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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗНАНЬ!

Шановні студенти та колеги!
Перше вересня – це завжди хвилююча подія  для

студентів, аспірантів, викладачів. І, звичайно, першо-
курсників – тих, хто здобув першу серйозну перемогу
в своєму житті і вступив до нашого університету.  Сьо-
годні ви отримали змогу навчатися в одному з  найпре-
стижніших  аграрних закладів України, який завжди
славився високим рівнем освіти і наукових досліджень,
потужним професорсько-викладацьким колективом.
Тут панує атмосфера творення і творчості, істинного
студентського братства. Ви продовжите славні традиції,
закладені видатними академіками, засновниками відо-
мих наукових шкіл, фундаментальні праці  котрих  ста-
новлять гордість не тільки вітчизняної, а й світової
науки. Із наших стін вийшло не тільки  багато відомих

вчених, але й письменників, художників, державних та громадських діячів. Тож пишайтеся
тим, що ви увійшли у  нашу дружну й згуртовану  університетську родину, бережіть і
примножуйте її традиції й надбання.

Атмосфера нашого одного із найстарійших навчальних закладів допомагає досягати блис-
кучих результатів у навчанні, знаходити своє покликання, підкорювати професійні вершини.

У стінах університету життя сповнене  турбот і хвилювань, проте -  це прекрасна і цікава
студентська пора. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, мудрих наставників, набуваємо
навички і знання, які в подальшому допомагають нам знайти своє місце в житті. Вас чекає
важкий, але цікавий шлях, який вам пощастить пройти разом з прекрасними викладачами,
професіоналами своєї справи. Упевнений, що ви докладете всіх зусиль, здібностей, таланту,

щоб бути гідними  славних традицій нашого університету,
а  знання, вміння та навички, набуті за час навчання, ста-
нуть міцним фундаментом для вашої майбутньої блискучої
кар’єри. Нехай ваші роки навчання в університеті будуть
плідними.

Студентство - це найактивніша частина нашого суспільства. С ь о -
годнішнім першокурсникам за роки навчання належить отримати серйозну підготовку,
щоб стати висококласними фахівцями в обраній професії. Сміливо йдіть до наміченої мети.
Адже  саме вам належить визначати майбутнє України, розвивати вітчизняне  аграрне
виробництво і науку.

 Особливо хочу відзначити сьогодні, що наш університет має не тільки  давню і славну
історію, але і всі підстави з гідністю дивитися в майбутнє. Розвиток освітніх програм,  розши-
рення міжнародних зв’язків, могутній кадровий потенціал  дозволяють  нашому навчальному
закладу впродовж багатьох років бути в авангарді  вітчизняної аграрної освіти. І я впевнений,
що свої передові позиції ми  не втратимо.

Тож, бажаю вам у стінах нашого університету досягти поставленої мети  і стати  не лише
фахівцями своєї справи, а й  патріотами своєї держави.  Я бажаю вам знайти  тут надійних
друзів та пізнати радість справжнього кохання. Впевнений, що  ті зерна, якими будуть засіяні
ваші душі, в майбутньому дадуть хороший урожай  мудрості, освіченості і добра.

У цей святковий день –День знань – бажаю колективу університету успіхів, виконання
творчих задумів, нових наукових здобутків  в ім’я процвітання нашої держави.

Ректор, доктор економічних наук, професор, академік НААН,
відмінник освіти України, заслужений працівник сільського

господарства України, депутат Київської обласної ради
Анатолій Даниленко

Для кожного з нас день  Першого вересня особливий. Адже оволодіння новими знаннями та компе-
тенціями стає чинником росту і розвитку всіх сфер діяльності. Хочу особливо привітати наших першо-
курсників. Вступивши в один з провідних університетів України, ви зробили перший і найважливіший
вибір у житті.

У новому навчальному році лави факультету ветеринарної медицини поповнили 466 абітурієнтів.
Сто дев’яносто вступників здобуватимуть знання за напрямом підготовки “бакалавр”, із них сто –
випускники технікумів і коледжів та 90 – випускники загальноосвітніх закладів. Ще 115 абітурієнтів
навчатимуться на “спеціаліста”, серед них 56 студентів це випускники технікумів і коледжів та 59 –
випускники шкіл.

Сто вісімдесят студентів продовжать навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, пере-
важно – це випускники факультету ветеринарної медицини нашого університету, проте наші лави попов-
нили і випускники Національного університету біоресурсів і природокористування України, Подільсько-
го державного аграрно-технічного університету, Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Отже 1 вересня наш факультет, як уже 84 роки поспіль, розпочне підготовку нової плеяди лікарів ветеринарної медицини. За
свою довгу історію у нас  склалися певні традиції і правила.

Сьогодні я хотів би дати кілька порад першокурсникам, насамперед тим ,котрі прийшли зі шкіл.  Будьте готові до того, що
навчання в університеті суттєво відрізняється від навчання у школі: у нас  навчальне навантаження більше і предмети складніші.
А тому від студента потрібно максимум самостійності та відповідальності у вивченні дисциплін, організованість і самоконтроль.

У перші дні і навіть тижні навчання ви, ймовірно, будете почувати деяку розгубленість. Нехай вас це не бентежить,адже  це
абсолютно нормальний стан, пов’язаний з адаптацією до нової обстановки. Найперше раджу відразу  взнати, де знаходиться
деканат вашого факультету, загляньте туди, познайомтеся з куратором вашої групи, курсу. Це допоможе вам оперативно вирішу-
вати різні питання, яких  зазвичай дуже багато у перші дні  навчання.

Відразу ознайомтеся з  розкладом  занять вашого курсу і перепишіть його. Пам’ятайте, що університетський розклад може
змінюватися, тому не лінуйся заглядати в нього.

Якомога швидше відвідайте   бібліотеку.Теоретично підручників  має вистачити на всіх студентів. Проте принцип «хто не встиг,
той запізнився» ніхто не відміняв. Не нервуйте, якщо  навіть якийсь підручник вам не дістався, завжди можна прийти в читальний
зал, де  наші кваліфіковані бібліотекарі обов’язково знайдуть для вас  потрібну
книжку.

Як можна швидше навчіться конспектувати лекції. Розробіть систему сим-
волів і зрозумілих вам скорочень. Пам’ятайте, що лекції – це  не диктант,
записуйте  їх у вигляді тез. Перед черговою лекцією хоча б побіжно пере-
гляньте  конспект попередньої та не соромтеся звернутися до викладача.

Не дозволяйте собі пропускати заняття! Пам’ятайте, зазвичай добре запа-
м’ятовуються саме недобросовісні студенти, і їм пригадують всі «гріхи» під
час першої ж сесії.

Коли ви розберетеся з навчальним процесом, трохи звикнете до нових
умов, пам’ятайте, що у нашого університету багатюща історія, з якою ви
можете ознайомитися в музеї університету.

А ще хочу наголосити , що крім навчання, ви зможете знайти в універси-
теті  собі справу до душі: зайнятися громадською роботою, наукою, танцями,
співом, стати організаторами студентських заходів, удосконалювати себе в спорті.

Проте, перший рік навчання  – найважливіший. На першому курсі потрібно якомога більше сил і часу віддавати навчанню,
щоб у подальшому спокійно і  безболісно поєднувати навчання з особистим життям, дозвіллям та іншими сферами  цікавого
студентського життя.

Адже студентська пора – це час творчих дерзань, дослідницьких пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших ідей та мрій!
Хочу побажати усім  нинішнім студентам нашого факультету  стати висококваліфікованими фахівцями своєї справи, оволодіти

знаннями  та  уміннями, які щедро передають вам  наші викладачі.
 Упевнений, отримані знання допоможуть вам не тільки побудувати успішну кар’єру, але і зробити свій посильний внесок у

гідне майбутнє України.            Зі святом, з Днем знань!
Б.П. Івасенко, декан факультету ветеринарної медицини

ВСТУПИВШИ НА ФВМ,ВИ ЗРОБИЛИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ – ОДНЕ ІЗ КЛЮЧОВИХ

ПИТАНЬ ОСВІТИ
У наш час знати англійську

мову абсолютно необхідно будь-
якій освіченій людині, будь-яко-
му кваліфікованому фахівцеві.
А тому  вивчення англійської
мови стає одним із пріоритетів
державної політики. Президент
України Петро Порошенко ого-
лосив, що  наступний рік в Ук-
раїні буде роком вивчення
англійської мови.

Щоб привернути увагу сус-
пільства до вирішення цієї про-
блеми, Міністерство освіти і на-
уки України своїм  наказом  від 07.08.15 № 855 збільши-
ло кількість годин  іноземної мови  у школі. Більше того,
з наступного року іспит з англійської буде обов’язковим 
для всіх випускників шкіл і проходитиме у форматі Дер-
жавної підсумкової атестації.

 Сьогодні англійська мова всюди у нашому житті.
Більшість світової інформації подається  саме англійсь-
кою мовою, цією мовою пишуть  тексти програмного
забезпечення,  статті в  наукових журналах.

 Тому кожен, хто  хоче почуватися комфортно у су-
часному світі,  повинен володіти принаймні однією іно-
земною мовою. Адже завдяки знанням мови ви зможете
сприймати більше інформації, спілкуватися з цікавими
людьми та просто дивувати всіх інших своїми знаннями.
А якщо ви мрієте про кар’єрний ріст, то володіння анг-
лійською буде дуже доречним.

У нашому університеті  ректор А.С. Даниленко ро-
бить акцент на вивченні  іноземних мов як студентами, так
і викладачами. Зокрема, для викладачів упродовж кількох
років функціонують курси з вивчення англійської мови,
а для  студентів проводяться  факультативні заняття на
всіх факультетах.  На цих заняттях  ви зможете  не лише
розширити свій словниковий запас з іноземної мови, але
й удосконалити мовленнєві навички.

На факультеті права та лінгвістики працюють досвід-
чені висококваліфіковані викладачі, які  допоможуть вам
підвищити рівень володіння мовою.

В.Д. Борщовецька, декан
факультету права та лінгвістики
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У Полтавській області рушники і со-
рочки вишивають гладдю і тільки білими
нитками. Лише в дуже рідкісних випадках
дівчата могли використовувати сірі або чер-
воні нитки.

На Поліссі вишивка відрізняється  стро-
гістю і простотою. Геометричні фігурки по-
вторюються кілька разів, тим самим створю-
ючи один нерозривний орнамент. Найчасті-
ше використовували червоні нитки.

У Волинській вишивці найбільш попу-
лярними були геометричні візерунки, проте
в північній частині регіону переважали рос-
линні візерунки - ягоди, квіти, листя.

У Південній Україні особливо популяр-
ним є рослинний орнамент і техніка вишивки
хрестиком.

 В Україні, в містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географіч-
ний центр Європи.

 Україна –  найбільша країна Європи, вона займає 0,41% світової
території суші і становить 0,85% населення планети. На  території  Ук-
раїни зосереджена чверть всіх запасів чорнозему на Землі.

 Україна знаходиться на першому місці в світі з експорту соняш-
никової олії і займає 60 відсотків глобального світового ринку експорту
цієї продукції.

Ще одна стаття нашого
експорту, яка останнім часом
може стати основною, – це зер-
нові. За останнє десятиліття
експорт зерна з України зріс на
77%. Нашій країні вдалося
обійти такі визнані “житниці світу”, як Канада,
Аргентина, Бразилія.

Україна в останні роки впевнено зберігає місце
в трійці світових лідерів з виробництва меду, випе-
реджаю-

чи країни Європи за обсягами його виробництва
в кілька разів, Україна є одночасно першою в
світі з виробництва меду на душу населення.

 Першим вищим навчальним закладом в
Україні була Острозька колегія, що була заснова-
на у м. Острог князем Костянтином Острозьким
у 1576 р.

 Україна посідає четверте місце у світі за
кількістю громадян з вищою освітою. Населення
України належить до найбільш освічених, а
кількість людей з вищою освітою на душу насе-
лення – вища за середньоєвропейський рівень.

 Україна посідає четверте місце у світі за
кількістю сертифікованих фахівців IT після США, Індії та Росії.

 Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою
у світі вантажопідйомністю – Ан-225 «Мрія». Спочат-
ку він проектувався для транспортування космічних
кораблів. Наразі «Мрія» виконує комерційні вантажні
перевезення.виробляє найбільш екологічні ракетоносії
у світі.

  Український «Південмаш» (м. Дніпропетровськ)
виробляє найбільш екологічні ракетоносії у світі. За їх
допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у
рамках міжнародного проекту «Морський старт».

Вишиванка - душа народу

ЦІКАВІ
ФАКТИ ПРО

УКРАЇНУ

У Харківській області вишиванка також
виконувалася грубою червоною ниткою з ви-
користанням техніки «хрестиком», унаслідок
чого візерунки виглядали рельєфними.

 Унікальною технікою вишивки володіє
Чернігівщина. Техніка полягає в тому, що
стібки робляться дуже тонкими нитками.
Якщо дивитися здалеку, то створюється вра-
ження, що сорочки вишиті бісером.

Щодо Київщини, то тут переважає пе-
реплетення в одній роботі різних орнаментів
(рослинних і геометричних). Найбільш попу-
лярними є зображення виноградної лози, ши-
шок, ромбів і квадратів. Майстрині викорис-
товують яскраво-червоні та білі нитки.

Подільські майстрині на одній і тій же
сорочці можуть використовувати кілька
різних технік і видів швів - хрестиком, глад-
дю, ручним швом. Більшість вишиванок
дуже яскраві і барвисті, використовується
широка колірна палітра.

Тернопільські візерунки виглядають
досить опукло за рахунок щільних стібків.
Орнаментом повністю прикрашають рукава
сорочок.

Вінницька традиційна вишивка об’єдна-
ла в собі мало не всі існуючі техніки та

орнаменти. Однак,  у виробі все одно перева-
жає один колір.

Неймовірною різноманітністю візерунків
і орнаментів здавна славиться і Карпатська
вишивка. Це і зображення тварин, і квітів, і
дерев, і різних геометричних фігур в поєднанні
один з одним. Саме карпатські сорочки по пра-
ву вважаються найбільш колоритними.

Львівські майстрині залишають вільний
білий простір між елементами вишивки. За ра-
хунок цього візерунки вишиванок вигляда-
ють легкими і повітряними.

Буковинська вишивка славитися
різноманітністю матеріалів для вишивання.
Тут викори-
с т о в у ю т ь
срібні і зо-
лоті нитки,
шовк, вовну,
бісер.

Українська національна вишиванка відома, популярна і затребувана далеко за
межами України. Проте вишиванки у різних регіонах країни значно відрізняються.

• Історія нашого університету  бере свій
початок з 1630 року, коли у м. Вінниця було
відкрито колегіум, який згодом  був
переведений до Білої Церкви.

• Нинішній економічний фа-
культет розміщено у приміщенні ко-
лишньої Білоцерківської гімназії,
яка розпочала свою діяльність 19
серпня 1847 року. На потреби
гімназії власник Білої Церкви граф
В.К. Браницький виділив капітал у
розмірі 500 тисяч рублів.

• За спорудження ансамблю
гімназії згідно з велінням імперато-
ра Миколи I архітектор білоцеркі-
вського маєтку графа
Браницького Яків-
Фрідріх Іванович
Вольман був нагород-
жений золотою
табакеркою.

• 1861 року дирек-
тором Білоцерківської
гімназії став Михайло
Корнійович Чалий – пе-
дагог, письменник, пер-
ший біограф  Тараса Григоровича Шевченка.

• З історією Білоцерківської гімназії не-
розривно пов’язані біографії видатного ук-
раїнського  історика, письменника, лікаря
Юзефа Антонія Ролле; видатного українсь-

кого  письменника, компо-
зитора, громадського дія-
ча Модеста Левицького;
видатного композитора,
музично-громадського дія-
ча, організатора  оркестру
народних інструментів Ук-
раїни, Національного сим-
фонічного оркестру, Дер-
жавної української мандр-
івної капели (ДУМКА)
Стеценка Кирила Григоро-
вича  та композитора,

засновника  капели ім. М. Леонтовича Якова

Яциневича; художників  Івана Сошенка та
Павла Ковжуна; видатних письменників і по-

етів: Олександра
Глікберга (Саша Чор-
ний), Осипа Бодянсь-
кого, Юрія Смолича;
відомого французько-
го та іспанського кіно-
актора і кінорежисера,
одного із творців
французького кіно-
авангарду, лауреата
кінопремії “Оскар”
Євгена Слабченка
(Єжен Деслав).

•Революційні відкриття в науці
зробили випускники та викладачі
нашого навчального закладу: О.К.
Коломієць – вперше вивела однона-
сінну форму цукрових буряків;
І.М. Єремєєв –  створив всесвітньо
відомий сорт пшениці Українка
0246; А.М. Люлька – автор турбо-
реактивних двигунів, створення
яких стало революцією у літакобу-
дуванні; І.В. Смирнов – відкрив ме-

тод збереження генетичного потенціалу шля-
хом глибокого заморожування статевих клітин;
М.Н. Доронін – експериментально довів світу
інфекційну природу лей-
козів ссавців;  А.П. Комар
– відомий фізик, академік,
ініціатор будівництва ядер-
ного центру в м. Гатчині під
Ленінградом; Бенціон Вул
– конструктор  напівпро-
відникових квантових гене-
раторів; В. П. Линник – ос-
новоположник сучасної
оптичної  техніки.

• Серед науковців і ви-
пускників нашого  на-
вчального закладу 8 лауреатів Ленінської та
Державних премій, 16  Героїв Соціалістич-
ної Праці, 5 Героїв Радянського Союзу.

З ІСТОРІЇ НАШОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

Академік
Линник В.П.

Модест
Левицький

Острозька колегія


