
    № 10 (№ 1936)    серпень  2014 р.

Газета  колективу
Білоцерківського  національного  аграрного

університету
Виходить з 1936 р.

УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

ВЛАСЕНКА
 Володимира Максимовича

із 80-річчям!

КЛИМИКА
Володимира Степановича

 із 65-річчям!

СОКОЛЬСЬКОГО
Віктора Пантелеймоновича

із 60-річчям!

ШУЛЯК
Зою Миколаївну

із 60-річчям!

КУБІКА
Геннадія Івановича

із  55-річчям!

КАРПЕНКА
Анатолія Миколайовича

із  55-річчям!

Бажаємо міцного здоров’я,
добробуту та благополуччя!

Ця осіння пора – золота.
Навіть дощ цього злата не змиє.
Хай всміхаються сонцем літа
І грядуть все нові ювілеї!

ВІТАЄМО !
Рада організації ветеранів

університету вітає ювілярів

Мабуть кожен з нас
відчуває тремтіння сер-
ця в цей чудовий день
справжнього свята людя-
ності, доброти, мудрості,

надії, віри, любові. Це хвилюючий порив до нових відкриттів,
початок осяйного і нелегкого шляху до знань, наукового розумі-
ння і бачення навколишнього світу та сходження до одвічних жит-
тєдайних джерел цивілізації.

Нинішній навчальний рік ми розпочинаємо в складних умо-
вах, коли на долю нашої держави випали важкі випробування,
пов’язані з подіями на сході. Але я переконаний, що наша Україна,
як уже неодноразово було в її історії, вийде перемож-
ницею у цій нелегкій боротьбі  з агресором і посяде
гідне місце в спільноті європейських держав. Ніколи
не вичерпається прагнення до знань, а посіяні зерна
науки обов’язково дадуть добрі сходи.

Осінь – пора збирання врожаю. Наш університетсь-
кий ужинок – це вступна кампанія, успішне проведення
якої забезпечує життєдіяльність навчального закладу.

Цьогорічна кампанія проходила в умовах неста-
більності і воєнних дій в країні, на ній також позначи-
лася несприятлива демографічна ситуація, тобто що-
річне  зменшення кількості випускників шкіл.

Проте, я з радістю хочу констатувати, що за
підсумками цьогоріч-
ної вступної кампанії
наша дружна і згурто-
вана університетська
родина поповнилася
2270 студентами.
Відрадно і те, що серед
них золоті та срібні  ме-
далісти,  переможці
всеукраїнських уч-
нівських олімпіад. Спо-
діваюся, що свої
шкільні досягнення
вони підтвердять ус-
піхами у навчанні.

За всіма напрямами
підготовки повністю
виконано державне за-
мовлення. Ми також стопроцентово викона-
ли ліцензовані обсяги прийому за денною
формою навчання за напрямами підготовки
агрономія, технологія виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва, ветеринарна ме-
дицина. Контингент першокурсників пред-
ставляє всі області України, в тому числі
АР Крим (6 осіб) та Донецьку і Луганську
області (18 осіб).

На жаль, є певні недопрацювання викла-
дачів у профорієнтаційній роботі, які, я спо-
діваюсь, ми виправимо в наступному році.

У цей святковий день, коли першокурс-
ники вступають на шлях університетської
освіти, хочу запевнити їх і їхніх батьків в тому,
що вони не помилилися, обравши наш навчальний заклад.

Ви вибрали для здобуття вищої освіти один з найкращих і
найстаріших навчальних закладів України, який відомий свої-
ми високими духовними і освітніми традиціями та видатними
випускниками. Серед них – відомі науковці, академіки, члени-
кореспонденти, професори, які зробили вагомий внесок у
вітчизняну науку. Світову славу здобули наші уславлені вчені
– О.К. Коломієць, А.А. Горлач, І.М. Єремєєв, О.А.  Соловйов,
П.О. Ковальський та ін.

Вашими учителями і добрими наставниками стануть наші
викладачі, серед яких 12 академіків, 54 доктори наук, професо-
ри, 257 кандидатів наук.

Ефективність навчального процесу визначається також ма-
теріальною базою університету, а це: 10 навчальних корпусів,
експериментально-клінічний блок, потужний комп’ютерний парк,
наукова бібліотека (понад 600 тис. примірників навчальної, нау-
кової та художньої літератури) з трьома галузевими відділення-
ми та 4-ма читальними залами, сучасні ресурсні центри тощо.

Окремо хочу сказати про унікальну практичну базу універ-
ситету – навчально-науково дослідний центр (ННДЦ), де
функціонують філії технологічних кафедр.

Дорогі наші студенти, викладачі, батьки!
Прийміть найщиріші вітання

з ДНЕМ ЗНАНЬ
і початком нового навчального року!

Саме тут в умовах господарства кожен студент має змогу опа-
нувати світові інноваційні технології в тваринництві та рослин-
ництві, які впроваджені в ННДЦ. Сьогодні це єдиний в Україні
такий центр у вищому навчальному закладі, який слугує школою
підвищення кваліфікації фахівців аграрного профілю.

Я переконаний, що серед наших першокурсників багато тала-
новитої молоді. У нашому університеті вас чекають наукові гур-
тки, колективи художньої самодіяльності, спортивні секції. А тому
раджу вам обов’язково реалізувати свій творчий потенціал,
здібності і таланти.

Великий колектив університету постійно працює над тим, щоб
студентство відчувало в наших стінах батьківське піклування.

Перед вами  сьо-
годні постає відпові-
дальне завдання –
сформувати насампе-
ред свою особистість,
особистість творчу,
мислячу, прагнучу
пізнавати незвідане,
спроможну ставити
перед собою досяжну
мету і неодмінно  до-
могтися її. Але найго-
ловніше – ви маєте
працювати і працюва-
ти. Без повсякденної

копіткої роботи, без відповідальності за справу неможли-
во досягти успіху. Любіть науку, любіть знання – і це вам
повернеться сторицею.

Шановні першокурсники! Сьогодні ви отримали змо-
гу навчатися в одному з найпрестижніших аграрних за-
кладів  України. Пишайтеся тим, що ви увійшли у нашу
дружну й згуртовану університетську родину, бережіть
і примножуйте її традиції й надбання.

Звичайно, що на вашому шляху будуть і труднощі, і
невдачі. Але я вірю в вашу наполегливість, енергійність,
завзятість та цілеспрямованість. Наші викладачі допомо-
жуть вам опанувати нові знання, осягнути досвід стар-
ших поколінь фахівців-професіоналів, оволодіти новітні-
ми технологіями у тваринництві та рослинництві.

Я переконаний, що отримані в нашому університеті
глибокі теоретичні та практичні знан-
ня дозволять вам стати високопрофе-
сійними конкурентоспроможними фа-
хівцями і забезпечити розвиток про-
відної галузі вітчизняної економіки –
аграрного сектору.

Висловлюю слова подяки нашим
викладачам за їх щоденну напружену
творчу працю. Вітаю й батьків наших
вихованців, зичу їм терпеливості й по-
розуміння зі своїми нащадками.

Бажаю всім вам великого натхнення
на шляху підкорення нових вершин
знань, наполегливості й терпіння, муд-
рості й розважливості! Переконаний,

ваші здібності, працьовитість, високі патріотичні почуття ста-
нуть запорукою нових успіхів, котрими пишатиметься
Батьківщина.

Всім міцного здоров’я, миру, злагоди і нових звершень в ім’я
України!

Ректор університету, академік НААН А.С. Даниленко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ
КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Ректору Білоцерківського
національного аграрного
університету, професору

Даниленку А.С.

Шановний Анатолію Степановичу!
Раді Вам засвідчити свою повагу та висловити

вдячність за підтримку і сприяння у проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році.

Просимо Вас висловити подяку працівникам
ввіреного Вам навчального закладу, відповідаль-
ному за пункт тестування Ткаченку Сергію Васи-
льовичу та залученому персоналу за відповідаль-
не і сумлінне виконання обов’язків.

Зичимо наснаги, невичерпної творчої енергії,
нових звершень на освітній ниві, мирного неба над
Україною.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

З повагою, директор Центру С.В. Сакаєва
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Сьогодні немає такої людини в Україні,
яка б лишилася байдужою до подій на сході
нашої держави. Пересічні громадяни перей-
маються не тільки станом на передовій, а й
тим, як допомогти нашим захисникам. Усі не-
байдужі українці намагаються надати по-
сильну матеріальну допомогу нашим воїнам.

Не залишився осторонь цієї благород-
ної справи і колектив нашого університе-
ту. За ініціативи ректора Даниленка Ана-
толія Степановича була організована дос-
тавка продуктів харчування у м. Свя-
тогірськ. Все – крупи, борошно, інші про-
дукти – власного виробництва або виро-
щені на полях ННДЦ студентами та  співро-
бітниками університету.

Перед відправкою допомоги відбувся
мітинг в університеті, на якому виступили

Студенти вміють не тільки натхненно вчи-
тися, але й гарно відпочивати. Ось і  студен-
ти 3-ї групи факультету ветеринарної меди-
цини, на чолі з нашим наставником Букало-
вою Н. В. вирішили після здачі сесії поїхати
на екскурсію до Львова - відпочити, долу-
читись до прекрасного та дізнатись щось
нове.

Без перебільшення можна сказати, що
дводенна поїздка справила на нас величезне
враження. Львів – це місто з багатою істо-
рією, яка увіковічена в архітектурних па-
м’ятках і місцевих традиціях. Гуляючи його
вулицями, ми ніби потрапили у 18 сторіччя:
дорога вимощена бруківкою, споруди побу-
довані в стилях бароко та ампір, неймовірна
кількість церков, костелів, соборів, які нале-
жать як до православної, так і до греко-като-
лицької єпархії, музеї, парки, пам’ятники –
від усього побаченого перехоплювало подих.

Центром старого Львова є площа Ринок,
на  якій знаходиться
львівська ратуша.
Вона побудована у
стилі віденського класи-
цизму:має внутрішнє
подвір’я та триярусну
квадратну вежу. Щоб
дістатися до оглядово-
го майданчика на вер-
шині вежі нам довелось
подолати більше 300
крутих сходинок вго-
ру. А там з висоти пта-
шиного польоту нам
відкрилась неймовірна
панорама міста.

Неподалік від
площі знаходяться кос-
тел Петра і Павла ор-
дену ієзуїтів та Доміні-
канський костел, які
вражають як своєю ар-
хітектурною компози-
цією, так і внутрішнім
оздобленням. Розписи
на стелі, вітражі і дуже велика кількість
скульптур свідчать про великий вплив дав-
ньогрецької культури на сучасну греко-ка-
толицьку церкву.

Не могли ми оминути увагою й
«Львівську майстерню шоколаду», адже
Львів – це столиця шоколадного мистецтва в
Україні. Історія шоколаду у Львові
починається з 1444 року, тоді Львів пізнав
смак східних та французьких солодощів. Най-
більшого розвитку шоколадне мистецтво

МІСТО ЛЕВА
набуло з 19 сто-
річчя. Тоді у
Львові працювало
більше 30 шоко-
ладних майстерень, які згодом стали основою
для фабрики «Світоч». Кожна цукерка
«Львівської майстерні шоколаду» - це малень-
кий шедевр. А кількість цих шедеврів така,
що очі розбігаються. Тут можна скуштувати
гарячий розплавлений шоколад і дуже смач-
ну львівську каву.

Гуляючи Львовом, ми потрапили до пар-
ку «Високий замок», який розташований на
схилах Замкової і Княжої гори і складається з
двох терас. На верхній терасі знаходиться ог-
лядовий майданчик, з якого відкривається па-
норама міста, а на нижній терасі ми потрапи-
ли до джерела з цілющою водою. На кам’яній
брилі біля джерела напис: «30 листопада 1787
року о 12 годині дня об’явилася людям Пре-
чиста Діва Марія і подарувала це джерело».

Ми, звичайно ж, скориста-
лися  нагодою попити цієї
води, а дехто з нас навіть
ризикнув купатись у льо-
дяній джерельній воді
(ніхто не захворів).

 А ввечері, після наси-
ченого враженнями дня, ми
вирішили відпочити у
найбільш патріотичному
місці Львова – барі «Криїв-
ка». Ви не потрапите до
бару, не знаючи пароля. На
щастя,  ми його знали, і на
запитання вартового «Па-
роль?» дружно кричали
«Слава Україні!» і у
відповідь чули «Героям
слава!» Внутрішнє оздоб-
лення закладу нагадує ар-
мійську землянку, смачні
українські страви та напої
відповідають духу закладу
та налаштовують на патрі-
отичний лад.

Про Львів можна розказати ще багато
цікавого, поділитися враженнями від пам’ят-
ників, парків та музеїв, які ми відвідали, та
все одно не передати того захоплення, яке суп-
роводжувало нас увесь час – від першої хви-
лини у місті, до моменту, коли ми сідали у
поїзд, який повіз нас назад до рідного міста.

Нечипорук Є.В., студентка 3 курсу
факультету ветеринарної медицини,

Букалова Н.В., куратор групи

Підтримуємо наших захисників
ректор А.С. Даниленко, студенти, викладачі.
Усі висловлювали впевненість у тому, що ми

переможемо і Україна буде вільною і неза-
лежною державою, адже центр Європи
знаходиться саме в Україні.

Виступаючи на мітингу, Анатолій Сте-
панович наголосив, що нагальне завдання
студентів – добре навчатись і підтримувати
наших захисників морально і матеріально,
не лишатись осторонь проблем країни.

Н.І. Бровко, кандидат юридичних наук,
зав. кафедри історії, теорії держави і

права та державного будівництва, член
Спілки юристів України,

 член міжнародної поліцейської асоціації
“Інтерпол”, капітан міліції

Наш університет – один із найдавніших навчальних закладів України. Впродовж своєї
багатовікової історії він підготував тисячі високопрофесійних фахівців. Серед його випус-
кників заслужені працівники сільського господарства, відомі державні діячі, керівники
підприємств та організацій.

Сьогодні у підготовці студентів ми використовуємо сучасні засоби навчання, новітні
лабораторії, могутню навчально-виробничу базу. А тому університет посідає одне з про-
відних місць серед ВНЗ аграрного профілю.

Сьогодні ми розпочинаємо навчальний рік у важких умовах неоголошеної війни із су-
сідньою державою. Ми переконані, що ніхто не здолає нашу Україну, українська армія
вистоїть і переможе.

Для забезпечення перемоги армія потребує від держави значних фінансових і матері-
альних ресурсів. Зосередивши кошти на армії, держава не в змозі забезпечити належне
фінансування інших галузей, у тому числі й освіти.

Зрозуміло, що в цей важкий для держави час ми не можемо вимагати коштів для універ-
ситету. Забезпечення його життєдіяльності стає нашим нагальним завданням. Сьогодні ми
робимо все від нас залежне, щоб долати ті фінансові труднощі, які виникли в зв’язку з
недостатнім державним фінансуванням. Проте, без сторонньої допомоги нам не обійтися. Зі
створенням благодійного фонду “Університет – майбутнє України”  ми вже сьогодні змогли
підготувати навчальні корпуси, гуртожитки та базу практичної підготовки – ННДЦ до
роботи в холодний період.

Зараз ми змушені звернутися до батьків наших студентів, до наших випускників, до
підприємців, до всіх, кому небайдужа доля університету, з проханням про підтримку. Ваші
добровільні внески у благодійний фонд допоможуть нам вистояти у цьому складному
навчальному році.

Ми переконані, що з вашою допомогою ми забезпечимо життєдіяльність університету і
продовжимо, попри всі негаразди, підготовку високопрофесійної молоді, яка найближчим
часом стане біля керма незалежної України.

 В.М. Недашківський, голова профкому

Дорогі наші першокурсники!
Студентська організація університету та Громадська організа-

ція «Всеукраїнське молодіжне об’єднання «МОЛОДЬ ЗА ЄВРОІН-
ТЕГРАЦІЮ» щиросердечно вітають вас з Днем знань та початком
нового навчального року!

Це день, з якого починається дорога у ваше майбутнє. І ми раді,
що своє майбутнє ми пов’язали з нашим славетним науковим закла-

дом, який має багатовікову історію. Саме із цих стін вийшло багато відомих державних
діячів та визначних вчених. Ми переконані, що багато хто з вас поповнять когорту цих
видатних постатей. Ми готові вам допомагати у підкоренні нових вершин знань. В нашому
університеті ви знайдете нових та надійних друзів. Ми надіємось на вашу наполегливість і
працьовитість, старанність та прагнення до змін на краще.

У цей святковий день хочеться також привітати шановних батьків, бабусь та дідусів з
цією визначною подією у ваших родинах. Ми впевнені, що після успішного завершення
навчання ваші діти та онуки своєю працею прославлятимуть ваш рід, віддаючи отримані
знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутності. Бажаємо вам  здоров’я,
щастя, невичерпної енергії та радості!

Користуючись нагодою, ГО «ВМО «МОЛОДЬ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ»» запрошує
першокурсників до співпраці. Адже саме ми, молодь, є рушійною силою розвитку нашої
незалежної демократичної держави. Ми переконані, що кожен з вас знайде собі місце в
нашій організації та зробить свій внесок в розвиток міста, області, держави.

Зі святом! В добру путь!

Ю. Балацький, голова ГО «ВМО» «Молодь за Євроінтеграцію»

Сьогодні ви зробили перший відповідальний крок на шляху
до обраної майбутньої професії. Ваш вибір отримати вищу осві-
ту у славетних стінах нашого навчального закладу вказує на усв-

ідомлення того, що у сучасному світі інтелектуальний ресурс є головним рушієм успішного
розвитку суспільства. Особливо сьогодні Україна потребує достатнього потенціалу для
прискореного розвитку пріоритетних  напрямів аграрної науки, серед них - профілактика і
лікування захворювань тварин, рослинництво, тваринництво, раціональне природокорис-
тування, правова і економічна організація розвитку аграрного виробництва. Забезпечення
цього потенціалу неможливе без закріплення молодих талановитих кадрів у науці, розвитку
провідних наукових шкіл і дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах.

Кожен з вас може з успіхом не тільки засвоювати знання для опанування майбутньої
спеціальності, а й бути допитливим молодим науковцем, поповнюючи ряди наукового това-
риства творчої молоді нашого університету. Вже багато років товариство створює умови
для розкриття наукового та творчого потенціалу студентської молоді, розвитку у них науко-
вого мислення і навичок дослідницької роботи, популяризує різні галузі науки, розвиває
інноваційну діяльність, організовує допомогу керівництва в оптимізації наукової та навчаль-
ної роботи.

Сьогодні університет завдяки наполегливій праці наших вчених має сучасні наукові шко-
ли та відомі технологічні розробки. Високий професіоналізм викладацького складу нашого
університету цінується на рівні держави і за кордоном. Ці знання передаються молодому
поколінню через спільну наукову співпрацю викладачів і студентів у наукових гуртках при
кафедрах, сучасних лабораторіях, ветеринарній і юридичній клініках, структурних виробни-
чих підрозділах університету.

Вагомі наукові здобутки членів наукового товариства підтверджуються достойним рівнем
студентських публікацій і доповідей на конференціях, перемогами на Всеукраїнських кон-
курсах студентських наукових робіт.  Щорічно молоді науковці університету виборюють
право на отримання  іменних стипендій. Ми переконані, що молоді талановиті послідовники
долучаться до розвитку науково-технічного потенціалу нації, збагатять скарбницю вітчизня-
них і світових досягнень.

Сподіваємося, що і серед вас є чимало талановитих дослідників, на яких пошириться
позитивний досвід наукової роботи студентів у нашому університеті.

Творчих успіхів вам, нехай найвищі висоти науки підкоряються вам! Щастя, здоров’я,
миру та злагоди вам та вашим рідним і близьким!

Олешко О.Г., голова НТТМ

Шановні першокурсники!
Вітаю вас в лавах талановитого

студентства!

Благодійність – благородна справа


