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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Ідея соборності бере свій початок від об’єднан-

ня давньоруських земель навколо князівського пре-
столу в Києві, а її філософське коріння сягає часів
Візантії. Протягом віків її практичним втіленням зай-
мались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван
Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У XVIII —
на початку ХХ ст., коли українські землі були поділені
між сусідніми державами: Польщею, Московією, Ру-
мунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відоб-
раження у працях найкращих вітчизняних мислителів,
оскільки для боротьби за свої національні інтереси Ук-
раїні була вкрай важливою територіальна єдність.

У результаті ухвалення ІІІ Універсалу Української Цен-
тральної Ради 7 листопада 1917 р. була проголошена Ук-
раїнська Народна Республіка. Під впливом цих подій в
жовтні 1918 р. у Львові представники західноукраїнських
політичних партій створили Українську Національну Раду,

а 19 жовтня того ж року було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Респуб-
ліки. Відтоді між урядами УНР і ЗУНР велися переговори про непохитний намір в найкорот-
ший строк створити єдину державу

Проте Голова Української Національної Ради Євген Петрушевич застерігав, що об’єдну-
ватися з гетьманською Україною на цьому етапі недоцільно, бо  це загрожувало б Східній
Галичині також опинитися в складі «єдиної Росії».

В умовах політичної і дипломатичної ізоляції уряд Західноукраїнської Народної Рес-
публіки звернувся за допомогою до демократичних утворень на східних землях України.

Зазбручанська Українська національна рада надіслала до Києва свою делегацію для пере-
говорів із гетьманом Павлом Скоропадським. Після зміни влади переговори велися з Дирек-
торією. 3 січня 1919 року Національна Рада УНР у місті Станіславі (Івано-Франківськ) схва-
лила закон про об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Наддніпрянською Ук-
раїнською Народною Республікою в Народну Республіку. 21 січня 1919 р. в Хусті Всена-
родні збори ухвалили приєднати до Української Народної Республіки Закарпаття. Наступно-
го дня у Києві в урочистостях з нагоди свята Злуки брала участь делегація — тридцять шість
чоловік — Західної області УНР.

Проголошення злуки було призначено на 12:00 годину 22 січня 1919 року, тобто  у
першу річницю проголошення Четвертого Універсалу про повну незалежність України.

22 січня – День Соборності та Свободи України
22 січня було проголошено всенародним і державним святом. Київ прикрасили  національ-

ними синьо-жовтими прапорами, гербами. О 9:00 годині ранку в усіх церквах відправляли
богослужіння.

Головні урочистості проголошення злуки проходили на Софійській площі. Рівно о 12:00
годині розпочалася урочиста церемонія проголошення Акта Злуки. На масовому вічі посол
Західноукраїнської Народної Республіки Л. Цегельський передав грамоту Національної Ради
«Про об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Великою Східною Україною»
голові Директорії Володимиру Винниченку.

22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був
проголошений Акт Злуки (об’єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про
об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну. Ним стверджувалось об’єднання двох
тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій в єдину собор-
ну Українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців.

Акт Злуки став могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації,
свідченням їх самоідентифікації, становлення політичної нації. Вперше за 600 років це був
реальний крок до об’єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-пол-
ітичні процеси в Україні.

На жаль, це об’єднання виявилось нетривким, і невдовзі історія розпорядилась так, що
окремі частини українських земель знову опинились у складі різних держав. А методи, якими
було здійснене нове об’єднання «сходу» і «заходу» в 1939 році, полишили в думах мільйонів
українців незагоєні рани.

Перше офіційне святкування Соборності відбулося 22 січня 1939 року  у Карпатській
Україні (м. Хуст), на той час – автономній республіці Чехословаччині. Це була не просто
маніфестація, а найбільша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстра-
ція місцевого населення .

Близько тридцяти тисяч учасників зійшлося з цілої Карпатської України.  Близько одина-
дцятої години після Богослужби сформувався величезний похід, замаяріли сотні рідних пра-
порів. Оркестри заграли українські походові пісні. Три години тривав похід вулицями, а потім
розпочались святочні збори на площі.

 День Єдності 1990 року. Живий ланцюг. Ця акція стала однією з найяскравіших подій під
час руху за відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження націо-
нальної ідеї. Патріотичні сили в передчутті розпаду СРСР згуртувалися й 21 січня 1990 р.
організували «живий ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духов-
ної єдності людей східних і західних земель України, як запорука існування єдиної, соборної
України.

Сім десятиліть віддалюють нас
від того дня, коли 4 січня 1944 р. в
результаті тяжких, кровопролитних
боїв наше рідне місто було визволе-
не від німецько-фашистських загар-
бників. Під час фашистської окупації
міста, яка тривала 902 дні, було за-
катовано і знищено близько 10 ти-
сяч білоцерківців, 45 тисяч військо-
вополонених, тисячі громадян зазна-
ли переслідувань. Тому для кожно-
го жителя Білої Церкви День визво-
лення є святою датою.

В урочистостях з нагоди цієї зна-
менної події взяв участь і наш

70-річчя
ВИЗВОЛЕННЯ

БІЛОЇ
ЦЕРКВИ

університет. Зранку до підніжжя
Пам’ятного  Знаку студентам і викладачам,
які загинули в роки Великої Вітчизняної
війни, були покладені живі квіти та хвили-
ною мовчання вшанована пам’ять про
загиблих.

Потім урочистою ходою співробітники
університету на чолі з ректором А.С. Дани-
ленком попрямували у Парк Слави, де взя-
ли участь у міських урочистостях з нагоди
70-річчя визволення міста.

Наш кор.

Наш університет з 2007 року розвиває тісне партнерство з університетом ім.
Юстуса Лібіха м. Гіссен, Німеччина. Для подальшого поглиблення цих стосунків та
для вдосконалення навчальних програм керівники університетів домовились запро-
вадити спільний магістерський курс з подвійним дипломом в галузі менеджменту
перехідної економіки.

Проф. Міхаель Шмітц з Інституту аграрної політики та ринкових досліджень вва-
жає, що тривале співробітництво з Україною дуже плідне. За цей час відбувався інтен-
сивний обмін студентів, викладачів та аспірантів. Тепер буде запроваджено спільний
магістерський курс з подвійним дипломом. Магістерська програма відповідає прагнен-
ням навчатися на Заході та контактувати із західними партнерами.

Запланований магістерський курс з подвійним дипломом надасть студентам мож-
ливість після успішної здачі іспитів отримати  дипломи обох університетів.
Передумовою для участі у магістерській програмі з подвійним дипломом є закінчена
освіта на рівні бакалавра в одному з ВНЗ країн-партнерів за однією з дисциплін
магістерської програми.

Фінансові, організаційні та технічні деталі програми знаходяться ще на стадії
планування, однак ми передбачаємо, що запровадження програми відбудеться не
пізніше, ніж через два роки. Нині ми наполегливо працюємо над першими кроками в
цьому напрямі. Серед завдань – підбір викладачів, відбір модулів та змісту модулів,
а також опрацювання вимог щодо допуску до навчання іноземних студентів та виз-
нання їх документів про освіту. Магістерський курс –  це гарна можливість ознайо-
митися з процесами в  навчальній програмі Гіссенського університету. «Це ніби на-
вчання під час подорожі», - сказала координатор магістерського курсу «Менеджмент
перехідної економіки» університету ім. Юстуса Лібіха Паліна Молєва. А для нас – це
конкретний крок у європейський освітній простір.

О. Варченко, директор ННІ економіки та бізнесу,
О. Боньковський, начальник  відділу  зовнішньоекономічної та

інеестиційної діяльності

Магістерський курс
з подвійним дипломом

Наші перспективи

ВІТАЄМО!
 Студентку екологічного факультету БОНДАР Яну,
яка стала срібною медалісткою у змаганнях з біатлону

(змішана естафета) на ХХVI  Всесвітній зимовій Універсіаді
 в італійському місті Трентіно (11-21 грудня 2013 р.)



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.

Комп’ютерна верстка. Обсяг 0,5 друк. арк.
приведеного до формату двох  полос газети
формату А3. Свідоцтво Серія КІ № 980-пр.

Підписано до друку  21.01.2014 р.
Тираж 1000.

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

Університет№ 1-2                                                                        січень

Колектив університету висловлює
глибоке  співчуття  доценту кафедри
ветсанекспертизи Утеченку Миколі

Валентиновичу та бухгалтеру Утеченко
Анні Василівні з приводу

 смерті матері Марії Василівни

  Викладачі і студенти юридичного факультету взяли участь у міжнародній науково-
практичній конференції  «Забезпечення прав людини в міжнародному та національному
законодавстві», яка відбулася в НУБІП і була присвячена  65-річчю Загальної декларації

прав людини.
З глибокими змістовними доповідями ви-

ступили  асистент  кафедри цивільно-пра-
вових дисциплін Кузьменко Я.П., асистент
Мельник О.Г. та старший викладач Тере-
щук М.М. – кафедри історії, теорії держа-
ви і права. Викладачі взяли активну участь
в обговоренні актуальних питань.

Студенти першого курсу Литвинюк
М.Ю. і Шевченко В.А. виступили на конфе-
ренції з тезами.  Їх науковий керівник Тере-
щук М.М. допомагав їм у підготовці вис-
тупів, адже це початок їхньої наукової діяль-
ності. Викладачі завжди готові підтримува-
ти і стимулювати студентів до саморозвитку.

Студенти старших курсів  Матвійчук Г.С., Могилен-
ко В.М. і Виштак В.В. подали свої тези до збірника матері-
алів конференції.

Наукові керівники цих студентів декан юридичного фа-
культету, доцент  Сокиринська О.А., канд. юрид. наук, доцент
Настіна О.І. та старший викладач Самойлович А.А.,  підготу-
вали також і свої тези до друку.

Науково-практичні конференції – це прекрасна нагода для
викладачів і студентів проявити свої творчі можливості,  здо-
бути важливу і актуальну інформацію для вдосконалення сво-
го професійного рівня, адже для сучасної людини саморозви-
ток - це запорука успіху.

О.Г. Мельник,  асистент кафедри історії,
теорії держави і права та державного будівництва

САМОРОЗВИТОК - ЗАПОРУКА УСПІХУ

Колектив університету висловлює
глибоке  співчуття доценту кафедри

терапії Богатку Леоніду Мечиславовичу
та доценту ІПНКСВН

Богатко Надії  Михайлівні  з приводу
 смерті матері  Надії Григорівни

Одним з важливих напрямів роботи вик-
ладачів нашого університету, яка забезпечує
його життєздатність,  є профорієнтаційна ро-
бота серед молоді і особливо серед випуск-
ників загальноосвітніх шкіл.

Займаючись цією роботою не один рік,
переконаний, що недостатньо лише відвіду-
вати школи та спілкуватися з учнями, слід
шукати нові, більш ефективні форми.

Будучи відповідальним за профорієнта-
ційну роботу, я поспілкувався із начальни-
ком відділу освіти Шаргородської райдерж-

адміністрації Кутніком В.О. та начальником
управління агропромислового комплексу По-
повим М.А. і запропонував провести у рай-
оні профорієнтаційний захід «Світ професій»
за участю представників університету.

Приємно, що на заході, який відбувся в
грудні, були присутні колишні випускники
– начальник управління агропромислового
комплексу Попов М.А.,  начальник пенсій-
ного фонду Мельник О.Г. та начальник уп-
равління ветеринарної медицини  району
Тесля Є.М.

Під час презентації нашого університету
до слова був запрошений випускник агроно-
мічного факультету Попов М.А., який з гор-
дістю згадав свої студентські роки, проведені

в стінах університету, та висловив щиру
вдячність викладачам, які дали йому необхідні
знання, сформували як кваліфікованого спец-
іаліста, що допомогло йому у нинішніх не-
простих умовах очолити сільськогосподарсь-
ку галузь району. Він підкреслив важливе
значення  проведення подібних заходів, які є
певним дороговказом для учнів у виборі май-
бутньої професії. Адже молодь, яка  вступає
в життя, дуже важливо вибрати  професію по
душі, не помилитися у виборі.

Після офіційної  презентації відбувся кон-
церт, програмою якого керу-
вала Невідомська В.В. Сту-
денти  більш як годину  дару-
вали присутнім чудові пісні, а
слухачі  нагороджували  їх
гучними аплодисментами.

Після закінчення заходу
методист РМК з кадрових пи-
тань Мельник В.Я. подякува-
ла учасникам за змістовну
зустріч та побажала майбутнім
випускникам вдалого вибору,
а нашому університету – хо-
роших студентів. Вона також
висловила сподівання на по-
дальшу співпрацю між освіт-
німи закладами Шаргородщи-
ни та університетом, а ми

щиро подякували гостинним господарям за
чудову зустріч і теж висловили надію, що в
2014 році наш навчальний заклад поповнить-
ся студентами із міста Шаргород.

Від себе хочу подякувати за допомогу у
проведенні заходу ректору університету Да-
ниленку А.С., відповідальному секретареві
приймальної комісії Бабенку С.П. та його зас-
тупнику  Ярмолі О.В., декану факультету ве-
теринарної медицини Івасенку Б.П.,  студен-
там Долгому В., Ярові Ю., Дамсу Е., Залізку
М., Попко Т., Чучмію А., Косьмінській Д. та
водієві Сокур В.О.

В.І. Джміль,доцент кафедри
ветсанекспертизи та патанатомії

ім. Й.С. Загаєвського

Активна профорієнтаційна робота –
запорука успішної вступної кампанії

Про Білоцерківстький національний аграрний університет я чула, ще коли навчалася у
загальноосвітній школі: з розповідей  викладачів, які приїздили для проведення профорі-
єнтаційної роботи, а також з інтернету. А тому у мене не було сумнівів, і я вступила на
факультет ветеринарної медицини.

Часто на виховних годинах наставник доцент В.І. Джміль розповідав нам історію уні-
верситету. Та особливо багато цікавої інформації ми отримали в університетському музеї.

Екскурсію на високому професійному рівні провела працівник музею Олена Володи-
мирівна Поліщук. Ми дізналися, що музей було засновано у 1970 р., його відкриття було
приурочене до 50-річчя заснування Білоцерківського сільськогосподарського інституту.
Першим завідувачем музею було призначено викладача А.М. Кузьменка, а відповідальни-
ми за матеріальні цінності в різні роки працювали  П.І. Макеєва, Н.П. Миргородська, І.В.
Бородіна, а з 2004 року – О.В. Поліщук.

В експозиції музею висвітлені всі аспекти сучасного життя вишу – навчальна, наукова
та виховна робота, дозвілля студентів і викладачів та найважливіші університетські події.

В одному із розділів експозиції музею представлені архівні довідки, отримані із цент-
ральних та державних архівів міст Львів та Київ про заснування найпершої гілки родового
древа університету – Вінницького колегіуму, потім гімназії, яка 1847 року завдяки графу
В.К. Браницькому була переведена із Вінниці до Білої Церкви.

Дуже цікавою є виставка книги Білоцерківської гімназії, технікуму і політехнікуму.
Знайдено багато фотографій учнів, викладачів та матеріалів про події, які відбувались у
гімназії з 1847 до 1920 років.

У музеї експонуються оригінальні свідоцтва випускників 1925-1926 рр., багато випус-
кних фотографій, посвідчень, залікових книжок, книг. Особливою увагою користуються
книги, подаровані родичами А.М. Люльки, – академіка, випускника профтехшколи при
Білоцерківському сільськогосподарському технікумі, генерального конструктора турбо-
реактивних двигунів – до 100-річчя з дня народження цієї всесвітньовідомої людини.

В експозиції, присвяченій Великій Вітчизняній війні, увагу студентів привернули
артилерійська гільза часів війни та шлемофон танковий, подаровані підшефним полком,
де проходив службу випускник, Герой Радянського Союзу П.Л. Вернигора, а також
експонати, знайдені у 1977 році студентами і нинішнім головою ради музею Е.В. Ланіним.

Під час будівництва студентського
табору на березі р. Рось біля учгос-
пу була розкопана братська могила
з останками радянських і чехосло-
вацьких бійців, де знайдені військові
речі, якими користувались солдати
під час війни, і вони стали експоната-
ми музею.

Студенти також ознайомилися з
матеріалами стендів, де висвітлена
історія та сьогодення усіх факуль-
тетів університету, найбільше нас
зацікавив стенд факультету ветери-
нарної медицини.

Захоплення викликали спортивні
кубки, медалі, дипломи, грамоти, за-
войовані студентами-спортсменами
нашого університету.

В музеї регулярно проводяться
наукові читання, приурочені до знаменних дат життя і діяльності видатних учених універси-
тету, відбуваються тематичні виставки картин художників міста Біла Церква та співробіт-
ників і студентів.

В музеї ми дізналися багато нового і пізнавального, розширили свої знання з історії
нашого навчального закладу для себе. Ми радимо іншим студентам відвідати  музей та
ознайомитися з історією рідного університету. Студенти нашої групи щиро вдячні Олені
Володимирівні за цікаву екскурсію і хотіли б побажати їй успіхів у музейній роботі та
цікавих поповнень експозиції музею.

К. Середюк,  студентка 2 групи ІІІ курсу ФВМ

МИ ГОРДИМОСЯ ІСТОРІЄЮ
РІДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Прагнення нашого університету до вход-
ження в європейський дослідницький простір
і присвоєння фаховим збірникам  наукових
праць Міжнародного стандартного серійно-
го номера ISSN вимагає суворого дотриман-
ня вимог, що ставляться до цих видань.

Усвідомлюючи відповідальність за ви-
пуск і перереєстрацію у ДАК МОН України
збірників наукових праць, хотілось би ще раз
нагадати, особливо молодим авторам, вимо-
ги до наукових статей та дати деякі поради
щодо їх написання.

 Обов’язково складайте попередній план
своєї статті, так вам буде простіше працюва-
ти над кожним структурним елементом і по-
слідовно вибудовувати логіку статті.

Одним з важливим елементів, який пев-
ною мірою визначає привабливість статті, є її
заголовок. Він має чітко формулювати основ-
ну думку, не бути багатослівним і має орієн-
туватися на конкретну цільову аудиторію.

Актуальність теми обгрунтовують че-
рез критичний аналіз та порівняння з уже
відомими розв’язаннями проблеми. Завжди
вивчайте останні тренди, тенденції та інно-
вації з обраної вами теми публікації і вико-
ристовуйте їх в аналізі останніх досліджень.

У статті має бути чітко визначена мета і
задачі досліджень, коротко і системно викла-
дено матеріал і методику досліджень.

Результати досліджень та їх обговорен-
ня, як правило, ілюструють таблицями, гра-
фіками і діаграмами, проте не завжди цей ма-
теріал відповідає тексту, тобто часто він
відірваний від текстового викладання.

Підвищуємо якість наукових публікацій
Такий важливий елемент наукової статті,

як висновки, мають бути чітко сформульо-
вані і відповідати тим завданням, які ставив
автор у своєму дослідженні.

Окремо хотілося б зупинитися на анота-
ціях. В них має бути стисло викладений
основний зміст отриманих результатів дослі-
джень та висновків. За вимогами, анотації
українською та російською мовами мають
містити не менше 500 знаків (дві третини
стандартного аркуша), анотація англійською
мовою повинна бути не менше, як дві
сторінки, а за можливості бути ідентичною
статті. За вимогами ДАК України, наші
видання мають свої веб-сторінки,  на яких
розміщується англійська версія статті.

Хочу наголосити, що у наукових статтях
має бути використана література переважно
останніх 5-10 років видання (виняток станов-
лять класичні роботи з напряму досліджень)
і обов’язково включати 2-3 іноземні джерела
далекого зарубіжжя.

Нововведенням є транслітерація списку
літератури, тобто список складається відпо-
відно до існуючих вимог і додатково транс-
літерується  та вміщується нижче списку літе-
ратури як referenсes. Відразу хочу заспокої-
ти авторів, що транслітерація виконується ав-
томатично за допомогою існуючої комп’ю-
терної  програми.

З усіх питань щодо нововведень до пуб-
лікацій ви можете проконсультуватися у ре-
дакційно-видавничому відділі.

В.В. Сахнюк, проректор з
наукової роботи


