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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
У вересні минулого року набув чинності Закон України «Про вищу

освіту», в якому на законодавчому рівні закріплені положення щодо ре-
формування вищої школи.

Бурхливий розвиток  інформаційних технологій, телекомунікацій, за-
гальна комп’ютеризація та системне програмування всіх сфер виробниц-
тва, що відбулися в останні десятиліття, безпосередньо вплинули  на стан
і функціонування вищої освіти.  Сьогодні уже недостатнім є лише переда-
ча нагромадженого в попередні роки обсягу знань та навичок, конче не-
обхідна підготовка таких фахівців,  які будуть спроможні сприймати нау-
кові ідеї та технічні новації і використовувати їх на практиці, отримана
університетська освіта має розвивати у майбутніх працівників новаторські
здібності, ініціативність, підприємливість.

Закон «Про вищу освіту» встановлює основні правові, організаційні,
фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови
для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчаль-
ними закладами на принципах їх автономії, поєднання освіти з наукою та
виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського
капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, са-
мореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці
та держави у кваліфікованих фахівцях.

Міністерством освіти і науки України поставлено перед університетами завдання імплементувати поло-
ження Закону України «Про вищу освіту» в діяльність ВНЗ з тим, щоб навчальний процес  2015/2016 н.р.
уже відбувся відповідно до нового Закону.

Закон «Про вищу освіту» було глибоко вивчено і обговорено науково-педагогічними працівниками уні-
верситету та розглянуто на засіданні розширеного ректорату, на якому затверджено перелік основних заходів
щодо підвищення якості навчального процесу. В плані, зокрема, визначено: розроблення складових стандартів
вищої освіти; розробка навчальних планів, робочих навчальних планів, робочих програм навчальних дис-
циплін. Причому кожному факультету необхідно скласти робочі навчальні плани так, щоб  забезпечити вико-
нання кожним науково-педагогічним працівником річного індивідуального плану роботи – 1548 годин (згідно
зі ст. 56) з урахуванням зменшення обсягу одного кредиту до 30 годин замість 36 та зменшення максимального
навчального навантаження НПП до 600 годин.

Дуже наполегливо слід попрацювати навчально-методичним комісіям факультетів, щоб розробити
освітньо-професійні програми та освітньо-кваліфікаційні характеристики з усіх напрямів підготовки фахівців.

 Ми пропонуємо внести до видів  навчальних занять, крім визначених законом у ст. 49, 50, навчальну
практику та модульний  контроль знань студентів, що забезпечить 600 годин навчального навантаження, з
урахуванням виконання ліцензійного обсягу прийому студентів.

Особливо ми маємо попрацювати над підготовкою комплекту матеріалів для електронного навчання,
розробкою та методичного забезпечення семінарських, практичних та лабораторних занять; підготовкою
мультимедійного супроводу вивчення навчальних дисциплін.

З метою підвищення фахової підготовки студентів та професійної освіти викладачів широко впроваджу-
вати проходження навчальної та виробничої практики у кращих сільськогосподарських підприємствах у
різних регіонах України.

Підвищенню рівня практичної підготовки має слугувати подальший розвиток ННДЦ та перенесення
практичних занять безпосередньо на виробничі підрозділи навчально-науково-дослідного центру універ-
ситету.

При плануванні обліку навчально-методичної, наукової і профорієнтаційної роботи науково-педагогіч-
них працівників слід обов’язково врахувати пропозиції, які надійшли від факультетів, та внести відповідні
зміни в нормування часу.

Вся ця робота має знайти своє висвітлення на веб-ресурсах університету.
Імплементація положень Закону «Про вищу освіту» в навчальний процес університету своєю кінцевою

метою має  створення такої моделі вищої освіти, яка здатна адекватно реагувати на глобалізаційні виклики
часу та відповідати потребам соціально-економічного розвитку суспільства.

В.П. Новак, перший проректор, професор

20 лютого український народ у скорботі і молитві
вшановував пам’ять Небесної Сотні — тих незламних
патріотів, котрі першими поклали свої життя на вівтар
свободи і незалежності України. У ці дні у всіх містах і
селах відбулися урочистості в ознаменування скорботних
роковин. Студенти і співробітники університету були
запрошені у місто Миронівка на урочисту церемонію
встановлення символічного знака на місці майбутнього
спорудження пам’ятника  Героям Небесної Сотні у сквері
Слави.

Наші студенти на чолі з ректором, академіком А.С.
Даниленком, разом зі студентами Маслівського аграрно-
го технікуму, який є підрозділом нашого університетсь-
кого центру, взяли участь в урочистій ході та мітингу-
реквієму, на якому виступив голова студентської ради
університету Вадим Білий.

На згадку про ці урочистості студенти зробили
пам’ятні фотографії.

Вшанування
Небесної Сотні

ДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»Без перебільшення можна сказати, що нашим студентам довелося на-

вчатися у дуже складний час – це і воєнні події на сході, і глибока соціаль-
но-економічна криза, і реформування системи вищої освіти.

Тож зрозуміло,
що сьогодні вони по-
требують особливої
уваги і  захисту з
боку керівництва
університету. Саме
цьому сприяють ре-
гулярні  зустріч і
студентів різних фа-
культетів з ректо-
ром, академіком А.С.
Даниленком. Днями
така чергова зустріч
відбулася зі студен-
тами економічного
факультету. У своє-

му виступі Анатолій Степанович детально зупинився на тих проблемах,
що є сьогодні і у суспільстві, і в університеті. Він наголосив, що нині
ключовим завданням університету є підвищення якості навчання. Підго-
товка фахівців
має відповідати
попиту на рин-
ках праці. А сьо-
годні країна по-
требує високоп-
рофесійних спец-
іалістів,  які
здатні адекватно
відповідати су-
часним тенденці-
ям  розвитку
економіки, креа-
тивно підходити
до вирішення
конкретних ви-
робничих зав-
дань і проблем, сприймати і впроваджувати інновації.

На сьогодні на ринку праці в Київській області є великий попит саме
на таких фахівців, і слід особливо відзначити, що наші випускники високо
цінуються роботодавцями. Завдання підвищення якості навчання студентів
висуває і посилені вимоги до удосконалення навчального процесу, його
методичного забезпечення, а також  проведення навчальної практики. Тому
сьогодні науково-педагогічні працівники мають активно попрацювати над
розробкою ефективного механізму підвищення якості навчального про-
цесу.

На закінчення зустрічі Анатолій Степанович щиро подякував студен-
там за їхню благодійність, за зібрані кошти для наших учасників АТО.

А.С. Даниленко відповів на запитання студентів та запевнив їх у тому,
що у цей складний час він докладає всіх зусиль, щоб вони відчували
батьківську опіку і соціальну захищеність у стінах  університету.

ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ
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Відсвяткував свій 75-річний ювілей професор

Броніслав Миронович Ярчук.
Він народився 13 лютого 1940 року в с. Мшанець Ста-

росинявського району Хмельницької області. Після закін-
чення школи вступив на ветеринарний факультет Білоцерк-
івського СГІ, який закінчив у 1964 р. з відзнакою. Працю-
вав завідувачем ветеринарної дільниці, а з 1968 по 1971 рр.
навчався в аспірантурі при кафедрі епізоотології, під керів-
ництвом професора Дороніна М.Н. захистив кандидатську
дисертацію.

Після захисту дисертації працював асистентом кафедри мікро-
біології та вірусології, а з 1972 р. – кафедри епізоотології.

У 1977 р. був відряджений до Гвінейської Республіки викладачем курсу епізоотології
та мікробіології, де працював до 1980 р. Видав французькою мовою посібники з ветеринар-
ної мікробіології (1979), інфекційних хвороб птахів (1979) та загальної епізоотології (1980).
Після повернення з Гвінеї, працював асистентом, а з 1981 р. – доцентом кафедри епізоото-
логії. З 1986 р. – завідувач кафедри. У 2003 р. затверджений у вченому званні професора.

З 1987 по 2002 рр. – декан факультету ветеринарної медицини. Під керівництвом Б.М.
Ярчука факультет став одним із провідних в Україні. На базі факультету створено 2 науко-
во-дослідних інститута, 2 проблемні лабораторії, Інститут післядипломного навчання керів-
ників і спеціалістів ветеринарної медицини. Б.М. Ярчук започаткував плідну співпрацю з
Ліонською вищою ветеринарною школою Франції.

За керівництва професора Б.М. Ярчука на кафедрі розширюються наукові дослідження
з проблем лейкозу великої рогатої худоби, зокрема значна увага приділяється розробці та
впровадженню методів ранньої діагностики лейкозу, підвищенню ефективності профілакти-
ки та заходів боротьби з цим  захворюванням. Б.М. Ярчук підготовив 3 кандидатів наук.

Професор Б.М. Ярчук відомий як вчений епізоотолог, автор більше 180 публікацій, у
тому числі 6 підручників, 10 навчальних посібників, 10 монографій. Вперше в Україні
(у співавторстві з професором В.П. Литвином) видано українською мовою підручник «За-
гальна епізоотологія» (1995), який перевиданий у 2002 р.

Колективу авторів за підручник «Загальна епізоотологія» постановою Президії НААН
присуджена премія «За видатні досягнення в аграрній науці» за 2002 р., друга премія та
Почесна грамота Міністерства аграрної політики України за науково-методичну розробку
навчальних програм системи післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК за 2004 р.
За участі Б.М. Ярчука в 1992 р. на базі кафедри епізоотології організована і діє за наказом
Мінагрополітики науково-дослідна лабораторія по боротьбі з лейкозом великої рогатої ху-
доби. Співробітники лабораторії та кафедри спільно проводять оздоровчі протилейкозні
заходи у 80–120 господарствах різних регіонів України.

Б.М. Ярчук брав безпосередню участь у розробці  «Планів основних заходів щодо
оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу в Україні» на 1985–2005 рр., затвердже-
них міністерством, та в ефективній їх реалізації. Він є співавтором Інструкцій з профілакти-
ки та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу, туберкульозу та бешихи (1992–
2008), постійно надає практичну допомогу господарствам різних форм власності з питань
інфекційної патології.

Професор Б.М. Ярчук нагороджений знаком «Відмінник освіти України»  та трудовою
відзнакою «Знак Пошани Мінагрополітики України», за розробку методів діагностики лей-
козу за допомогою ІФА, дипломом ХVI Міжнародної виставки-ярмарку. За вагомий особи-
стий внесок у розвиток аграрної науки, підготовку спеціалістів для агропромислового ви-
робництва, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм Ярчук Б.М. нагородже-
ний Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Броніслав Миронович є високопрофесійною людиною, йому притаманна  широка еру-
диція, зваженість у вирішенні найскладніших питань. Своєю самовідданою працею він нади-
хає колег на нові здобутки  у справі підготовки високопрофесійних кадрів ветеринарної
медицини. Ювілей він зустрічає з творчим натхненням.

Колектив кафедри
 епізоотології та інфекційних хвороб бажає шановному

Броніславу Мироновичу
міцного здоров’я, благополуччя  та ще багато років плідно працювати
 на науковій і педагогічній ниві, зберігати активність, бадьорість духу

 і душевну молодість!

З ЮВІЛЕЄМ!
Ураховуючи суспільно-політичну ситу-

ацію, що склалася в Україні, усе більшої ак-
туальності набуває виховання в молоді по-
чуття патріотизму, відданості загальнодер-
жавній справі зміцнення країни, активної гро-
мадянської позиції.

Визначальною рисою виховання патріо-
тизму має бути дієвість, спроможна перетво-
рювати почуття в конкретні справи та вчин-
ки на користь держави. У цьому контексті
актуальними є благодійні акції, до проведен-
ня яких постійно залучаються студенти та
викладачі нашого університету.
Протягом жовтня-листопада 2014
року пройшов благодійний кон-
церт «З Україною в серці», метою
якого став збір коштів для учас-
ників АТО і, зокрема, співробіт-
ників університету, які зі зброєю
в руках і донині відстоюють честь
і гідність України.

У 2015 році студентською ра-
дою університету також заплано-
вано проведення патріотичних за-
ходів, зокрема, військово-патріо-
тичного спортивного квесту «Ми
нащадки козацького роду», в про-
граму якого увійдуть спортивно-
інтелектуальні змагання. Ще од-
нією знаковою подією буде про-
ведення загальноуніверситетсь-
кого флеш-мобу «Єдина Україна»,
що, безперечно, ще раз підтвердить позицію
нашого університету щодо сучасних подій у
країні.

2015 р. є особливим з точки зору веден-
ня виховної роботи: студентська молодь ги-
нула на Майдані, були поранені і загиблі у
збройних сутичках на Сході України. Тому
ми маємо бути готовими до непростих запи-
тань від молодих людей, на які важливо дати

компетентні й водночас коректні відповіді, по-
стійно роз’яснювати, що лише в національній
єдності та національній гідності наша сила й
незламність.

Наставники повинні залишатися спокій-
ними і виваженим, створювати психологічно
комфортну атмосферу в університеті й допо-
магати  молоді адекватно  сприймати події,
зберігати відчуття безпеки й захищеності. У
такі часи відданість, співчуття та
комунікативні навички наставника стають
особливо важливими.

Працівники та студенти університету 20
лютого у день скорботних роковин  загибелі
Небесної Сотні  разом з усім українським
народом вшанували пам’ять Героїв, які по-
клали своє життя на вівтар  незалежності і
свободи України.

А.Г. Кияниця, старший методист
з виховної роботи

Патріотами не народжуються,
патріотами стають

Цікаву історію розповів мені знайомий лісник, що працював багато років у
Сухоліському лісництві.

Якось на ділянці соснового лісу поселилася
родина білок. Два роки поспіль вигодовували вони
своє потомство, а лісник і влітку, і взимку підгодо-
вував їх. Звірятка звикли до нього, і вже, не боя-
чись, підбігали за гостинцями. А лісник приго-
щав їх хлібом, сушеними та консервованими гри-
бами, овочами, насінням. Особливо полюбляли
білочки топінамбур та печений гарбуз.

Посмакувавши гостинцями, білочки намага-
лися висловити свою вдячність ліснику: майстер-
но забиралися на дерева й швидко злазили на
землю, демонструючи свою вправність; підніма-
ли вгору голівки і витирали лапкапи гарні мор-
дочки, крутилися навколо  із піднятими пухнастими хвостами.

Одного разу, підійшовши до знайомого місця, лісівник був приємно здивова-
ний, побачивши, що у білок з’явились нові сусіди – пара дорослих сорок. І птахи,і
звірятка мирно, гуртом походжали по траві, підстрибували, поводились, як  одна
родина.

Коли лісник висипав  соняшникове насіння, шматочки батона та жменю ліщи-
нових горішків, то побачив, як до харчів швидко приступили і рудохвості звірятка, і
чорно-білі пернаті.

За свій багаторічний досвід такої дружби  лісник іще не бачив.
Через рік, літньої пори, обходячи лісові угіддя, опинився  він недалеко від  знайомої

сосни. Раптом почув незрозумілий шум, гамір, скрекіт і побачив незвичайну кар-
тину. Під стовбуром сосни кіт тримав у зубах маленьке білченя, притримуючи

його лапами за хвіст. Та за мить з дерева
майнула тінь і молоде сороченя вчепи-
лося в морду нападника гострими кігтя-
ми. Той став відбиватися, але звірятко
не випускав.

Почувши  лемент, доросла сорока
нагайно прилетіла і стрибнула котові на
спину, вона  з усієї сили стала його клю-
вати, тільки шерсть розліталася на всі
боки. Кіт не витримав атаки, випустив
здобич, голосно занявчав і хутко подав-
ся в густі зарості.

Білки та сороки обступили білченя,
щоб заспокоїти його. А молоде сороче-

ня підняло крило над потерпілим, щоб захистити його від палючих сонячних про-
менів. Отака незвичайна подія сталася у сосновому лісі.

І.Д. Василенко, лісівник

Незвичайна дружба
Світ навколо нас

***
Не говори печальними очима

те, що не можуть вимовить слова.
Так виникає ніжність самочинна.
Так виникає тиша грозова.

Чи ти мій сон, чи ти моя уява,
чи просто чорна магія чола...
Яка між нами райдуга стояла!
Яка між нами прірва пролягла!

Я не скажу і в пам’яті — коханий.
І все-таки, згадай мене колись.
Ішли дві долі різними шляхами.
На роздоріжжі долі обнялись.

Вірші про кохання
***

Я хочу знати, любиш ти мене,
чи це вже сон, який уже не сниться?
Моєї долі пекло потайне,
моя сама від себе таємниця!
Чи ти за мене душу віддаси,
чи розміняєш суєтно і дрібно?
Краса - і тільки трішечки краси,
душі нічого більше не потрібно.
Чи, може, в цім калейдоскопі літ,
де все нещадно звичне і щоденне,
ти просто мені дивишся услід
і трохи любиш сни свої про мене?

***
Спини мене, отямся і отям. 

Така любов буває раз в ніколи. 
Вона ж промчить над зламаним життям, 
За нею ж будуть бігти видноколи. 
Вона ж порве нам спокій до струни, 
Вона ж слова поспалює вустами.
Спини мене, спини і схамени, 
Ще поки можу думати востаннє, 
Ще поки можу, але вже не можу, 
Настала черга й на мою зорю. 
Чи біля тебе душу відморожу,
Чи біля тебе полум’ям згорю.

ЛІНА КОСТЕНКО


