
    № 16 (№ 1941)    грудень  2014 р.

Газета  колективу
Білоцерківського  національного  аграрного

університету
Виходить з 1936 р.

УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Напередодні Нового року ми завжди подумки озираємось на пройдений у році, що

минає, шлях, радіємо своїм успіхам  та досягненням, аналізуємо невдачі, окреслюємо пер-
спективи та шляхи їх реалізації.

Я думаю, що не погрішу проти істини, якщо скажу, що 2014 рік видався одним з
найбільш важких для нашої держави за всі роки незалежності України. Війна проти агре-
сора, який зазіхнув на наш суверенітет і територіальну цілісність, зн   аходить гідну відсіч
у нашого народу. Тисячі українських патріотів, серед яких і наші викладачі та студенти,
жертвують своїм життям і здоров’ям, відстоюючи  незалежність і свободу держави. Ми
маємо не тільки низько вклонитися їм за мужність і самопожертву, але і всіма силами
допомагати, щоб наближати нашу перемогу.

Складна соціально-економічна ситуація в країні певною мірою позначилася і на діяльності
університету. Проте, попри всі труднощі, наш згуртований колектив успішно працював у всіх
напрямах навчальної та наукової роботи.

Слід  відзначити, що 2014 рік став переломним для вищих навчальних закладів Украї-
ни. Набув чинності Закон України «Про вищу освіту», який своєю метою ставить підго-
товку конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інно-
ваційного розвитку країни. У законі, поряд з розширенням автономії ВНЗ, ставлять-
ся завдання щодо підвищення рівня якості освіти, спрямування її на забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Хотілось би
відзначити, що саме враховуючи нагальну потребу держави у фахівцях-землеупо-
рядниках, в університеті на агробіотехнологічному факультеті відкрито напрям
«Геодезія, картографія та землеустрій».

У новому навчальному році ми здійснили набір двох груп студентів, і немає
сумнівів, що наш кадровий потенціал і потужна матеріальна база спроможні
забезпечити підготовку фахівців цієї інженерної спеціальності на найвищому
рівні. Ми не тільки розширюємо діапазон підготовки фахівців аграрного
профілю, але й поглиблюємо його. У цьому році ми ліцензували магістрату-
ру із 3-х напрямів на біотехнологічному факультеті:  «Годівля тварин і
технологія кормів», «Розведення та селекція тварин», «Птахівництво»,
підготовлені матеріали для ліцензування підготовки магістрів з напряму
«Ветеринарно-санітарна експертиза» на ФВМ.

Сьогодні, коли Україна взяла курс на входження до єдиного євро-
пейського простору вищої освіти, у нас у повному обсязі у навчаль-
ний процес впроваджена кредитно-модульна система відповідно до
Болонської декларації. Значно наблизило нас до європейських стан-
дартів освіти і запровадження комплексного тестового контролю
знань. Успішно ведеться робота над розробкою та запроваджен-
ням спільних магістерських програм з подвійним дипломом ра-
зом з партнерськими ВНЗ Європейського Союзу – Університе-
том ім.. Юстуса Лібіха (м. Гісен, Німеччина) та Університетом
АгроСюп  (м. Діжон, Франція). Також укладено угоди про
співпрацю з університетом прикладних наук м. Дронтен
(Нідерланди).

Про якісний рівень освіти наших студентів красно-
мовно свідчить той факт, що з року в рік кращі з них
стають іменними стипендіатами Президента України,
Верховної Ради, стипендії ім. М.О. Посмітного, Голо-
ви Київської обласної державної адміністрації, Біло-
церківського міського голови. На студентських олі-
мпіадах, у професійних та предметних конкурсах
вони постійно виборюють призові місця. Вагомим
показником якості навчального процесу є його на-
уково-методичне забезпечення. Нашими науково-
педагогічними працівниками цього року було підго-
товлено та видано 22 підручники та навчальні по-
сібники, 56 методичних рекомендацій   та вказівок.

Не можна не зупинитися ще на одному важливому ас-
пекті нашої діяльності – це профорієнтаційна робота. Зрозуміло, що це той напрям, який
забезпечує повноцінну життєдіяльність університету. Цьогорічна вступна кампанія, не-
зважаючи на деякі недоробки у цьому напрямі, загалом забезпечила ліцензовані обсяги
прийому , і наша університетська родина поповнилася 2270 студентами, які представля-
ють усі регіони України, у тому числі Крим і Донбас.

Не можна обійти увагою таку знакову подію у житті нашого університету у 2014 році,
як перший випуск офіцерів запасу. Здається зовсім недавно нам довелося витратити бага-
то сил, щоб довести доцільність такої підготовки. І ось уже група хлопців і дівчат отрима-
ли свої перші офіцерські погони, які засвідчили їхній відмінний військовий вишкіл та
глибокі патріотичні переконання. Започатковуючи в університеті військову підготовку,
ми, звичайно, не очікували наскільки актуальною вона стане на момент першого випуску
цих студентів. Дуже хотілось би, щоб  нашим випускникам не довелося застосувавши свої
знання у бойових умовах, проте, я переконаний, що в разі необхідності вони не зганьблять
своє офіцерське звання.

Всі добре знають про ті фінансові труднощі, які  відчував університет протягом року.
Проте, незважаючи на це, ми всіляко зміцнювали нашу матеріальну базу. Було відремон-
товано навчальні корпуси та гуртожитки, успішно вирішувалися питання соціальної сфе-
ри.  Науково-педагогічним працівникам виплачені оздоровчі.

У 2014 році ми досягли непоганих результатів у науково-дослідній діяльності. Видано 12
фахових збірників, в яких висвітлені наукові пошуки вчених,11 монографій, 565 наукових
статей, 710 тез різного  рівня конференцій,  отримано 20 патентів. Результати наукової
роботи доповідалися на проведених в університеті 25 міжнародних і державних конференц-
іях, за матеріалами яких видано 20 електронних збірників. Дуже важливо, що до наукової
діяльності щороку більше долучаються студенти. У 2014 р. було опубліковано 560 студен-
тських робіт, а студентки 5 курсу ФВМ Чохленко Юлія та Чалапчій Наталія стали перемож-
ницями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Вете-
ринарна медицина». Хочу підкреслити ще один цьогорічний здобуток. Сьогодні, як ніколи
актуальним є питання щодо інтеграції вітчизняної науки до міжнародної наукової спільноти.

      Бажаю у новому році оптимізму та міцного здоров’я,  хай доля буде прихильною до
кожного з вас. Бажаю зустріти Новий рік і Різдво Христове з вірою у власні сили,

з надією на краще майбутнє, з любов’ю, яка завжди  надихає!
 З Новим роком! З Різдвом Христовим!

Ректор університету  А.С. ДАНИЛЕНКО

Одним із важливих показників такої інтеграції є публікації у міжнародних виданнях. Ще зовсім
недавно це було проблемою для нашого університету. І  тому мені приємно констатувати, що у
цьому році наші наукові збірники прийнято до науковометричної  бази  РІНЦ,  а журнал «Сталий
розвиток економіки»»- до Copernicus, що дає можливість доносити наукові здобутки наших вчених
до широкого кола науковців далекого і близького зарубіжжя.

Важливою проблемою кожного вишу є підготовка власних наукових кадрів. У 2014 році було
захищено 20 кандидатських дисертацій і одна докторська. Проте, ми маємо ще багато творчої
молоді, яку слід долучити до активної наукової роботи, щоб поступово омолоджувати викла-
дацько-професорський склад.

 Навчання майбутніх фахівців – це основна наша діяльність, але перенавчання, перепідготов-
ка уже досвідчених спеціалістів – це не менш важливе завдання університету. І здійснюється воно
завдяки напруженій роботі Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів вет-
медицини. У цьому році тут підвищили свою кваліфікацію 1328 фахівців.

Впродовж усього існування нашого навчального закладу тут виробилися глибокі традиції
гармонійного виховання студентів. Завдання викладачів не лише дати ґрунтовні знання, а й
виховати молодих людей національно свідомими, патріотично налаштованими, естетично роз-
виненими громадянами.

Наші науково-педагогічні працівники успішно справляються з цим завданням. І підтвер-
дженням тому стала блискуча перемога на Всеукраїнському конкурсі «Кращий куратор
академічної групи» доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни про-
дуктів тваринництва та патологічної  анатомії ім. Й.С. Загаєвського , наставника  Бука-
лової Н.В.

Велику увагу ми приділяємо і фізичному вихованню студентської молоді. У 2014
р. наші спортсмени гідно захищали спортивну честь на міжнародних змаганнях. Чем-
піоном світу з легкої атлетики стала І. Главон, а срібним призером з біатлону Я.
Бондар. Одразу 3 золоті медалі для України здобула на чемпіонаті Європи з легкої
атлетики С. Чернявська, а О. Кузмічов став володарем срібної медалі з легкої
атлетики. Призерами чемпіонатів України стали 29 студентів, а у змаганнях на
Кубок Мінагрополітики України переможницею стала наша жіноча волейбольна
команда.

Запорукою високої професійної підготовки студента є тісний зв’язок на-
вчання і практики. І тут дуже важливу роль відіграє наш навчально-науково-
дослідний центр, де студенти в умовах виробництва опановують новітні тех-
нології в рослинництві та тваринництві.

Особливо хотілось би наголосити, що виробнича діяльність ННДЦ – це
те джерело надходження коштів, без якого у цей неймовірно скрутний час
наш університет не зміг би вижити і повноцінно працювати. Ті величезні
зусилля, яких докладають і працівники ННДЦ, і викладачі технологіч-
них факультетів, і студенти, виправдовуються  успішними результата-
ми.  Уже сьогодні ми досягли  майже 6000 кг  молока від корови,
реалізовано 215 т свиней  живою масою.

Завдяки дотриманню технології вирощування і вдалому підбо-
ру сортів та гібридів нам вдалося у деяких сортів отримати 122 ц /
га кукурудзи та 66 ц/га зернових. Ми повністю забезпечили влас-
ними кормами тваринництво. В році, що минає, нам вдалось по-
будувати сучасний корівник на 145 корів,  придбати міні-комбі-
кормовий завод продуктивністю 3 т за годину.

Аналізуючи роботу університету в 2014 році, можна з
упевненістю сказати, що колектив працював злагоджено, з
повною віддачею сил, а тому і зроблено немало. І я хочу
щиро подякувати всім за напружену роботу, за те, що в
досить складних умовах університет продовжує успішно
виконувати свій святий обов’язок – готувати для країни

висококваліфікованих фахівців-аграріїв.
У Новому 2015 році, який за всіма ознаками, буде не менш

складним,  нам  особливо потрібно консолідувати свої зусилля на
напружену і злагоджену працю.   Попри всі негаразди, нам необх-

ідно удосконалювати навчальний процес, наближаючи його до міжнародних освітніх стандартів. У
новому році будуть запроваджені спільні магістерські програми з подвійним дипломом.

Для нас найголовніше -  це якість підготовки  студентів.  Сьогодні якість не є модою, не є
формою керівництва, вона є умовою виживання в суспільстві, і саме всі ми маємо діяти якісно.  А
для цього  нам треба сприймати студентів як рівноправних партнерів, прищеплювати їм почуття
відповідальності і значимості. Я  глибоко переконаний, що сучасний молодий науковець  має знати
хоч одну-дві іноземні мови. Ми створили всі умови для цього. І в наступному році, незважаючи
на складну економічну ситуацію, ми продовжуватимемо  цю справу.

У нинішній скрутний час ми всі маємо думати над тим, як і де, застосовуючи свій інтелект і
напрацювання, можемо заробляти кошти. А це і укладення госпдоговорів на впровадження за-
вершених наукових розробок, і господарська діяльність ННДЦ. Я  впевнений, що ми маємо всі
можливості, щоб реалізовувати-  щомісячно  26 т свинини.  Після введення в експлуатацію
нового корівника   ми в найближчі роки зможемо отримувати 4 тонни високоякісного  молока в
день.  Ми плануємо   розпочати будівництво   другої черги свинокомплексу на 220 свиноматок.

У нас в планах на наступний рік створення  на базі конеферми кінно-спортивної школи. Не
залишаться осторонь і питання зміцнення матеріально-технічної бази навчальних корпусів, гур-
тожитків, ННДЦ.

Я переконаний, що в наступному році наша країна успішно подолає ті труднощі, які стали на
нашому шляху до європейського розвитку. Ми єдині у нашому прагненні побудувати міцну
державу, в якій вільно житиме український народ.Тож у новому році всі разом примножуймо
добрі справи в ім’я миру і незалежності нашої Вітчизни. Хай над  Україною завжди буде мирне
небо і золоте сонце!

З Новим  2015 роком
та  Різдвом  Христовим!



УНІВЕРСИТЕТ
     газета Білоцерківського національного аграрного університету

Головний редактор В.В. Сахнюк.
Відповідальний за випуск М.О. Сокольська.
Редактор С.О. Заїка. Технічний редактор Л.В. Косякова.
Коректор О.М. Трегубова. Фото: О.М. Грубчак.

За  достовірність інформації відповідальність несе автор. Думка
редакції не завжди збігається з думкою авторів. Редакція
залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.

Адреса редакції: м. Біла Церква,
Соборна пл.  8/1. Телефон 33-11-01.

е-mail:redakciaviddil@ukr.net

         № 16                                                                    грудень                                                             Університет

 Після напру-
женого року синього
Коня настає спокійний

і розслаблений рік Дерев’-
яної Кози. Для всіх, хто працював, як коняч-
ка, весь 2014 рік, коза дасть можливість
відпочити і відкласти справи на дальній план.
Настає така приємна стабільність, заради якої
Ви ,не шкодуючи себе, працювали весь ми-
нулий рік. У рік Дерев’яною Кози можна
озирнутися назад і оцінити все, що вдалося
зробити, а потім віддихавшись, продовжити

впевнений рух вперед - до нових вершин і
перемог.

 Головними рисами року можна назва-
ти практичність і прагматизм. У цьому році
можна домогтися великого успіху в кар’єрі,
якщо не опускати руки і не розраховувати
на чиюсь допомогу. 2015 рік буде багатий на
випробування, але, як запевняють астроло-
ги, саме цього року можна досягти кар’єр-
них вершин, почати свою справу і взяти нову
висоту. Головне - вірити в себе і свої сили, а
покровителька року додасть вам завзятості,
цілеспрямованості та енергійності.

 Рік Синьої Дерев’яної Кози обіцяє
бути дуже цікавим і цілком успішним для всіх
зодіакальних знаків. А щоб створити дійсно
гідне святкування Нового року зірки нам
підкажуть , як організувати цей захід, щоб
синя дерев’яна Коза, принесла удачу.

  Оскільки стихією Кози є  дерево, то ,
прикрашаючи  вашу оселю , слід це врахову-
вати. Різні дерев’яні атрибути принесуть вам
тільки удачу, а зважаючи ,що кольорами на-
ступаючого року є синій і зелений, то буде
актуально додати їх у ваш інтер’єр. Не зай-
вим будуть і дзвіночки, розміщені над вхо-
дом у квартиру. Це  гарантує вам удачу і
везіння  в новому році.

 Одвічне питання для жінок  - що вдяг-
нути. Основний принцип, за яким слід  виби-
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КАФЕДРИ 

Штатний 
розпис 

Відсоток 
захищеності 

Загальна 
сума балів 

Середній бал 
за кадровим 
потенціалом 

Агробіотехнологічний факультет 
 Технології у рослинництві та захисту рослин 14,25 100 17716 1243 
 Землеробства, агрохімії та грунтознавства 6,25 100 7020 1123 
 Лісівництва, ботаніки та фізіології рослин 5,5 100 5606 1019 
 Садово-паркового господарства 6,25 50 5585 894 
 Механізації та електрифікації 6 67 5050 842 
 Генетики, селекції і насінництва 7 100 5642 806 

Біолого-технологічний факультет 
 Органічної та біологічної х імії 5 100 7010 1402 
 Техн. кормів, кормових добавок і годівлі с.-г. тварин 10,25 89 11200 1093 
 Харчових технологій і техн. переробки прод. тв-ва 6,25 100 6365 1018 
 Гігієни тварин та основ санітарії 4 60 3773 943 
 Технології виробництва молока і м’яса 8,5 90 7070 832 
 Генетики, розведення та селекції тварин 6 100 4780 797 
 Техн. вир-ва продукції птахівництва та свинар. 5,25 100 2980 568 

Факультет ветеринарної медицини 
 Терапії та кліндіагностики 11,25 100 22127 1967 
 Хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин 10,25 100 19792 1931 
 Акушерства і біотехнології репродукції тварин 8,75 100 11973 1368 
 Ветсанекспертизи, гігієни продуктів твар. та патан. 8,25 100 8762 1062 
 Нормальної та патологічної фізіології 5 100 4915 983 
 Епізоотології та інфекційних хвороб 9 89 7389 821 
 Паразитології та фармакології 8,5 100 4633 820 
 Мікробіології та вірусології 5 85 3830 766 
 Анатомії та гістології 7,5 75 4100 547 

 Екологічний факультет 
 Прикладної екології 5 100 9210 1842 
 Екотрофології 5 100 5403 1081 
 Виробництва та переробки продукції рибництва 5 100 4385 877 
 Неорганічної та аналітичної хімії 3,5 75 3000 857 
 Іхтіології і зоології 4 75 2720 680 
 Екології і біотехнології 7 100 4620 660 
 Безпеки життєдіяльності 6 100 3565 594 

Економічний факультет 
 Фінансів та кредиту 9 100 10755 1195 
 Менеджменту 7,75 100 8213 1060 
 Бухгалтерського обліку і аудиту 7 75 6678 954 
 Менеджменту ЗЕД та євроінтеграції 5,5 100 4420 804 
 Економіки підприємcтва 9 83 6795 755 
 Вищої математики та фізики 5,7 63 4032 707 
 Інформаційних систем і технологій 5,8 32 2929 505 
 Економічної теорії 4 75 1075 269 

Факультет права та лінгвістики 
 Цивільно-правових дисциплін 7 66 6478 925 
 Романо-германської та славістичної філології 11,25 25 9470 842 
 Іноземних мов 7,9 33 5805 735 
 Суспільно-гуманітарних дисциплін 8,25 70 5820 705 
 Історії, теорії держави і права та державного буд. 5 66 3524 705 
 Перекладу і лінгвокраїнознавства 5 40 3170 634 
 Публічно-правових дисциплін 6,1 75 2880 472 
                     Кафeдра фізкультури 8 45 2840 355 
 

рати новорічне вбрання  - на-
туральні тканини. При зустрічі Року
Кози важливо, щоб воно було вишука-
ним, бажано виконаним в одній колірній гамі.
Образ краще розбавити аксесуарами також з
натуральних матеріалів.

 Новорічний стіл 2015. Дуже важли-
во, щоб на столі була достатня кількість зе-
лені. Різні овочеві салати, прикраси із зелені
обов»язково дуже сподобаються нашому
символу , не забудьте  поставити на стіл фрук-
ти. Особливе задоволення принесуть  Козі
солодкі напої - соки і морси. Варто подбати
,щоб  на святковому   столі були найрізно-
манітніші молочні продукти, що обов’язково
оцінить господиня року - це можуть салати,
для заправки яких використовується смета-
на, два або три види сиру або якась  смачна
страва з сиру. Кожну страву варто прикраси-
ти гілочками свіжої зелені і поставити на стіл
посуд з дерева.

 Найкраще зустрічати 2015 рік Кози з
родичами або близькими друзями вдома, а от
галасливі вечірки в дорогих ресторанах або
клубах краще залишити на потім. Не варто
забувати про те, що Коза, господиня 2015
року, є дуже скромною  твариною, тому й не
любить пишних і галасливих свят у великих
компаніях. Пам»ятайте , що  новий рік є ро-
динним святом. Зустрічаючи новий рік під

бій курантів, треба загадати найпотаємніше
бажання, яке обов’язково збудеться в май-
бутньому році, головне побажати його від
усього серця .

  Новий 2015 рік  буде досить спокій-
ним, не передбачається ніяких різких підйомів
або падінь, а от   ваші позитивні починання
отримають  бажану підтримку з боку покро-
вительки року. Адже господиня року завж-
ди відгукується на добро.
Саме тому не скупіться
на добрі справи  в 2015
році,   вони обов’язково
окупляться сторицею.

2015 рік Кози (Вівці)

Завершення року у будь-якому закладі чи установі оз-
наменовується  підведенням підсумків роботи, складан-
ням звітів чи рейтингів. В університеті уже впродовж 15
років проводиться рейтингова оцінка науково-дослідної
діяльності  кафедр. Кожного року  рейтинг викликає дис-
кусії щодо показників  різних факультетів. І це зрозуміло,
адже дійсно дуже важко порівнювати  технологічні ка-
федри з фундаментальними . Проте  рейтингова комісія
завжди прагнула  максимально враховувати всі аспекти
наукової діяльності. Тому, незважаючи на деякі невдово-
лення,  беззаперечним є те, що цей рейтинг завжди  спо-
нукає науково-педагогічних працівників до  певної конку-
ренції,а отже, до стимуляції активності наукової роботи.

Публікуючи  рейтинг 2014 року, ми не ставили собі за
мету аналізувати показники окремих кафедр чи факуль-
тетів  у цілому – вони перед вами, дивіться і порівнюйте.
А от деякі питання, що виникають з року в рік у процесі
складання рейтингової оцінки, хотілось би  пояснити більш
докладно.

 Зокрема, хочеться зупинитися на такому показнику,
як  відсоток захищеності  по кафедрах. Беззаперечно, він
щорічно підвищується,  і такі кафедри завжди  посідають
призові місця.

Найбільш привабливим для університету є показ-
ник залучення позабюджетних коштів, зокрема виконан-
ня госпдоговір них угод.  Цей показник  приносить кафед-
рам найбільше балів і можливість утримувати перші
місця  протягом декількох років. Так  само високо у рей-
тингу, який проводить МОН України, оцінюється випуск
монографій та кількість публікацій  у міжнародних ви-
даннях.

Хотілося б також зупинитися на організації та прове-
денні міжнародних конференцій.  І хоч це надзвичайно
копітка справа,проте вона високо підносить імідж універ-
ситету. А займаються цією справою, як правило,  одні і ті
самі кафедри.

 Особливо хотілося б відзначити  таку важливу роботу
, як англомовне рецензування статей. Саме завдяки вико-
нанню цієї необхідної умови було підтверджено фаховість
наших наукових  збірників .І в цю справу значний внесок
зробили науково-педагогічні працівники факультету
лінгвістики і права.  Ми вважаємо, що зроблені пояснен-
ня  підтверджують,що призові місця у рейтингу розподі-
лені цілком справедливо

 Вітаємо всіх науково-педагогічних працівників універ-
ситету з Новим роком і Різдвом Христовим та бажаємо  у
новому році  подальших творчих успіхів на науково-педа-
гогічній ниві!

 Рейтингова комісія
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