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Шановне студентство, колеги, співробітники!

УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
З Новим 2014 роком!

З Різдвом Христовим!
Наближаються найулюбленіші свята на-

шого народу – Новий рік і Різдво Христове.
Проводжаючи старий рік, ми

згадуємо його радісні моменти і досягнення,
концентруємо свої зусилля на незавершених
справах, визначаємо плани на майбутнє.

У 2013 році колектив нашого університе-
ту впевнено працював над вирішенням свого
основного завдання, яке полягає в тому, щоб
наші випускники були добре освічені, мали
широку фундаментальну базу і були затре-
бувані після закінчення університету. Рік, що
минає, був успішним: багато зроблено на ка-
федрах, в лабораторіях, у навчально-науко-
во-дослідному центрі. І за це я щиро вдяч-
ний всім, хто, не шкодуючи зусиль, працю-
вав, підвищуючи наш рейтинг на вітчизняно-
му освітньому просторі.

Добрі слова хочу сказати на адресу на-
шого університетського центру, роль якого
у забезпеченні контингенту студентів  ступе-
невої підготовки з року в рік зростає.

Про високий рівень підготовки в універ-
ситеті свідчить те, що серед наших студентів
є іменні стипендіати Президента України, Вер-
ховної Ради, стипендії ім. М.О. Посмітного,
Голови  Київської обласної державної адмі-
ністрації, Білоцерківського міського голови,
призери другого туру Всеукраїнської олім-
піади, дипломанти конкурсів наукових робіт.

Якості навчання насамперед сприяє належ-
на організація навчального процесу та його
навчально-методичне забезпечення.

У 2013 році науково-педагогічними пра-
цівниками було видано 10 підручників і на-
вчальних посібників з грифом МОН, 5 довід-
ників, 69 навчально-методичних рекомендацій
та методичних розробок, 11 монографій, 11
наукових рекомендацій, отримано 20 патентів,
зареєстровано і передано до Державного реє-
стру новий сорт кукурудзи, затверджено
технічні умови на три ветеринарні препарати.
Наукові дослідження обговорювалися на 9
міжнародних, 16 державних наукових конфе-
ренціях та 17 семінарах, за матеріалами яких
видано 17 збірників матеріалів конференцій
та електронних збірників тез доповідей. Опуб-
ліковано 1028 наукових статей та понад
570 студентських наукових тез.

Ми маємо добрі здобутки у на-
прямі підготовки наукових кадрів:
було захищено 7 докторських та 12 кан-
дидатських дисертацій. Цей темп бажа-
но зберегти  і у майбутньому році.
Науково-педагогічні працівники про-
тягом року розробляли 40 наукових
тем, від реалізації яких отримано більш
як 720 тис. грн.

У конкурсі, проведеному організато-
рами виставки «Освіта та кар’єра-2013»,
університет отримав Золоту медаль у но-
мінації «Науково-дослідна діяльність на-
вчального закладу» та Золоту медаль на
виставці «Агро-2013».

У 2013 році у фонди наукової бібліо-
теки надійшло понад 5000 примірників
наукової, навчальної та навчально-мето-
дичної літератури, в тому числі 1710
примірників періодичних видань.

Успішно здійснював свою діяльність
ІПНКСВМ, протягом року тут підвищили
свою кваліфікацію 1326 спеціалістів ветери-
нарної медицини.

Навчання в нашому університеті тісно
поєднується з практичною підготовкою май-
бутніх фахівців. Однією з основних баз прак-
тики є наш навчально-науково-дослідний
центр.  Ми прагнемо, щоб за період навчання
студенти опанували тут всі технологічні про-
цеси у рослинництві і тваринництві.  Цього
року на полях ННДЦ  було висаджено 1,3 га
полуниці (тут вперше застосовано на поливі
крапельне зрошування),  420 кущів сморо-
дини та 100 саджанців яблуні, на 10 сотках
овочівники посадили часник. Згідно з іннова-
ційним проектом отримання альтернативних
джерел енергії закладено розсадник міскан-
тусу китайського на площі 1,5 га.

Нинішній рік став успішним для наших тва-
ринників. У ННДЦ реконструйовано 2 сви-
нарники – маточник з цехом дорощування та
відгодівельник, що дасть змогу уже найближ-
чим часом щомісячно відправляти на реаліза-
цію до 300 голів свиней,  масою 105-115 кг.

У 2013 році ми маємо добрі показники у
молочному скотарстві. Надоєно
молока натурального – 430 т, що
після переведення у базисну
жирність становить 500 т. Високі
якісні показники молока дали
можливість реалізовувати його за
ціною 4,80 грн, в результаті от-
римано прибуток 640 тис. грн.
Валовий збір зерна та зернобо-
бових становив 2600 т, що дало
змогу повністю забезпечити тва-
ринництво кормами.

Виробничі досягнення нашо-
го ННДЦ є надзвичайно важли-
вими  для нас, оскільки є джере-
лами надходження коштів, що
дозволяють нам виживати у цей
складний час.

Авторитет нашого навчаль-
ного закладу, його інтелектуаль-
ний потенціал відомі в Україні.
А тому Національна телекомпа-
нія України, Міністерство агрополітики та
продовольства, Київська державна обл-
держадміністрація разом з Посольством

Королівства Нідерландів в Україні запро-
понували реалізувати на базі нашого
ННДЦ телевізійний проект «Своя ферма»,
метою якого є створення в реальному часі

молочної товарної
ферми на 100  корів,
яка має стати на-
вчальним посібни-
ком для всіх, хто
бажає розпочати
власний бізнес у
дріб нотоварному
сегменті.

У році, що минає, ми
змогли поповнити наш
комп’ютерний парк 50 оди-
ницями техніки, що сприятиме
проведенню комп’ютерного оцінювання
знань студентів. З метою теплозбереження   у
корпусах були замінені вікна.

Велика увага у діяльності університету
приділялася фізичному вихованню сту-
дентів. У 2013 році студенти-спортсмени
гідно захищали спортивну честь на міжна-
родних змаганнях. Одразу 3 золоті медалі
здобула для України Світлана Чернявська,

яка блискуче виступила на чемпіонаті Євро-
пи з важкої атлетики. 27 студентів стали при-
зерами чемпіонатів України, а у змаганнях

на Кубок Мінагрополітики Украї-
ни переможницею стала наша жіно-
ча волейбольна команда.

Міжнародна діяльність універ-
ситету спрямована на пошук, інфор-
мування, технічну та консультацій-
ну підтримку програм обміну, які
фінансують міжнародні фонди. Сту-
денти та викладачі в 2013 р. брали
участь у таких програмах стажуван-
ня та навчання: Fulbright, Tempus,
ISFRADA, Amitie sans Frontiers,
APOLLO, DAAD та інших. 94 сту-
денти пройшли практику, а 11 вик-
ладачів та науковців  стажувалися за
кордоном та брали участь у міжна-
родних наукових та освітянських фо-
румах. Також укладено угоди про
співпрацю з університетом приклад-
них наук м. Дронтен (Нідерланди),
Політехнічним університетом Шу-
Де (Тайвань) та пролонговано – з Фе-

дерацією «Обміни Франція-Україна».
У консорціумі з європейськими та україн-

ськими партнерами було виграно освітній про-
ект ЄС Темпус: «Кваліфікаційні рамки для

екологічних наук в українських університе-
тах (QANTUS)», який почне реалізовуватись
у 2014 році.

2013 рік пройшов в університеті під зна-
ком визначеного Президентом курсу на
євроінтеграцію. За ініціативи  нашої
студентської молоді було створено
Всеукраїнське громадське об’єднання «Мо-
лодь за євроінтеграцію», основною метою
діяльності якого стало інформування молоді
та різних верств населення про переваги та
можливі ризики України у разі  її вступу до
ЄС. За сприяння Голови представництва
Європейського Союзу в Україні пана
Я. Томбінського в університеті відкрито
Інформаційний центр Євросоюзу.

З метою інтеграції в європейський освітній
простір ми створили робочу групу,  яка пра-
цює з університетом ім. Юстуса Лібіха,
м. Гіссен (Німеччина) над узгодженням на-
вчальних планів відповідно до спільної магі-
стерської програми з подвійним дипломом.

Визначаючи перспективи нашої роботи у
2014 р., хотілось би наголосити, що в наших
планах розширення діяльності університету
за рахунок відкриття нових напрямів та спе-
ціальностей. Уже на сьогодні у Міністерство
освіти і науки України подано документи на
ліцензування напряму «Геодезія, картогра-
фія та землеустрій», підготовку магістрів з
напрямів «Кормовиробництво», «Птахівниц-
тво», «Розведення с.-г. тварин», затверджен-
ня яких дозволить університету розширити
свою діяльність.

Але найголовніше  – це проведення успі-
шної профорієнтаційної роботи, яка забезпе-
чить набір студентів у наступному році.

Я сподіваюсь, що новий рік стане для
нас роком реалізації сміливих рішень,
відкриття нових горизонтів і досягнення
нових вершин. Нехай він зміцнить нашу віру
в майбутнє, подарує злагоду та взаєморо-
зуміння і у сім’ях, і на роботі, і в державі.

Від усього серця  вітаю
колектив університету

з Новим роком і Різдвом Христовим!
Бажаю міцного здоров’я, щастя,

добра кожному з вас і вашим сім’ям!
Хай у Різдвяну ніч зійде до вашої

оселі Господнє благословіння і
наповнить ваші душі

 Різдвяною благодаттю!

Ректор, академік НААН
А.С. Даниленко
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НАВЧАННЯ, НАУКА І ВИХОВАННЯ –
ОСНОВНІ ЗАСАДИ  ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Рік Коня вступить у свої права 31 січня
2014 і триватиме до 18 лютого 2015.
Космічний елемент року – дерево , колір –
синій (блакитний), зелений. 

 Синій колір - організованість, непо-
хитність, сила духу, глибина, мудрість,
спокій, він викликає відчуття благополуччя,
асоціюється з вірністю, надійністю і честю.

Амулет року – підкова. Відповідний
року Коня знак зодіаку: Близнюки.

Кінь за своєю природою життєраді-
сний,  оптимістичний, любить
широчінь, простір, багатолюдні
зборища, розваги. 

Люди , народжені в рік Коня, яв-
ляють собою дуже активних діло-
вих людей. Для досягнення своїх
інтересів спрямовують усі сили
та енергію. Однак Коню слід мати
на увазі, що не кожен схвалює
їхні методи, а навколишні не
завжди раді їх успіхам,
заздрість в нашому світі
поки ще ніхто не відміняв. 

Для людини , народженої
в рік Коня, характерним є на-
магання вирішувати будь-які
виникаючі проблеми, а не уникати їх.

Більшість людей, народжених у рік Коня,

мають міцне здоров’я і прекрасно справля-
ються з  фізичною важкою роботою. Також
вони мають потенціал, щоб бути гідним ліде-
ром, проте їм потрібно навчитися стримува-

тися, особливо, коли ситуація стає некон-
трольованою, і поспішне рішення може
поставити їх у безвихідь.

У цілому такі люди – талановиті і
мудрі, мають відмінний смак і знають

манери поведінки . Дерев’яні Коні –
доброзичливі і відкриті люди, мають

поступливий характер, розвинене
почуття гумору, багату уяву. Їх
цінують, поважають за чесність
та сімейні якості. 

Найбільш відповідні про-
фесії і заняття для Коня: адм-

іністратор, винахідник,
водій, викладач, худож-

ник, перукар, репортер і
екскурсовод.

Кінь надзвичайно
прив’язаний до сімейно-
го вогнища, дому, сім’ї.

Таким чином, зустрічати
Новий рік краще з роди-

ною та близькими родича-
ми, галасливою веселою компанією, серед до-
рогих і милих серцю осіб –  і не забути при

Новий 2014 рік – рік синього дерев’яного Коня

цьому зателефонувати  і привітати якомога
більше знайомих, друзів і родичів. 

Під час вибору вбрання на святкову ве-
черю перевагу необхідно віддавати фіолето-
вим, зеленим, синім, смарагдовим, білим, ко-
ричневим, сірим кольорам. Слід використо-
вувати виразні і витончені деталі - кулони,
каблучки з аквамарином, декоративні шпиль-
ки, намиста з чорних перлів. Дерев’яне намис-
то або кулон – стильне доповнення новорічно-
го вбрання. 

Звичайно, улюблене блюдо Коня - овес -
навряд чи годиться для новорічного столу.
Добре, якщо на його  честь на святковому
столі виявиться якомога більше свіжої зелені.
Доречні будуть також вегетаріанські салати,
а як десерт - яблучний пиріг і вівсяне печи-
во. Загалом рік Коня буде сприятливим, ком-
фортним і принесе бажані плоди .

Щасливого Нового року!

Усе минає, гасне і сплива,
Лише вона над грішною землею
Сріблиться милосердною зорею,
Відвічна ласка Божого Різдва!
Небес прещедра голуба канва
І білий світ над чорною ріллею –
Сам Бог тебе леліє, цвіт-лілеє, –
О, Україно, ти віки жива!
Ти, як і Він, з народження терпіла,
Але рука Господня охрестила
Твій люд, і землю, і твоє буття . . .
Цвітіть, ряснійте, ниви колоскові!
У Нім, у Нім — у Вічному Христові
І доля, й щастя, сила і життя!

Микола Щербак

На порозі нового року ми традиційно
підводимо підсумки проведеної роботи,
оцінюємо наші досягнення та окреслюємо
перспективи.

Відомо, що визначальним напрямом
діяльності університету є навчальний про-
цес, від ефективності якого залежить якість
підготовки майбутніх фахівців.  І  це можли-
во тільки за тісного поєднання цього проце-
су з науковою діяльністю і виховною робо-
тою. Саме взаємодія  цих складових формує
високопрофесійного, духовно розвиненого
фахівця, спроможного відповідати викликам
сьогодення. У 2013 році нам вдалося  сто-
відсотково запровадити кредитно-модульну
систему навчання, завдяки чому з перших днів
навчання ми мали змогу контролювати сту-
дентів та стимулювати їх до постійної сумлін-
ної роботи. Про високий рівень навчання в
університеті свідчить проведений у 2013 р.
Науково-методичним центром “Агроосвіта”
незалежний дистанційний замір знань, за
підсумками якого наші студенти за 10 напря-
мами ОКР “Бакалавр” посіли перші місця, а
студентка БТФ Брайченко М.А. стала пере-
можницею Всеукраїнського тестування серед
аграрних ВНЗ і була нагороджена Мінагро-
політики України цінним подарунком.

З метою удосконалення підготовки май-
бутніх фахівців у навчальний процес введено
структурно-логічні схеми викладання, за яки-
ми передбачається зв’язок фундаментальної
та практичної підготовки фахівців, а також
внесення у навчальні програми методики вив-
чення новітніх технологій з усіх технологічних
дисциплін. У цьому аспекті ми надаємо важ-
ливого значення організації та проведенню для
випускників, магістрів, бакалаврів та викла-
дачів профільних кафедр навчально-методич-
них семінарів, на яких вивчаються новітні
технології, що впроваджені у кращих госпо-
дарствах України. На семінари запрошують-
ся провідні фахівці цих господарств, які
діляться своїм практичним досвідом.

Навчання в університеті ми тісно по-
єднуємо з практичною підготовкою сту-
дентів. Крім  навчальної практики у нашому
навчально-науково-дослідному центрі для
проходження студентами виробничої прак-
тики  визначено 16 базових сільськогоспо-
дарських підприємств, а також  укладено до-
говори із 5 аграрними асоціаціями, які  із за-
доволенням  запрошують наших випускників
на роботу. Підвищенню рівня практичної
підготовки сприяє також введення у варіа-
тивну частину галузевого стандарту освіти
професійних дисциплін.

Нині університет бере на себе функцію
не лише якісно підготувати молодого фахів-
ця, але й допомогти йому працевлаштувати-
ся. З цією метою у нас створено центр пра-
цевлаштування, який налагодив системну ро-
боту щодо інформованості випускників про
рейтинги спеціальностей, організовує ярмар-
ки вакансій, на яких представники різних відо-
мих підприємств оприлюднюють свої потре-
би у фахівцях, знайомляться з випускниками
і кращих з них запрошують на роботу.

У нинішніх умовах, як ніколи, гостро по-
стає проблема забезпечення набору студентів.
Університет уклав договори з Департамента-
ми агропромислового розвитку Кірово-
градської, Черкаської, Вінницької, Жито-
мирської, Київської, Черкаської, Волинської
та Хмельницької  областей на державне
замовлення підготовки фахівців за всіма тех-
нологічними напрямами до 2017 року.

Слід відзначити, що в останні роки наміти-
лася тенденція до збільшення  набору контин-
генту студентів з випускників структурних
підрозділів регіонального  університетського
центру. З цією метою налагоджена співпраця з
усіма його підрозділами, в яких науково- педа-
гогічні працівники технологічних кафедр чи-
тають лекції та є головами ДЕК. Це дає змогу,
з одного боку, адаптувати студентів технікумів
до ступеневої освіти, а з другого – під час дер-
жавних іспитів виявити найбільш здібну мо-
лодь, яка продовжить своє навчання в універ-
ситеті за скороченим терміном.

У році, що минає, наш колектив працював
злагоджено і напружено. Що стосується нау-
кової діяльності, тут теж є значні досягнення.

З гордістю констатуючи успішний захист
у 2013 році докторських та кандидатських ди-
сертацій, ми не можемо не зупинитися і на на-
ших досягненнях щодо інтеграції науки в євро-
пейський і світовий дослідницький та освітній
простір. На цьому шляху ми вже зробили перші
кроки, домігшись присвоєння нашим фаховим
збірникам наукових праць Міжнародного стан-
дартного серійного номера ISSN. До речі, зав-
дяки професійному підходу до цієї справи ре-
дакційного відділу та асистента кафедри іно-
земних мов С.В. Лобачової університет зміг
заощадити на процедурі присвоєння номерів
ISSN значні   кошти.

У цьому році ми виступили засновника-
ми журналу «Сталий розвиток економіки»,
що виходить українською й англійською мо-
вами, який уже найближчим часом буде вне-
сений до міжнародної наукометричної бази да-
них. І оскільки  у світі критеріями оцінки
якості наукової діяльності вчених є індекси ци-
тованості, Хірша, імпакт-фактор, то ми ста-
вимо за мету внесення наших фахових видань
до баз даних Scopus,Web of Science,
Webometrics та ін. А для цього нашим науко-
вцям слід обгрунтовано визначати акту-
альність своїх досліджень і проводити їх на
такому рівні, щоб бути цікавими для світової

наукової спільноти. Уже в цьому році 116
статей наших наукових працівників надруко-
вано у міжнародних виданнях, на що ми ак-
центували увагу впродовж останніх років.

Ми маємо також позитивну тенденцію
щодо проведення конференцій. Зокрема,
успішно був організований круглий стіл
«Сталий розвиток агросфери в Україні в
умовах світової глобалізації» за участю Де-
партаменту продовольства Мінагропрому та
НМЦ «Агроосвіта». Велику зацікавленість
в інших навчальних закладах викликали наші
конференції, а тому географія учасників у
цьому році була значно розширена.  В цьому
велика заслуга НТТМ.

У другому турі конкурсу студентських
наукових робіт наші студенти Музика А.В.,
Врублевський А.Т., Ковальчук Д.Б. стали
володарями дипломів ІІ ступеня.

Значно активізувалась співпраця наших
науково-педагогічних працівників з МАН,
спрямована на підготовку професійно
орієнтованих, озброєних науковим і дослід-
ницьким досвідом учнів, наших майбутніх
студентів – членів  НТТМ.

 2013 рік відзначений нашою тісною
співпрацею з журналом «Пропозиція», який
постійно запрошував наших науковців под-
ілитися на сторінках видання своїми рекомен-
даціями з питань економіки, тваринництва та
ветмедицини та до проведення спільних нау-
ково-практичних   конференцій.

І це все нас радує. Проте, ми вже неодно-
разово наголошували, що найвищим резуль-
татом наукових досліджень є їх впроваджен-
ня у виробництво, а отже отримання в кінце-
вому рахунку коштів. Тож коли за підтрим-
ки ректора А.С. Даниленка була проведена
копітка робота з атестації лабораторій (яких,
до речі, в цьому році атестовано ще 4), ми
покладали величезні сподівання на пожвав-
лення їхньої роботи щодо укладання госп-
договорів. Ми мали приклади ефективної
роботи міжфакультетської науково-дослід-
ної лабораторії ІФА та ПЛР, міжкафедраль-
ної лабораторії діагностики хвороб тварин
ФВМ, завдяки укладеним ними госпдого-
ворам ми змогли закупити матеріалів та ре-
активів для наукових досліджень на суму
понад 170 тис. грн та заплатити комунальні
платежі у сумі 85 тис. грн. Отож, хотілося б
ще раз звернути увагу керівників

атестованих лабораторій на необхідність ак-
тивно використовувати їхні можливості. Ми
не маємо права відсиджуватися, тому що наші
розробки – це той капітал, який може бути
успішно переведений у грошовий вимір. Це
вимога сьогодення.

Не можна також не згадати про важливе
надбання університету  – наукові школи. За
порівняно короткий час у нас сформовано
ще чотири, дві з яких – на економічному фа-
культеті. Готується документація щодо їх зат-
вердження. Але прикро, що на сьогодні деякі
з існуючих і добре відомих в Україні наших
шкіл збавили свій темп і в цьому році не підго-
тували до захисту жодної дисертації. Ми впев-
нені, що наступний рік Коня додасть нам усім
сили і ми ще вище піднесемо наш стяг
провідного в Україні навчального закладу.

У проведенні виховної роботи у 2013 році
ми перенесли акцент на професійне вихован-
ня, метою якого є формування у студентів
поваги до обраної спеціальності, розвиток
творчого потенціалу майбутнього фахівця. Як
результат цієї роботи – перемоги здобули
Пташник Дар’я   у Всеукраїнському конкурсі
«Кращий студент року» і Телегей Роман у
конкурсі «Найрозумніший студент міста».

Впродовж року проводилися ініційовані
студентським самоврядуванням всеук-
раїнські студентські конференції з актуаль-
них питань життя молоді, круглі столи,
огляди-конкурси художньої самодіяльності
серед факультетів, святкові концерти,
спортивні змагання, засідання в інтелектуаль-
ному клубі  «Що? Де? Коли?», екологічні акції.
Студенти-волонтери надавали гуманітарну
допомогу дитячим будинкам.

Студентською профорієнтаційною агіт-
бригадою було проведено більше 200 зу-
стрічей і концертів у всіх куточках України.

Важливими подіями у 2013 році стали в
університеті «Юр’ївські вечори», присвячені
145-й річниці від дня освячення гімназійної
церкви апостолів Архіпа та Филимона та
1025-річчю Хрещення Русі.

Озираючись на пройдений у 2013 році
шлях, можна з упевненістю стверджувати,
що цей рік був успішним для університету.
Але у майбутньому році на нас чекає ще
більш напружена робота. У нас злагодже-
ний, високоінтелектуальний, працездатний
колектив, який щиро зацікавлений у своїй
справі. Нам під силу вирішення у новому
році будь-яких сміливих завдань. Ми впев-
нені, що у 2014 році ми примножимо добрі
традиції та досягнення університету.

З Новим роком! З Різдвом Христовим!
В.П. Новак, перший проректор, професор

В.В. Сахнюк, проректор з наукової
роботи, професор


