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“

Наприкінці року, в  очікуванні цих свят, ми завжди озираємось на рік, що минає, аналізуємо
зроблене та окреслюємо перспективи. Рік 2015 був непростий: були злети, були, на жаль,

і прикрості. Проте ми з впевненістю дивимось у майбутнє, адже новорічні та
Різдвяні свята завжди несуть у собі надію на добрі  зміни.

У нас високопрофесійний, працьовитий, згуртований колектив, якому під силу будь-які  завдання.
І я впевнений, що в наступному році  ми працюватимемо ще наполегливіше і результати нашої

діяльності стануть  тією сходинкою, яка підніме наш університет на вищий щабель
в рейтингу вітчизняних  вишів.

Щиро дякую вам за плідну роботу і бажаю в новому році  миру, терпіння, віри в себе, у свою долю, у
свою країну, у своє майбутнє. Я глибоко переконаний, що наступаючий рік стане щасливим для

кожного з вас  і в цілому для України.  З Новим роком!  З Різдвом Христовим!
Ректор, академік НААН А.С. Даниленко

Дорогі  колеги, студенти, співробітники! Вітаю вас з наступаючим

      Новим  2016 роком
та Різдвом  Христовим!

Новорічні та Різдвяні свята всіма улюблені та очікувані. Будуючи плани на прийдешній рік, ми завжди сподіваємося на
краще, мріємо, загадуємо бажання, хочемо, щоб рік новий дарував нам радість зустрічей та відкриттів, маленькі перемоги
й великі здобутки, щоб  ми набували нового безцінного досвіду життя.

Тільки на ці свята посівальники засівають житом-пшеницею на радість людям, на добро, на врожай, віншують господарів, вітаючи
їх із настанням Нового року.

Тож зрозуміло, що новорічні вітання надовго
залишаються в душі кожного,  як світло різдвя-
ної зірки, що завжди виводить нас на дорогу доб-
ра й людяності.

Такими були і  новорічні привітання, які по-
дарували  нам напередодні зимових свят наші
художні колективи. Яскраве театралізоване
дійство нікого не могло залишити байдужим і суп-
роводжувалося гучними оплесками вдячних гля-
дачів. Отож від душі хочеться подякувати на-
шим талановитим аматорам за те, що вони пода-
рували  нам радість, гарний настрій та світлі не-
забутні враження на наступний рік.

 Нехай же 2016 рік принесе нашим самодіяль-
ним артистам благополуччя, втілення мрій і спод-
івань, а  шалений успіх  у глядачів буде вірним
супутником у новому році!
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Що можна сказати про цей рік? Перший цікавий факт:
рік починається не з 1 січня, як ми зазвичай вважаємо, а
лише в лютому, восьмого числа. Найуспішнішим місяцем
для цього знака є липень. Вважається, що стихія, яка є
покровителем усіх людей, народжених у цей рік – вогонь і
тому кольором року прийнято вважати червоний.
Що принесе 2016 рік у наше життя

 Слідкуйте за станом здоров’я з невпинною увагою.
Вам доведеться відвідувати установи медицини частіше, ніж
робили це раніше. Ваше здоров’я має бути на першому місці. Займайтеся профілактичними
заходами, оскільки потім вам не доведеться довго і дорого лікувати свій організм від різних
хвороб.

 Цього року ваша кар’єра піде вгору, а ваші доходи зростатимуть. Головне, проявіть
працьовитість і напористість. У 2016 році у вас є великі шанси знайти додаткові джерела
доходу.

Якщо у вас є непереборне бажання що-небудь змінити у вашому житті, мавпа допоможе
вам зробити це без особливих зусиль і втрат. Цей знак дає багато шансів для того, щоб
втілити свої мрії в реальність.

Мавпа – розумна, непосидюча, цікава, досить ексцентрична, її ще з давніх часів вважали
символом мудрості  і надзвичайно ощадливою. Ця тварина обіцяє не створювати серйозних
перешкод, а навпаки допоможе знайти вам мудрість і створити сприятливі умови для всього
нового у вашому подальшому житті.

Стихія 2016 року – вогонь, а це означає, що основні характеристики року – динамізм,
оновлення, відродження, зростання, устремління вгору. Вас у всьому супроводжуватиме
успіх і, звичайно, удача, які завжди супроводжують працьовитих, підприємливих, сміливих
і цілеспрямованих людей.

Фахівці фен-шуй радять, щоб у вас увесь 2016 рік  водилися гроші, достатньо загорнути
сріблясту монетку в шовкову хустинку і покласти в ки-
шеню піджака або брюк, бажано в ліву.
Що приготувати на новорічний стіл

 Мавпа любить натуральність, тому родзинка ново-
річного столу – це велика кількість ніжних закусок і са-
латів зі свіжих продуктів, прикрашених зеленню. Свят-
кове меню може бути найрізноманітнішим – це м’ясо, яйця
фаршировані або риба, не зайвими на столі виявляться
фрукти (особливо банани), овочі і випічка. Подбайте про
наявність якісного вина на столах.
Що вдягнути на Новий рік

2016  рік Червоної Вогненної Мавпи обов’язково по-
трібно зустрічати в натуральних тканинах червоного, тем-
но-рожевого або бордового кольору, але також можливі

й інші (помаранчевий, золотий, жовтий, перламутровий, рудий). Актуальні кольори і відтінки
сукні – романтичний червоний або кораловий колір. В одязі перевагу віддайте вогненним
(“язикам полум’я”) або сріблястим тонам, оскільки вони всі соковиті, яскраві і принесуть
незмінно щастя й удачу.

Колір манікюру відповідно підбираємо під новорічний святковий наряд, а форму
нігтів робимо натуральну, оскільки накладні та інші форми в прийдешньому році вже не
актуальні.

Для чоловіків підійде класичний темного або золотистого кольору костюм і випрасувана
сорочка. Метелик або оригінальна краватка порадують Мавпу, і вона буде до вас дуже
прихильна в новому році.

Астрологи твердять, що новий 2016 рік буде дуже цікавим і цілком успішним для всіх
знаків зодіаку . Також рік Червоної Мавпи сприятливий для укладання шлюбів і народжен-
ня дітей, адже червоний – це колір любові. Отож, дерзайте!

Різдво! Різдво!
Народження Ісуса.
Величніший на світі день!
Пригладь, дідусю, сиві вуса
І заспіваємо пісень:
Радуйся, земле,

Cин Божий народився!
Різдво! Різдво!
Гудуть церковні дзвони.
Підемо вдаримо й ми в них.
Наші молитви і поклони
Тобі, живому між живих!
Радуйся, земле,

 Син Божий народився!
Різдво! Різдво!
Шепочуть моря хвилі
І серце стукає в мені!
Я не один такий щасливий,
А нас мільйони на землі!
Радуйся, земле,

Син Божий народився!
А. Житкевич

Свято радісне Різдва 
Дзвони сповіщають.

 Свято радісне Різдва 
Ангели співають.

Свято радісне Різдва – 
Зірочка яскрава.

Свято радісне Різдва – 
Слава йому, слава!

Свято радісне Різдва – 
Золото мережив.

Свято радісне Різдва – 
Щастя без обмежень.

Свято радісне Різдва – 
В іграшках ялинка.

Свято радісне Різдва – 
На гілках сніжинки.

Свято радісне Різдва – 
Скрізь пісні лунають.
Свято радісне Різдва 

На Землі стрічають!
С. Гордієнко

Робочий візит до Ліонської
ветеринарної школи

Упродовж чотирьох місяців  я перебувала  на стажуванні у Сполучених
Штатах Америки  у  державному  університеті штату Колорадо і мені хотілось
би поділитися враженнями від побаченого там.

Колорадський державний університет було засновано у 1870 році як
сільськогосподарський коледж Колорадо, який  вперше відкрив свої двері для студентів у
1879 році, штат його складався з  президента Ілії Едвардс і двох викладачів. Університет
розташований у північно-західній частині штату Колорадо в місті Форт Колінз, чисельність
населення якого  близько 150 тис. чоловік і  воно посідає четверте місце  у США серед
найбільш привабливих міст середнього розміру.

Сьогодні університет має майже 27 тис.студентів бакалаврату, 3150 чоловік обслугову-
ючого персоналу, 1550 викладачів у
восьми коледжах і 55 академічних депар-
таментів і може похвалитися більш ніж
170  тис. випускниками. Зазначу, що
відношення чисельності «студент-викла-
дач» становить 16 до 1. Із загальної
кількості персоналу приблизно 30%  ста-
новлять наукові працівники. Пріоритет-
ними є наукові дослідження в галузях:
інфекційних захворювань, атмосферних
наук, екологічно чистих енергетичних
технологій, екології і біомедичних техно-
логій. Актуальними напрямами є вирішення проблем місцевого значення: передові техно-
логії сільськогосподарського виробництва, якість води та її збереження, харчування та про-
довольча безпека,  садівництва, а також проблеми розвитку молоді у сільській місцевості.

Бюджет університету на 2014-2015 навчальний рік – становить 520 млн 700 тис.  дол США.
Щорічно у фінансування  наукових досліджень залучається понад 300 млн дол. США.

Одним із джерел фінансування  вищої освіти є благодійні внески та пожертвування. Мину-
лорічна приватна підтримка університету становила 143 млн  дол. США.

В університеті забезпечується  активний розвиток студентського товариства: функціо-
нує 340 зареєстрованих студентських організацій; 40 почесних товариств, 25 братств або 18
жіночих клубів.

Університет має 15 гуртожитків  на 5790 студентів; 449 житлових одиниць для студентів з
сім’ями;  242 квартири для аспірантів.

Вагомою складовою навчального процесу є наукова бібліотека університету, яка вклю-
чає більше 2 300 000 книг, наукових журналів і урядових документів. Водночас, забезпечено
доступ до більш ніж 46 700 електронних журналів і більше 545 000 електронних книг. Важ-
ливою  є робота департаменту працевлаштування, який один раз на три місяці проводить
зустрічі із представниками компаній, котрі  мають потребу у спеціалістах. 70% випускників
університету мають призначення на день закінчення навчання.

Щодо оплати навчання, то середній її розмір за 2014-2015 рр. для студентів, які прожива-
ють у штаті Колорадо, становить 9 897 дол. і 26 076 доларів США для нерезидентів. Прожи-
вання та харчування  на рік в середньому становить 10 102 доларів.

Університет має потужний Центр мистецтв, який включає Центр мистецтв «Runyan Music
Hall», «Griffin Concert Hall», університет театру і театр-студію, театр танцю, органний концер-
тний зал, університет художнього музею і «Avenir» – музей дизайну та мерчандайзингу.

У короткій статті неможливо висвітлити особливості навчальної, наукової та дорадчої діяль-
ності Колорадського університету. Основне, що  я глибоко усвідомила, що в США існує дер-
жавницький підхід до освіти і розуміння того , що освіта  –  це майбутнє нації.

Я докладу максимум зусиль, щоб багато з побаченого мною знайшло втілення в діяльності
нашого університету.

 О.М.Варченко,  зав.  кафедри фінансів та  кредиту,  д-р  екон.  наук

Знайомтесь –
Colorado state university

2016 рік пройде під
заступництвом
Вогненної Мавпи

Упродовж останніх років наш універси-
тет плідно співпрацює  з Ліонською ветери-
нарною школою VetAgro-Sup в  рамках
спільного проекту за підтримки МЕБ, зав-
данням  якого є обмін досвідом між нашими
навчальними закладами з метою підвищення
рівня підготовки  наших студентів.

Під час чергового  робочого візиту 6-11
грудня наша делегація під керівництвом ака-
деміка Рубленка М.В., у складі доцентів Іва-
сенка Б.П., Царенка Т.М., канд. вет. наук Ша-
ганенка В.С., асистента кафедри перекладу та
лінгвокраїнознавства Ігнатенко В.Д.  ознайо-
милась з організацією навчального процесу,

методикою викладан-
ня та практичною
підготовкою студентів
у Ліонській ветери-
нарній школі. Були
визначені цілі проекту
на наступні роки,
поставлені завдання,
налагоджені контакти
між викладачами.
Велика увага була
приділена вивченню
організації навчально-
виробничої практики
студентів, роботі
клінік та лабораторій,
науковій співпраці.

Т.М. Царенко ,
доцент  кафедри
епізоотології

Колектив університету глибоко сумує з приводу смерті завідувача кафедри
паразитології та фармакології, доктора ветеринарних наук, професора

Пономаря Сергія Івановича
 та висловлює щире співчуття рідним і близьким.

Колектив економічного факультету висловлює щире співчуття заступнику декана
Зубченко Вікторії Володимирівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері


