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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Революційні події, що відбулися в дер-

жаві, мали на меті, передусім, широку де-
мократизацію суспільних процесів. Зрозу-
міло, що зміни в суспільстві щонайтісніше
торкаються і системи освіти.

Про нагальні питання діяльності універ-
ситету в нових умовах ми розмовляємо з
ректором, професором, академіком НААН
А.С. Даниленком.

Кор. Нещодавно оновлене Міністерство
освіти і науки України на своїй першій прес-
конференції визначило першочергові зав-
дання та кроки щодо системних змін в
освіті. Зокрема, у плані дій наголошується
на публічності діяльності, урахуванні дум-
ки громадськості та залученні студентів
до громадського життя.

Анатолію Степановичу, чи позначились
процеси, що відбулися у суспільстві, на діяль-
ності університету?

А.С. Слід відверто сказати, що останнім
часом революційний настрій певною мірою
захопив і частину нашого колективу. Я з ро-
зумінням ставлюсь до критичних зауважень,
висловлених деякими колегами, але вважаю,
що будь-яка критика має бути насамперед
конструктивною. І мета її – покращити стан
справ в університеті. Нещодавно у нас пра-
цювала комісія із 14 осіб з Міністерства аг-
рарної політики та продовольства України,
працював фінансовий аудит відповідності і
КРУ. Комісією було виявлено низку упущень,
що стосуються в основному навчального
процесу. Ми маємо винести певні уроки із
зроблених зауважень і спрямувати енергію
та  завзятість  у русло творення.

Кор. Одним із пунктів плану дій МОН
записано запровадження прозорості вико-
ристання коштів. Яким чином це може бути
втілено в університеті?

А.С. Це дуже важливий момент. І я, мож-
ливо, недооцінив його у своїй діяльності. Всі
фінансові проблеми завжди доповідалися на
засіданнях керівництва і вченої ради. Проте,
цього виявилось недостатньо для обізнаності
широкої громадськості університету і стало
причиною певних домислів з боку окремих
викладачів і студентів. Зокрема, багато на-
рікань у скаргах, які розглядала згадана вище
комісія, стосувалися благодійного фонду. Ні
для кого не секрет, що такі фонди є в усіх
університетах. Ми протягом останніх років
знаходимося у такій фінансовій скруті, що
вимушені звертатися до всіх небайдужих: і
бізнесменів, і наших випускників, які мають
можливість допомогти фінансово, і звичай-
но, до студентів, адже це їхня альма-матер.

НА ШЛЯХУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

Упродовж останніх тижнів я особисто ра-
зом з головним бухгалтером зустрівся з ко-
лективами усіх факультетів і роз’яснив фінан-
сові питання нашої діяльності. Людей цікави-
ли питання ремонту в гуртожитках. Я роз’-
яснив, а головний бухгалтер підтвердив до-
кументально, за які кошти в умовах, коли дер-
жава не виділяє нам жодної копійки, були
проведені ремонтні роботи, а з метою теп-
лозбереження замінені вікна в корпусах, вве-
дена в експлуатацію котельна. Хочу наголо-
сити, що ця котельна, яка працює на твердо-
му паливі, дала нам змогу заощаджувати
1 млн 200 тис. грн щорічно.

Такі зустрічі з колективом ми зробимо
обов’язковими, і я впевнений, що в майбут-
ньому ні у кого не буде приводу для таких
болісних для громадськості запитань. Я твер-
до переконаний, що тільки зусиллями всього
колективу ми зможемо утримати лідерські
позиції нашого університету.

Кор. Зрозуміло, що найперше завдання
університету – це якість підготовки фахівців.
Анатолію Степановичу, чи на Ваших зустрі-
чах з науково-педагогічним колективом
піднімаються питання такого плану?

А.С. Так. У  ході цих зустрічей пору-
шується багато проблем поліпшення якості
навчального процесу. Ось днями на зустрічі
з колективом факультету права та лінгвісти-
ки колегами була внесена дуже слушна про-
позиція щодо оптимізації навчального про-
цесу через  удосконалення організації викла-
дання на факультеті дисциплін соціально-гу-
манітарного циклу, яка буде обов’язково ре-
алізована.

Кор. Розбудова вищої освіти на гумані-
тарних засадах є вимогою сьогодення. Які
кроки робить університет на цьому шляху?

А.С. Формування у молоді світогляду,
що базується на ставленні до людини як до
найвищої цінності, стимулювання гармоній-
ного розвитку й прояву творчого потенціа-
лу особистості у праці потребує переведен-
ня студента на рівень активного суб’єкта
навчального процесу. А це, насамперед,
підвищення ефективності співпраці між нау-
ково-педагогічним колективом і студентами.

Проте, це неможливо без повної довіри
студента до викладача, декана, ректора.

Кор. Нещодавно комісією, що працюва-
ла в університеті, було проведено анонімне
анкетування викладачів і студентів щодо
особи ректора і довіри до нього. Зокрема,
там були питання: чи є ректор лідером, чи
він патріот свого навчального закладу, чи
працює на розвиток університету? Чи відомі
Вам результати цього опитування?

А.С. Так, мене ознайомили з цими резуль-
татами. Майже 74% викладачів вважають
мене патріотом університету і підтвердили
моє прагнення до його розвитку. Я щиро
вдячний цим людям. Як керівник, я вважаю,
що всі здобутки і досягнення університету –
це результат спільної праці колективу. А всі
недопрацювання я відношу на свій рахунок.
Я щиро вдячний і тим, хто мене підтримує, і
хто критикує. Адже критика є певною мірою
стимулом до подальшої успішної роботи.

Кор. І на завершення нашої розмови тра-
диційне запитання. Анатолію Степановичу,
які  Ви бачите перспективи університету?

А.С. Ми почали нашу розмову з тих пер-
шочергових завдань, які  визначило
Міністерство освіти і науки України на най-
ближчий час. Так от, мою увагу приверну-
ла, як на мене, найголовніша теза, яку про-
голосив міністр освіти і науки Сергій Квіт:
якість навчання, якість викладання та якість
наукових досліджень. Це і є наша перспек-
тива. Піднесення якості підготовки фахівців
на рівень європейських стандартів освіти за
збереження освітніх і культурних традицій
України, підвищення ефективності практич-
ної підготовки з орієнтацією на споживачів
освітніх послуг, інноваційний підхід до мов-
ної підготовки як студентів, так і викладачів
– досягнення ними необхідного рівня воло-
діння іноземною мовою – це все є нагальни-
ми планами на перспективу. І я перекона-
ний, що наш високоінтелектуальний, міцний
і працездатний колектив здійснить всі на-
мічені плани.

Кор. Дякую Вам за таку своєчасну ціка-
ву розмову.

Вітаємо!
Рада організації ветеранів

університету вітає ювілярів квітня:
ЖМУРКА Тараса Васильовича –

із 90-річчям!
СОЛОВЙОВУ Ганну Іванівну –

із 85- річчям!
ТИХОСТУП Ольгу Григорівну –

 із 80-річчям!
СІКАНА Леоніда Зотьковича –

 із 75-річчям!
ДЕЙНЕКУ Петра Андрійовича –

 із 75-річчям!
КИЧУК Ганну Сергіївну –

із 60-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я,

добробуту та благополуччя!

ВІТАЄМО!
Студенток 5 курсу

факультету ветеринарної медицини
ЧОХЛЕНКО Юлію та
ЧАЛАПЧІЙ Наталію

із перемогою у ІІ турі  Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт із
природничих, технічних та гуманітарних

наук за напрямом
«Ветеринарна медицина»

Нещодавно у Сумському національно-
му аграрному університеті прохо-

див 2-й етап Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук за напря-
мом «Ветеринарна медицина». Наш універ-
ситет представляли студентки 5 курсу Чох-
ленко Юлія і Чалапчій Наталія, керівник
команди доцент кафедри паразитології та
фармакології Антіпов А.А.

Цей конкурс відбувається в два етапи.
Перший етап проходив на факультеті вете-
ринарної медицини нашого університету.
Було визначено дві найкращі роботи:
Чохленко Юлії на тему „Епізоотична ситуа-
ція, діагностика та заходи боротьби  із саль-
монельозом поросят у СТОВ „Прогрес” Зо-
лотоніського району Черкаської області”
(керівник – доцент кафедри епізоотології та
інфекційних захворювань Білик С.А.) та
Чалапчій Наталії на тему „Розповсюдження,
діагностика та лікування дирофіляріозу со-
бак (за матеріалами Миколаївської міської

державної лікарні ветеринарної медицини)”
(керівник – доцент кафедри паразитології та
фармакології Антіпов А.А.).

Участь у другому турі брали більше 20
студентів із вищих навчальних закладів Льво-

ва, Києва, Білої Церкви, Сум,  Полтави, Лу-
ганська, Житомира та інших міст. Другий етап
передбачав рецензування робіт незалежни-
ми експертами та публічний захист. Органі-
затори кункурсу відзначили, що всі роботи,
які надійшли в оргкомітет, були виконані на
високому рівні, що було  підтверджено і під
час доповідей та презентацій. Кожна робота
–  актуальна за тематикою та містила елемен-
ти наукової новизни. Якість доповідей та їх
науковий рівень оцінювало журі на чолі з
головою галузевої комісії, доктором вет. наук,
проф. Т.І. Фотіною.

За результатами оцінювання наукових
робіт та їх публічного захисту наші студент-
ки посіли третє місце. Усі учасники конкур-
су були нагороджені дипломами та отримали
грошові винагороди від компанії «Олтек» і
подарунки від науково-виробничої фірми
«Бровафарма».

А.А. Антіпов, доцент кафедри
паразитології та фармакології,

керівник команди БНАУ

ТАК  ТРИМАТИ!

ШАНОВНИЙ
АНАТОЛІЮ СТЕПАНОВИЧУ!

Асоціація «Український клуб аграрного
бізнесу» (УКАБ), починаючи з 2013 року,
ініціювала новий напрям в проекті АгроШко-
ла УКАБ – «АгроШкола УКАБ «Управлін-
ня молочним бізнесом», який спрямований
на вирішення проблеми нестачі кадрів у
сучасному агровиробництві через
підвищення кваліфікації спеціалістів
агропромислового виробництва за основни-
ми напрямками ведення аграрного бізнесу.

3-4 квітня 2014 року Асоціацією
«Український  клуб аграрного бізнесу» було
успішно організовано та проведено третій мо-
дуль проекту АгроШкола УКАБ «Управлін-
ня молочним бізнесом» на тему «Менеджмент
відтворення та ветеринарний сервіс».

Представники Білоцерківського націо-
нального аграрного університету – проф.  д-р
вет. наук Левченко Володимир Іванович та
доцент, канд. вет. наук Лотоцький Валерій
Володимирович були активними спікерами
третього модуля, результатом чого стала
ефективна дискусія з основних прикладних
технологічних аспектів ведення бізнесу в мо-
лочному скотарстві, а також питань, що сто-
суються менеджменту відтворення та вете-
ринарного сервісу в молочному скотарстві.

Користуючись нагодою, хочемо висло-
вити Вам вдячність, шановний Анатолію
Степановичу, за підтримку проекту Агро-
Школа УКАБ та сподіваємось на подальшу
ефективну та взаємовигідну співпрацю.

Із повагою, Президент Асоціації
 «Український клуб аграрного бізнесу»

Алекс Ліссітса

Український клуб
аграрного бізнесу
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Нещодавно на фа-
культеті права та
лінгвістики відбулась
державна студентська на-
уково-практична конфе-

ренція на тему «Актуальні проблеми законо-
давства в Україні». Вже традиційно, щовес-
ни студенти юридичного напряму збирають-
ся в рамках конференції для обговорення ак-
туальних питань щодо вдосконалення зако-
нодавства України,  пошуку шляхів вирішен-
ня юридичних проблем в нашому суспільстві.
Майбутні юристи аналізували історичні ета-
пи, розглядали сучасні тенденції в сфері пра-
ва і, що найважливіше, мали змогу обміняти-
ся своїми думками та дослідженнями в різних
галузях, які їх зацікавили.

Викладачі уважно вислуховували кож-
ного учасника, доповнюючи чи уточнюю-
чи  їхні відповіді. Слід відзначити, що журі
складалось із самих студентів, які вже ма-
ють певний досвід участі в таких заходах.
Студенти, що  безпосередньо не доповіда-
ли, але виявили бажання бути присутніми
на конференції, мали змогу ставити запи-
тання доповідачам та брати  активну участь
в обговоренні.

Слід наголосити, що з кожним роком
проведення конференцій удосконалюється,

студенти активно використовують
мультимедіа у своїх доповідях, що робить
виступи яскравішими, доступнішими та
презентабельнішими.

Конференція відбулася за двома напря-
мами – секція приватного та публічного пра-
ва, керівник – доцент Єфремова І.І. та секція
історії, теорії держави та права та державно-
го будівництва, керівник – доцент Бровко Н.І.
Особливо варто відзначити засідання другої
секції, адже на ній виступали наші наймолодші
учасники – студенти 1 і 2 курсів, для деяких
з них це була перша спроба виступити з допо-
відями.

Перші місця посіли студенти другого
курсу Мартиненко Денис (наук.  керівник –
доц. Бурлака С.І.)  та Коломієць Тетяна (наук.
керівник - Бровко Н.І.).  Друге місце розді-
лили студентка другого курсу Щербінська
Ірина та студентка першого курсу Шевчен-
ко Вікторія. Третє – першокурсники Бебко
Олег та Шкуренко Аліна. Переможці були
нагороджені цінними призами від кафедри
історії, теорії держави і права та державно-
го будівництва.

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

та державного будівництва

Сучасні тенденції у сфері
права розглянули студенти

Перемогою на змаганнях з настільного тенісу спортсменів  БТФ
була завершена програма спартакіади «Здоров’я»  серед профе-
сорсько-викладацького складу і співробітників університету. Згідно
з календарем змагань були проведені першості за такими видами
спорту: міні-футбол, шахи, волейбол та настільний теніс. У непростих баталіях
команда викладачів нашого факультету здобула по два комплекти нагород за перші та
другі місця! В результаті, за підсумками змагального сезону, спортивний актив БТФ очо-
лив загальнокомандний залік серед факультетів. Так тримати, шановні колеги!

Таких блискучих результатів досягнуто завдяки злагодженій співпраці керівництва
факультету – насамперед декана Бомка В.С. та його заступника Король А.П., проф-
спілкового комітету  на чолі з Недашківським В.М., старшого викладача кафедри фізич-
ного виховання Колосовської В.В. та спортивних активістів із професорсько-викла-
дацького складу БТФ.

За активну участь в організації, підготовці та безпосередньо в змаганнях слід відзначити
як досвідчених та загартованих в спортивних баталіях викладачів (Качан А., Борщ О.,
Дяченко Л., Ліскович В., Чернявський О., Мерзлов С., Фесенко В., Ткаченко С.), так і
молодих та амбіційних колег (Гришко В., Машкін Ю., Сиваченко В., Кузьменко О., Чернюк
С.), які прагнуть досягати перемог у всьому. Легко і приємно працювати з людьми, які із
задоволенням готові брати активну участь у спортивному житті університету та самовідда-
но боротися за честь і престиж факультету. Щиро дякую вам за це, шановні колеги, і бажаю
нових спортивних та життєвих звитяг!

С. Наріжний, відповідальний за організацію
спортивно-масової роботи на біолого-технологічному факультеті

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ

20 березня 2014 р. після нетривалої хвороби передчасно
пішов з життя наш колега Рудик І.А.

Іван Адамович народився 11 січня 1951 року в с. Сокіл
Чернівецького району Вінницької області у селянській ро-
дині. Він був молодшим і єдиним сином у багатодітній ро-
дині, рано залишився без батька, який помер від ран, отри-
маних під час війни. Допомагаючи матері на роботі і по гос-
подарству, полюбив працювати з тваринами, що і визначило
його майбутню професію.

Під час навчання на зоотехнічному факультеті Білоцер-
ківського с.-г. інституту проявив інтерес до селекції с.-г.
тварин, став членом наукового студентського гуртка при
кафедрі розведення с.-г. тварин під керівництвом д-ра с.-г.
наук, професора Фесика В.Н.

Зі студентських років Іван Адамович займав активну гро-
мадянську позицію, захоплювався музикою і спортом, лю-
бов до яких проніс впродовж всього життя. Будучи студен-
том, самостійно навчився грати на ударній установці, був членом естрадного ансамблю,
який став основою агіткультбригади факультету, що проводила профорієнтаційну робо-
ту в школах Київської та Черкаської областей. Іван Адамович також був членом команди
інституту із гандболу. Пізніше, будучи викладачем, він організував та очолював волей-
больну команду викладачів, яка впродовж кількох десятиліть захищала честь університе-
ту на змаганнях різних рівнів.

У 1972 році після закінчення інституту з відзнакою Іван Адамович працював голов-
ним зоотехніком на Чернігівщині, у цьому ж році вступив до аспірантури БЦСГІ, де
пройшов шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри. В 1978 році блискуче
захистив кандидатську дисертацію,  а у 1997 році – докторську на тему: «Методи підви-
щення ефективності селекції плідників молочної худоби».

З 1999 р. – завідувач кафедри розведення і генетики с.-г. тварин.  У 2007 році Іван
Адамович отримав звання члена-кореспондента НААН України.

Наукова діяльність Івана Адамовича була присвячена теоретичним і практичним пи-
танням селекції молочної худоби. Розроблена ним методика оцінки бугаїв-плідників за
міжпородного схрещування використовувалась в Україні  для створення  нових молочних
порід великої рогатої худоби. Результати наукової роботи узагальнені майже у 150 науко-
вих працях, в тому числі в 2 монографіях,  3 підручниках та у нормативних документах із
селекції молочної худоби.

Він призначався головою державної експертної комісії Мінагрополітики та НААН з
апробації української червоної молочної, бурої молочної, південної м’ясної, волинської
м’ясної порід, а також прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи,
південного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи та ін.

Завдяки високій освіченості, кваліфікованості та професіоналізму Іван Адамович був
визнаним провідним ученим в галузі розведення і селекції тварин. Із 2002 року він був
членом Відділення зоотехнії УААН, з 2006 – членом науково-методичної ради Відділення
зоотехнії УААН, з 2012 – експертом ДАК України.

Іван Адамович брав активну участь у підготовці наукових кадрів. Під його керівниц-
твом захищено 10 кандидатських дисертацій та 1 докторська, він керував двома канди-
датськими та однією докторською дисертацією, роботу над якими йому не судилося за-
вершити. Своїм учням він передав не лише високий професіоналізм, а й власне ставлення
до життя і людей, любов до України.

Іван Адамович був людиною інтелігентною, відповідальною, порядною, із чудовим
почуттям гумору і водночас скромною. Він був беззаперечним авторитетом для членів
кафедри, яку він очолював, та взірцем для колег,  добрим сім’янином, виховав двох дітей,
його донька продовжила науковий шлях батька.

Він мав багато задумів і планів, яким, на жаль,  не судилось бути втіленими. Передчас-
на смерть Івана Адамовича – це непоправна втрата не лише для університету, а й для
селекціонерів усієї України.

 Колектив університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті доктора с.-г.
наук, професора, члена-кореспондента НААН України Рудика Івана Адамовича та вис-
ловлює щире співчуття його рідним та близьким.

Пам’яті  доктора с.-г. наук, професора,
члена-кореспондента НААН України

РУДИКА ІВАНА АДАМОВИЧА

Ювілею Великого Кобзаря була присвячена інтелектуальна гра, організована  за ініціа-
тиви методиста навчальної частини О.С. Ткаченко та за участі працівників бібліотеки і
студентської ради університету.

Голова журі, декан факультету права та лінгвістики, доктор історичних наук, про-
фесор Ю.С. Земський, звертаючись до всіх присутніх, зазначив, що біографія Т. Шев-
ченка назавжди залишиться яскравим прикладом незламності людини, життя якої було
окрилене благородною метою визволення від національного і соціального гніту, бо-
ротьбою за щастя всіх людей.

Інтелектуальний конкурс
розпочала ведуча, студентка
3-го курсу економічного фа-
культету Катерина Уварова,
запропонувавши учасникам
блоки запитань з біографії,
літературної та мистецької
спадщини Т.Г.  Шевченка.

Під час гри кожен із при-
сутніх дізнавався про щось
нове та цікаве, отримував
порцію позитивних емоцій та
натхненно захоплювався ду-
хом змагання.

В інтелектуальній грі
брали участь студенти 1–3-х
курсів усіх факультетів.

Правильність відповідей оцінювало компетентне журі, до складу якого ввійшли та-
кож заступники деканів: Ємельяненко О.В. (ФВМ), Король А.П. (БТФ), Сенчук С.М.
(АБТФ), Слупян К.В. (екон. ф-т), Хом’як О.А. (екол. ф-т).

У загальному заліку перемогла команда біолого-технологічного факультету, друге місце
виборола команда факультету ветеринарної медицини, а третє – команда агробіотехнолог-
ічного факультету.

Найактивнішим грав-
цем, переможцем конкур-
су капітанів (за рішенням
журі)  було визначено
Вадима Білого, капітана
команди біолого-техноло-
гічного факультету.

Переможці отримали
пам’ятні зображення Та-
раса Шевченка, а коман-
ди  нагороджені грамота-
ми та комплектами книг з
новітньої історії України.

Член журі доцент
О.В. Ярмола побажав
сприяти поширенню про-
ведення інтелектуальних
конкурсів і долучати до них студентів структурних підрозділів університетського центру,
а також старшокласників – випускників шкіл нашого міста.

Підводячи підсумки інтелектуального змагання, організатори подякували всім учасни-
кам, а також тим, хто прийшов підтримати свої команди.

Отож, шануймо пам’ять геніального Пророка, чиє живе слово лунає і сьогодні.

Т.П. Бєлєнька, заввідділу наукової бібліотеки, член журі

Інтелектуальний конкурс,
присвячений Т.Г. Шевченку


