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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Щиро вітаю вас з Днем знань та початком

нового навчального року!
День знань – справжнє всенародне свято

мудрості, доброти і людяності. Свято, що єднає
всі покоління і представників найрізноманітніших
професій, бо складну й тернисту дорогу пізнання
ми торуємо впродовж усього життя.

Студенти, навчання – це прихований скарб.
Сподіваюсь, що зерна науки дадуть добрі сходи і
зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та
натхнення.

Нашій країні, яка нещодавно відзначила
22-гу річницю незалежності, дуже потрібна осві-
чена, високоморальна, патріотична і духовно бага-
та молодь. Президент України Віктор Янукович у
своїй промові до Дня Незалежності наголосив, що

наступний етап модернізації нашої держави має полягати в розвитку «суспільства знань» та
творенні високотехнологічної наукоємної економіки. На сьогодні  визначені та реалізуються

ДОРОГІ СТУДЕНТИ! ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, БАТЬКИ!
основні напрями державної аграрної політики, що спрямовані на створення сприятливих умов
для комплексного вирішення соціальних проблем у сільській місцевості, сприяння розвитку
високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору держави. А для подальшої
реалізації сміливих планів потрібні якісно підготовлені фахівці, які зможуть в період переходу
аграрної галузі на інноваційний розвиток забезпечити ефективне виробництво сільськогоспо-
дарської продукції і зробити рівень життя сільського населення кращим.

Тому особливо дякую всім, хто обрав для навчання аграрні спеціальності. Держава розра-
ховує на ваші знання та енергію на шляху непростих аграрних реформ.

Окреме спасибі вам, вельмишановні педагоги! Ви навчаєте та виховуєте юні особистості,
від яких залежить майбутнє українського народу, завтрашній день України.

Переконаний, що колективи аграрних вишів створять необхідні умови для подальшого
вдосконалення навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи, а випускники-аграрїї
з натхненням братимуться до застосування освоєних знань із обраної професії, адаптуючи
агробізнес, аграрну освіту, науку до вимог сучасності.

Ще раз зі святом! Бажаю шановним освітянам, учням, студентству, їх батькам міцного
здоров’я і творчого натхнення, злагоди і порозуміння, невичерпної енергії та успіхів у навчанні
та праці задля процвітання рідної землі.

З повагою Микола Присяжнюк

1 вересня відбулося засідання Наглядової ради
університету, на якому були розглянуті пріоритетні зав-
дання нового навчального року.

На основних проблемах та перспективах діяльності
університетів, підпорядкованих Міністерству аграрної
політики та продовольства України, зупинився у своїй
доповіді Голова наглядової ради, Перший заступник
міністра Іван Юрійович Бісюк.

Він відзначив позитивні тенденції розвитку аграр-
ного сектору економіки впродовж останніх років і
наголосив, що якісна підготовка спеціалістів для галузі
та сільських територіальних громад – надзвичайно
важливе завдання для розвитку держави.

Іван Юрійович підкреслив: «Нам усім разом по-
трібно відчути місце сільськогосподарської освіти в за-
гальному освітянському просторі України».

Щоб аграрні спеціальності були конкурентоздатними, має відродитися практика
спільного опрацювання з виробничниками галузевих стандартів, підручників,
посібників, проходження виробничого навчання на базах передових аграрних
підприємств, викладання спеціальних дисциплін не тільки теоретиками, а й  практика-
ми аграрного виробництва.

Голова Наглядової ради зауважив, що в деяких колективах наших освітянських
закладів спостерігається певне несприйняття реформ, вперте небажання змінюва-
тись у змісті та формах, пасивне очікування постійної матеріальної та фінансової
опіки. Започатковані ще в 2011 році напрями створення потужних навчально-вироб-
ничих та наукових комплексів невиправдано гальмуються, оскільки керівники уні-
верситетів не шукають тісної співпраці з аграрною наукою та керівництвом своїх
регіонів. У багатьох випадках спостерігається неефективне використання земельних
угідь та майна, що перебуває в управлінні навчальних закладів. «Так далі бути не
може!», – наголосив І.Ю. Бісюк.

Зупинившись на питаннях виховання студентської молоді, Іван Юрійович підкрес-
лив, що час і обставини вимагають пошуку нових форм активізації молоді та нових
підходів до її виховання і громадянського становлення. У цьому зв’язку він відзна-
чив: «Вітаю і підтримую утворення на базі Білоцерківського університету  гро-
мадської організації «Молодь за євроінтеграцію». Вона має стати центром інформа-
ційної та просвітницької роботи з молоддю, а з часом перетворитися на міжнародний
комунікаційний центр».

Підводячи підсумки вступної кампанії в аграрних ВНЗ в 2013 році, І.Ю Бісюк
відзначив, що за такими знаковими спеціальностями для галузі, як «Виробництво і
переробка продукції рослинництва» та «Ветеринарна медицина» державне замовлення
повністю виконано і навіть дещо збільшено цей показник.

Далі доповідач підкреслив: «Сьогодення свідчить, що необхідно виробити страте-
гію, яка  дозволить щоденно підвищувати якість галузевої підготовки, та припинити
розмови щодо доцільності підпорядкування наших ВНЗ профільному міністерству».

Проаналізувавши динаміку показника конкурсу заяв, І.Ю. Бісюк підкреслив,
що цьогорічний показник по системі є найбільшим. Проте, питаннями профорієнта-
ційної роботи університетам слід займатися постійно, щоб забезпечити виконання
державного замовлення у майбутньому.

 І.Ю. Бісюк назвав наш університет серед тих небагатьох, де найбільш активно
використовують можливості студентського самоврядування. Він запропонував до
кінця 2013 року організувати та провести конкурс бізнес-планів та проектів розвит-
ку сільських та селищних громад, розроблених студентами і за якими вони закріп-
лені. Визначити преміальний фонд для започаткування власної справи і тим самим
здійснити конкретні кроки з розбудови  конкретних сіл.

На закінчення виступу Голова Наглядової ради І.Ю. Бісюк підкреслив, що
належна організація навчального та наукового процесу – це наше завдання і наша
відповідальність та побажав усім успіхів у новому навчальному році.

НОВІ ГОРИЗОНТИ
НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Шановні студенти, викладачі, співробітники!
Щиро вітаю вас, членів нашої великої університетської родини, з хвилюючим святом –

Днем знань!
Це особливе свято, адже яких би висот не досягала людина, шлях до них

 починається першого вересня.
Щиру вдячність хочу висловити науково-педагогічним працівникам за щоденну

копітку працю, професіоналізм і мудрість, за те, що в кожного студента
ви вкладаєте частинку свого серця.

Особливо хочу привітати наших першокурсників, для яких в цей день
починається дорога в майбутнє – дорога до знань. Ніколи не зупиняйтеся на цій

дорозі, вона  по-справжньому цікава і нескінченна.
У новому навчальному році я бажаю всім нам взаєморозуміння, терпіння і

натхнення у здійсненні наших планів і задумів. Щастя, здоров’я,
Божого благословення вам і вашим родинам!

До нових знань! До нових звершень!
Ректор, академік НААНУ, професор А.С. Даниленко

Як завжди урочисто і зворушливо пройшло посвячен-
ня першокурсників у студенти. Вчорашні школяри у свят-
кових вишиванках вишикувалися на своє перше універси-
тетське свято. З вітальним словом звернувся до першо-
курсників і їхніх батьків ректор А.С. Даниленко. Він подя-
кував їм за те, що вони обрали саме наш університет і за-
певнив, що вони не пожалкують про свій вибір.  Ми не
тільки готуємо високопрофесійних фахівців, ми виховуємо
справжніх людей – духовно розвинених та  патріотично на-
лаштованих.  А від студентів вимагається лише одне – сум-
лінне навчання і гідна поведінка. Звертаючись до батьків,
ректор запевнив, що вони віддають своїх дітей у надійні
руки, побажав усім міцного здоров’я, плідної праці, сту-
дентам – успіхів у навчанні.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продо-
вольства І.Ю. Бісюк  оголосив вітального листа від Міністра М.В. Присяжнюка. А також  від себе
особисто  щиро поздоровив першокурсників та їхніх батьків зі святом. Першокурсників також
привітали почесні гості Вахній  С.П., Олійник О.В. , Гринчук В.Ю., архієпископ Августин.

Ректор А.С. Даниленко разом з Головою наглядової ради університету І.Ю. Бісюком вручили
першокурсникам символічні Ключ до знань, Студентський квиток і Залікову книжку.

Свято завершилося. З Богом, в добру путь!

Посвячення першокурсників у студенти
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Колектив університету висловлює щире співчуття ректору
Даниленку Анатолію Степановичу,  доценту кафедри розведення і генетики с.-г.

тварин Даниленко Валентині Петрівні та їхнім рідним і близьким з приводу тяжкої
втрати – смерті матері і бабусі Антоніни Полікарпівни

Я завжди знала, що моє покликання – бути лікарем ветеринарної медицини. Вступивши
до університету, я розуміла, що навчання буде нелегким. Але найбільше це усвідомила на
першому занятті з анатомії сільськогосподарських тварин.

Довгі зимові вечори доводилося проводити в «анатомці». Часто, стаючи навшпиньки,
зазирала через спини товаришів аби побачити потрібний експонат. Після того, як кафедра
анатомії та гістології була переведена
у новозбудований корпус № 10, виник-
ла необхідність відновити багато екс-
понатів і стендів анатомічного музею.
За підтримки Коробкової Валентини
Михайлівни небайдужі студенти поча-
ли реставрувати старі, здавалося б
зовсім безнадійні стенди, створювати
нові. Стіни почали прикрашатися пре-
красними малюнками, виконаними та-
лановитими студентами. Незважаючи
на втому, активісти-першокурсники
залишалися після пар аби попрацюва-
ти на облаштуванні кафедри.

Влітку ми дружно працювали в
анатомічному музеї. Нелегко було по-
чинати все спочатку. Але поступово «анатомка» почала набувати вигляду анатомічної
енциклопедії тварин.

Коли ми, нинішні студенти 5 курсу, у цьому році відвідали анатомічний музей, то були
вражені побаченим. Яскраві зображення на стендах підсвічуються, на стінах розташовано
більше сотні схем та малюнків, нові препарати з внутрішніх органів виконані за допомогою
ліпки. Повністю укомплектований анатомічний музей заворожує своєю красою та
оригінальністю. На мою думку, маючи таку наочність, вивчення анатомії стане цікавим і
приноситиме задоволення.

Приємно зайти в такий ідеально оснащений корпус, зустріти привітні обличчя викладачів
і просто поринути у вир приємних студентських спогадів...

Неля Гончар, студентка 5 курсу

Нове життя анатомічного музею

Шановний
Анатолію Степановичу!

Завершилося зовнішнє незалежне оцінювання
2013 року. Його чітка організація та ефективне
проведення, високо оцінені на найвищому держав-
ному рівні, стали можливими завдяки злагодженій

роботі всіх управлінських ланок, добросовісній роботі залучених до проведення тестуван-
ня педагогічних працівників.

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти висловлює щиру вдячність осв-
ітянам, чиї зусилля були спрямовані на забезпечення рівних умов проведення тестування.

Завдяки Вашому сприянню, досвіду залучених педагогів Київщини, ми змогли досягти
значних успіхів у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.
29.07.2013 р.                                                 З повагою,  директор Центру С.В. Сакаєва

8 серпня на базі нашого університету відбулася науково-практич-
на конференція «Здобутки та перспективи розвитку галузі ветеринар-
ної медицини», присвячена Дню працівників ветеринарної медицини.

В урочистих заходах взяли участь делегації з Росії, Білорусі, Мол-
дови, Боснії і Герцеговини, Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі,
Сербії, Туреччини, Нідерландів, Хорватії та представники Всесвітньої
організації охорони здоров’я тварин. З нагоди свята надійшли вітальні

телеграми від Президента України
В.Ф. Януковича, Прем’єр-міністра
М.Я. Азарова, Голови Верховної
Ради В.В. Рибака, Міністра аграр-
ної політики та продовольства
М.В. Присяжнюка.

Перший заступник Міністра аграрної політики та
продовольства, Перший віце-президент регіональної
комісії Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин
по Європі І.Ю. Бісюк та Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України В.М. Горжеєв з наго-
ди професійного свята нагородили велику групу вете-
ринарних працівників

За великий внесок у підготовку фахівців Дипломом
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
України та відзнакою Асоціації спеціалістів ветеринар-
ної медицини «Символ професійності» нагороджено
Інститут післядипломного навчання керівників і спе-
ціалістів ветеринарної медицини БНАУ – директор
ІПНКСВН, проректор з підвищення кваліфікації,
кандидат ветеринарних наук Г.П. Щуревич.

Щиро вітаємо з нагородою!

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Студенти 2 групи 2 курсу біолого-техно-
логічного факультету зустрілися у навчаль-
но-методичному центрі ГУ МНС України в
Київській області, що знаходиться на тери-
торії 4-ї ДПРЧ м. Біла
Церква, з полковником
внутрішньої служби
Скоробагатьком Ана-
толієм Андрійовичем.

Він поділився спо-
гадами про ті страшні
часи, коли над життям
нашого народу навис-
ла біда. Рятувальний
загін ВПО-1 м. Біла
Церква брав участь в
ліквідації наслідків
аварії протягом 1986-
1989 років. А.А. Ско-
робогатьку  і  його то-
варишам довелося ризикувати своїм життям
та здоров’ям, щоб зупинити поширення
аварії та локалізувати зруйнований реактор.

Тоді, у 1986 р., для Анатолія Андрійови-
ча не стояло питання вибору.  Адже поняття
«обов’язок»,«держава», «патріотизм» були
не просто словами, а жили в його серці та в

17 вересня – День рятівника
(День працівників цивільного захисту України)

серцях його товаришів. Просто і буденно
виклав полковник хронологію подій перших
днів ліквідації, розповів про подвиги, що

кожного дня вер-
шили прості по-
жежні.

В тій важкій
боротьбі з атомом
Анатолій Андрійо-
вич втратив своє
здоров’я. Але, по-
при все, він зали-
шився оптимістом і
патріотом своєї
України. Його
проста, нехитра
розповідь торкну-
лась душі кожного
з нас.

Ми  маємо па-
м’ятати про ті подвиги, що здійснювали
сотні і тисячі простих ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС, які заслонили собою
нас від біди. Ми завжди будемо вдячні їм за
їхній подвиг в ім’я людства.

Слободяник Сергій,
студент 2 курсу БТФ

Місце подвигу - Чорнобиль
У вересні працівники пожежної охорони, аварійно-рятувальних служб та інших

спецформувань святкують своє професійне свято – День рятівника.
У цей день вшановують всіх, хто зробив свій внесок у справу ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, захисту життя і здоров’я
людей. Напередодні Дня рятівника ми хотіли б ще раз згадати тих мужніх людей, які 27 років
тому першими  почали  на ліквідацію страшної біди – катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Уже 34 роки поспіль студенти нашого ун-
іверситету кожного літа від’їжджають на на-
вчальну практику до Криму.

Основними завданнями практики є вив-
чення біологічних особливостей троянд (та
інших ефіроолійних рослин) в умовах Алуш-
ти, Ялти, Нікітського ботанічного саду  та
лісопаркового заповідника Криму, практич-
не засвоєння техно-
логії вирощування,
збирання  квітів і
пелюсток троянди.
Студенти  вчилися
оцінювати троян-
ду-сировину, зби-
рати, транспорту-
вати і  переробляти
її;  в польових умо-
вах вивчали агро-
номічні заходи дог-
ляду, обрізання,
п ід садж уван ня ,
культивації, очи-
щення плантації від
бур’янів, що засмічують рослини та  кущі.

На практику в Алуштинський ефіроол-
ійний радгосп-завод виїхали студенти чоти-
рьох факультетів – агрономічного, біолого-
технологічного, екологічного та ветеринарної
медицини. Практика тривала з 27 травня  до
16 червня. За цей період студенти заготовили
4517 кг пелюстків та квітів троянди, 968 кг
розмарину. За цю роботу радгоспом було
виплачено більше 17 тис. гривень.

Найкраще працювали студенти: Бабій
Ольга, Іванченко Анна, Павленко Інна, Ко-
валь Наталія, Коробка Вадим, Семенченко
Ніна, Чабан Владислав, Яніцький Богдан, які
зібрали найбільше пелюстків троянди.

Навчальна практика поєднувалась з
відпочинком на морі, морськими прогулян-
ками, рибальством. Крім того, студенти
відвідали Алуштинський історико-краєзнав-

ТРОЯНДОВИЙ ДЕСАНТ В КРИМУ

У вихованні духовної культури особливе місце належить театру.
Використовуючи виражальні засоби різних видів мистецтва, він підпо-
рядковує їх створенню певної художньої цілісності – спектаклю. Не-
щодавно народний самодіяльний драматичний театр університету пре-

зентував нове бачення комедії  Євгена Дудара «Повість про холостяків, або Дисертація».
Поет і тепер би сказав: «Я честь віддам титану Прометею...», бо піврічна праця акторів

не пройшла марно.
Головна фабула спектаклю – це вічна тема – людські  відносини між молодими людьми,

проблема «батьки-діти», людина та навколишнє середовище. У простому, на перший погляд
сюжеті, у нескладних діалогах та монологах показані люди зі своїми відвертими почуттями та
добрими життєвими намірами.

Майстерно зіграли виставу  студенти біолого-технологічного факультету, головну роль
виконав студент-першокурсник Іван Давиденко, у заголовних ролях задіяні теж першокур-
сники: Дмитро Вакуленко, Любов Титаренко, Марія Коваль та другокурсники Микола
Корєєв, Альона Бондар, Альона Романюк, Богдан Демиденко.

Молодий колектив драматичного театру щиро  дякує всім, хто допомагав у роботі над
виставою: завідувачці костюмерного відділу Любові Шовкун, звукооператору Євгену
Кухарському, старшому адміністратору актової зали Олександру Федорцю, коменданту
корпусу № 1 Галині Федорівні Федорець, керівникам усіх підрозділів університету.

Немає загадки таланту, а є лише загадка любові до життя, до ближнього – таке творче
кредо народного самодіяльного драматичного театру університету.

В.М. Недашківський, голова профкому,  Н.В. Булей, зав. відділом культмасової
роботи, В.П. Лясота, художній керівник народного драматичного театру

Художні цінності – театр

чий музей філіалу КРУ «Центральний музей
Тавриди»  академіка архітектури О.М. Беке-
това, музей письменника І.С. Шмельова, Лас-
тівчине гніздо, ознайомились з  визначними
пам’ятками міста Ялта, із флорою і фауною
Нікітського ботанічного саду. Студенти брали
участь у святкуванні 111-ї річниці міста Алуш-
та та отримали запрошення відвідати Алушту

в 2014 році.
Час минув дуже

швидко, бо кожний
день був розписаний
по хвилинах. Роботу
розпочинали о шостій
ранку і завершували
об 11-й годині. Після
роботи – дві години
відпочинку, потім
обід, море, екскурсії.
Увечері  підводили
підсумки роботи та
складали плани на на-
ступний день. Дуже
часто влаштовували

літературні вечори, на яких студенти ділили-
ся з товаришами думками про прочитані кни-
ги. Хотілось би відзначити  Аню  Іванченко,
яка дуже цікаво розповідала про свої улюб-
лені твори.

По закінченні навчальної практики голова
правління АЕОРЗ О.І. Гаврилюк щиро подя-
кував студентам за сумлінне ставлення до ро-
боти, за розуміння складнощів сільськогоспо-
дарської праці.  Переможці трояндових «жнив»
були нагороджені грамотами, грошовими пре-
міями та подарунками – парфумами, трав’я-
ними чаями, варенням з троянди.

О.І. Гаврилюк направив ректору універ-
ситету, академіку НААНУ А.С. Даниленку та
керівнику практики Е.В. Ланіну подячні  гра-
моти із щирими побажаннями успіхів у трудо-
вих справах та міцного здоров’я.

Е.В. Ланін, доцент, керівник
 практики в Криму


