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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

Основою всебічного розвитку дер-
жави і суспільства є вища освіта.
На цьому наголосив Міністр

освіти і науки С.М. Квіт на прес-конференції,
де були визначені першочергові завдання
міністерства, серед яких найважливіші –
якість навчання, якість викладання та якість
наукових досліджень.

Про завдання університету у світлі ре-
формування вищої освіти в Україні ми по-
просили розповісти першого проректора
університету, професора В.П. Новака.

Кор. Віталію Петровичу, які кроки на
шляху удосконалення якості освіти здійсню-
ються в університеті уже сьогодні?

В.П. Наш університет завжди вирізнявся
з-поміж аграрних вишів якістю підготовки
фахівців. Це підтверджується і високою зат-
ребуваністю наших випускників на ринку
праці. Над підвищенням ефективності підго-
товки ми працюємо щоденно. І зроблено вже
немало. У нас повнооб’ємно впроваджена
кредитно-модульна система організації на-
вчального процесу відповідно до Болонської
декларації, що забезпечує прозорість навчан-
ня студента протягом  вивчення дисципліни.

Ми впровадили у практику проведення
заліково-екзаменаційних сесій – комплексний
тестовий контроль знань. Це значно наблизи-
ло нас до європейських стандартів освіти.
Хочу наголосити, що у плані міністерства
йдеться про створення бази міжнародних на-
вчальних програм. Так, з ініціативи ректора
університету А.С. Даниленка, у нас працює
робоча група над узгодженням навчальних
планів з університетом ім. Юстуса Лібіха, 

НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ – ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
м. Гіссен (Німеччина), AgroSup Dijon (Фран-
ція) відповідно до спільної магістерської про-
грами з подвійним дипломом.

 Колектив університету постійно працює
над ефективністю навчального процесу. Це
вдосконалення комунікативних відносин вик-
ладача та студента,  і правильна організація
самостійної роботи студентів, і застосування
таких форм організації навчального проце-
су, як інтерактивне та кооперативне навчан-
ня, застосування технічних засобів та техно-
логій електронного навчання.

Кор. Нещодавно в університеті працю-
вала Державна інспекція навчальних закладів
України Міністерства освіти і науки. Чи були
зауваження щодо організації навчального
процесу?

В.П. Серйозних недоліків, які би вплива-
ли на якість навчання, комісія не виявила.
Звичайно, певні незначні зауваження були, але
вони несуттєві і ми їх швидко зможемо усу-
нути. Загалом же ми можемо твердити, що
навчання в університеті повністю відповідає
державним стандартам галузевих напрямів
підготовки і ведеться на високому рівні. Це
підтверджується і тим, що протягом 3-х років
за десятьма напрямами  ОКР «бакалавр»
дистанційного тестування, що проводить
Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України, наші студенти завойову-
ють перші місця. А тому, користуючись на-
годою, я хочу висловити щиру вдячність на-
шим науково-педагогічним працівникам та
всьому персоналу, хто задіяний у навчаль-
ному процесі, за якісну підготовку фахівців.

Окремо хочу наголосити на тому, що чле-
ни комісії, відвідавши наш навчально-науко-
во-дослідний центр, відзначили високий
рівень навчально-практичної бази і навіть
запропонували активно розповсюджувати
наш досвід. А от поширені останнім часом
пересуди щодо примусового використання
студентів на роботах в ННДЦ не підтверди-
лися. У анонімному анкетуванні більшість
студентів висловили своє задоволення прак-
тичною підготовкою і навіть пропонували
збільшити кількість годин практики в ННДЦ.

І це зрозуміло. Адже студенти мають
можливість в умовах виробництва вивчати
новітні технології в рослинництві і тварин-
ництві, які впроваджуються в ННДЦ.

Кор. Разом зі студентами технологічних
напрямів, практичні навички в ННДЦ от-
римують і майбутні економісти аграрного
виробництва?

В.П. Безперечно. Адже вони мають змо-
гу обгрунтовувати та визначати економічну
ефективність технологій в рослинництві і тва-
ринництві. Більш того, майбутні юристи і
лінгвісти мають можливість отримати прак-
тичну підготовку в плані укладення міжна-
родних контрактів у правовому полі, робити
переклад специфічних термінів як з іноземної
мови, так і з української на іноземну. Все це
фахівцям-аграріям, які в майбутньому пра-
цюватимуть у європейському просторі, обо-
в’язково знадобиться.

Кор. Отже, колектив університету має ва-
гомі здобутки, проте він постійно працює  над
підвищенням якості освіти. Які першочергові
заходи у напрямі удосконалення навчального
процесу необхідно здійснювати уже сьогодні?

В.П. На моє переконання основою орга-
нізації навчального процесу в університеті
має стати суворе дотримання Положення
про навчальний процес і його складових.

Я вже згадував про запровадження у нас
КМС. Так от, навчально-методичні комплек-
си по всіх  дисціиплінах мають відповідати
вимогам кредитно-модульної системи з ура-
хуванням самостійної роботи студентів і
відпрацювання пропущених занять, поточ-
ного і модульного контролю протягом
навчального року.

Кор. Велику роль у підготовці студентів
відіграє забезпечення їх навчальною літера-
турою. Як,  на Вашу думку, передача функції
надання грифів навчальній літературі з
міністерства вченим радам університетів спри-
ятиме підвищенню якості підручників?

В.П. Цілком впевнений в цьому. Надання
грифів перетворилося останнім часом у бю-
рократичну заорганізовану процедуру, яка
абсолютно не впливала на якість, а лише здо-
рожчувала і затягувала в часі випуск на-
вчальних посібників і підручників. Проте,
щоб це спрощення не призвело до масового
друку неякісних підручників і навчальних
посібників, необхідно зміст підручників уз-
годжувати з базовими програмами дисциплін.

Кор. У плані МОН задекларовано спро-
щення процедур ліцензування та акредитації
ВНЗ. Це Вас радує?

В.П. Безперечно. Мало хто уявляє, який
величезний пакет документів слід підготу-
вати, щоб пройти ліцензування чи акредита-
цію, скільки сил і часу витрачається на це. Я
вітаю спрощення цих процесів і підтримую
розробки цієї процедури комісією під
керівництвом Тараса Фінікова, тим паче, що

нещодавно  ми приймали чотири  комісії із
ліцензування магістратури із 3-х напрямів на
біотехнологічному факультеті: «Годівля тва-
рин і технологія кормів», «Розведення та се-
лекція тварин», «Птахівництво» та ОКР «ба-
калавр» «Геодезія, картографія та земле-
устрій» на агробіотехнологічному факультеті.
Нині знаходяться на розгляді в МОН мате-
ріали щодо ліцензування магістратури з на-
пряму “Ветеринарно-санітарна експертиза”.

Кор. Міністерство поінформувало про те,
що воно відмовляється від університетських
рейтингів і підтримає діяльність незалежних
організацій, які складають недержавні
рейтинги вітчизняних ВНЗ. Яка Ваша думка
стосовно цього?

В.П.  Повністю підтримую відміну
міністерського рейтингу. Я завжди вважав,
що визначення більше сотні показників рей-
тингу відбирає у викладачів час, який би вони
могли використати більш продуктивно. Ба-
гато з тих показників, які включалися в рей-
тинг, абсолютно не визначали дійсного стану
якості підготовки фахівців. Я за незалежне
оцінювання. Але важливо, щоб критерії оці-
нки були такими, які б об’єктивно відбивали
якість і навчальної, і наукової роботи уні-
верситету. І взагалі я переконаний, що слова
Міністра С.М. Квіта про спрощення папе-
ротворчості, якою займаються викладачі на
шкоду виконанню своїх прямих обов’язків,
знайдуть широке схвалення науково-педаго-
гічних працівників.

Кор. Наша країна переживає зараз не-
прості часи. Змінилася психологія людей і
особливо молоді, яка стала більш свідомою,
більш патріотичною.  Чи змінилися якось
завдання університету сьогодні?

В.П. Щодо завдань університету, то,  на
мою думку, в усі часи основним у діяльності
навчального закладу була і є якість навчан-
ня. І нині, коли у нашому суспільстві відбу-
ваються глибокі зміни, спрямовані на
соціальний прогрес, фахівці з високим рівнем
освіти будуть особливо затребувані. А тому,
користуючись нагодою, я хочу звернутися
до наших студентів. Сьогодні університет має
високопрофесійний кадровий потенціал, су-
часну навчальну та практичну базу, і ваше
завдання максимально використати ці мож-
ливості, щоб отримати якісні знання та про-
фесійні навички, які забезпечать вам в май-
бутньому гідне місце у розвитку національ-
ної аграрної сфери.

Кор. Дякую за розмову.

 Протягом трьох днів – з 4 по 6 червня  в
університеті проходила ІІ Міжнародна науково-
практична конференція “Актуальні проблеми
озеленення населених місць: освіта, наука, вироб-
ництво, мистецтво формування ландшафту”.

Участь в конференції взяли  науковці з Києва, Львова,
Дніпропетровська, Чернівців, Одеси,  Харкова, Умані, Сімфе-
рополя, Білої Церква, Хорола, Кривого Рогу, а також  науковці
та студенти з Білорусі, Росії,  Казахстану.

Учасників конференції привітав ректор, академік НААН
А.С. Даниленко, він висловив впевненість, що робота кон-
ференції буде плідною і сприятиме вирішенню актуальних
проблем сучасного озеленення та паркобудівництва в містах
України.

Активну участь в наукових дискусіях взяли  член-корес-
пондент  НАН України, директор дендропарку «Софіївка»
І.С. Косенко, професор, зав. кафедри ландшафтної архітекту-
ри і урбоекології НЛТУ України Кучерявий В.П., професор
національного університету ім. Т.Г. Шевченка Г.Т. Гривцова,
директор дендропарку «Олександрія»,  доктор біологічних
наук С.І. Галкін,  професор БНАУ В.М. Черняк, професор
Дніпропетровського національного університету І.О. Зайцева
та інші провідні  науковці України.

Науковці висловили занепокоєння  старінням і деграда-
цією зелених насаджень в містах України, зменшенням площ зелених насаджень, що  знижує
можливості для внутрішньоміської рекреації та погіршує умови проживання  людей в містах.
Багато доповідачів наголошували на тому, що відбувається деградація багатьох  історичних
старовинних парків, що може призвести до їх втрати. А причинами цього є залишковий

принцип фінансування робіт з озеленення,
недоліки природоохоронного законодавства,
відсутність  перспективних планів розвитку
зелених зон міст та ін.

Учасники конференції у своїх виступах  звер-
тали увагу на невідповідність вітчизняного природоохорон-
ного законодавства і ратифікованої Україною Флорентінсь-
кої хартії і пропонували внести необхідні зміни в інструк-
тивні положення щодо порядку  реконструкції і відновлення
історичних парків, використовуючи міжнародне право.

Велику увагу було звернено на питання  удосконалення
навчального процесу в ВНЗ, які готують фахівців зеленого
господарства. Науковці пропонували ширше використову-
вати  сучасний досвід  ландшафтного будівництва, здійсню-
вати обмін студентами та викладачами між університетами
України  та Європи,   більш повно використовувати кращі
садово-паркові об’єктів   для проведення практики студентів.

Учасники конференції ознайомилися з досвідом збере-
ження та реконструкції  ландшафтних композицій в дендро-
логічному парку «Олександрія», відвідали парк в с. Буки
Сквирського району, досвід формування сакрально-ме-
моріального ландшафту якого викликав великий інтерес
у науковців.

За підсумками конференції прийнято резолюцію.
Наукові доповіді опубліковано у збірнику наукових праць Національного лісотехнічного
університету України.

С.В. Роговський, доцент кафедри садово-паркового господарства

В центрі уваги науковців актуальні
проблеми озеленення та паркобудівництва
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Тополі є невід’ємною складовою зелених насад-
жень нашого міста. Проте ці дерева  мають одну нега-
тивну особливість: у травні – червні від тополиного
пуху ніде заховатися. А ще вони часто заселяються
омелою, яка не лише погіршує естетичний вигляд рос-
лин, але й вкорочує їм віку, відбираючи собі поживні
речовини та воду.

Упродовж кількох років було  проведено обстежен-
ня та облік наявних дерев тополі на території міста. За
результатами обстеження нарахували 1215 екземплярів
9 видів тополь переважно 45–60-
річного віку, найбільш поширені
види – пірамідальна і чорна.

У тополі пірамідальної вияви-
ли лише 6 особин жіночої статі (пу-
хових), решта екземплярів пред-

ставлена чоловічими безпуховими деревами. Серед чорної та дельтопо-
дібної тополь третину складають чоловічі дерева і дві третини – жіночі,
які є основним «джерелом» забруднення міста пухом.

З метою ліквідації пуху на деревах працівники ЖКГ з 2000 року
почали проводити на вулицях міста обрізку жіночих дерев, спилюючи
усю крону та залишаючи стовбур заввишки 6–15 м. Такого прийому
досить на 4-6 років, після чого його необхідно повторювати.

Світ природи

Тополі нашого міста

2 червня відбулася конференція трудового колективу університету, на якій було обговорено проект
колективного договору та внесено зміни і доповнення до нього, розглянуто організаційні питання та
інформацію щодо фінансового стану університету.

Голова профспілкового комітету В.М. Недашківський ознайомив присутніх з проектом колектив-
ного договору на 2014-2016 роки. Після обговорення від факультетів, структурних підрозділів та
співробітників університету надійшли пропозиції і доповнення до нього. Здебільшого вони стосува-
лися режиму праці та відпочинку співробітників. Зокрема, для всіх категорій трудового колективу
університету встановлено 5-денний робочий тиждень, за винятком науково-педагогічних працівників,
графік робочого часу яких визначено індивідуальним робочим планом, та працівників, до яких зас-
тосовується підсумований облік робочого часу. Шестиденний робочий тиждень встановлено для
працівників, задіяних на польових роботах. Під час робіт в ННДЦ працівники та студенти універси-
тету забезпечуються гарячим харчуванням за собівартістю. У колективному договорі передбачено
збільшення за рахунок коштів спецфонду матеріальної допомоги на поховання співробітника універ-
ситету чи члена його сім’ї та виділення транспорту.

На конференції були розглянуті організаційні питання, а саме: затвердження нових делегатів на конфе-
ренції трудового колективу та введення студентів до складу профспілкового комітету університету.
Делегатами конференції трудового колективу, замість вибулих, було затверджено: від БТФ – доцента
Король А.П. та асистента Безпалого І.Ф., від екологічного факультету – професора Димань Т.М.

До складу профкому введено студентів: Крамара О., Чернегу Я., Низькоклона Р., Сидорянську Т.,
Мельниченка О., Довгаля Ю., Гук Л.

Певне занепокоєння учасників конференції викликала інформація головного бухгалтера університе-
ту А.А. Лозіцького стосовно надзвичайного обмеження фінансування державою освітньої діяльності та
комунальних послуг зокрема. Так, за потреби університету сплатити у квітні-травні 300-500 тисяч за
комунальні платежі, державою виділено лише по 10 тис. гривень на місяць.Проте, у заключному слові
ректор А.С. Даниленко запевнив присутніх, що спільними зусиллями і наполегливою працею колективу
та завдяки ефективній діяльності ННДЦ, університет вистоїть у цей непростий період і буде рухатися
вперед.

Конференція трудового колективу затвердила колективний договір на 2014-2016 роки з внесеними
змінами і доповненнями.

В.М. Недашківський, голова  профспілкового комітету

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Нещодавно відбулося чергове засідання ради
музею університету, на якому було заслухано звіт
голови ради Е.В. Ланіна про роботу музею за пер-
іод  з лютого до травня 2014 р. та розглянуті захо-
ди, присвячені  пам’яті колишнього студента
М.В. Корабльова, який загинув в Афганістані,
та академіка В.П.
Линника, 125-річчя
якого відзначається
в цьому році.

За звітний період
в музеї були прове-
дені екскурсії  39
груп студентів (всьо-
го 811 чол.), які  оз-
найомилися з істо-
рією нашогонавчаль-
ного закладу, його
видатними випуск-
никами та викладача-
ми, а також екскурсії для учасників наукових кон-
ференцій, іноземних делегацій, слу-хачів
ІПНКСВМ та ін. Крім того, було організовано 9
тематичних виставок до визначних дат.

Музей бере участь у профорієнтаційній роботі,
у дні відкритих дверей проводяться екскурсії з
учнями шкіл, технікумів, коледжів.

Значна робота ведеться щодо поповлення му-
зею  новими матеріалами.

З питання заходів стосовно увічнення пам’яті
студента, воїна-афганця М.В. Корабльова висту-
пили члени ради О.С. Ткаченко та перший

проректор, професор В.П. Новак. Вони
запропонували проводити на виховних годинах на
БТФ, де навчався М.В. Корабльов,  бесіди про
студента-афганця, а також кафедрі фізичного ви-
ховання організовувати змагання на кубок з ган-
дболу ім. М.В. Корабльова.

Рада музею схвалила заходи, присвячені 125-
річчю В.П. Линника – випускника Білоцерківської
гімназії 1909 р., фізика, академіка, оптика, Героя
Соціалістичної Праці, викладача фізики та матема-
тики Білоцерківського с.-г. технікуму, наголосив-
ши, що ці заходи мають проводитися на кафедрі
гігієни тварин та основ біофізики, що має безпосе-
реднє відношення до цієї видатної постаті.

Учасники засідання відзначили, що заходи, які
проводяться музеєм,  слід ширше висвітлювати в
газеті університету та у засобах масової інформації
міста.

Е.В. Ланін, доцент, голова ради музею

Новини музейної роботи

Результати обстежень виявили лише чотири
тополі пірамідальної, ураженої омелою, а най-
більше уражуються тополі чорна та дельтоподіб-
ної – по 160–220 «кущів» на одному дереві.

Щоб позбутися омели, комунальники на час-
тині дерев зрізають гілки з «кущами» омели на
80–100 см нижче від місця прикріплення. Пізніше,
у міру появи нових таких «кущів» їх видаляли
повторно. На тополях чорній та дельтоподібній,
які характеризуються високим і дуже високим сту-
пенем ураження, обрізали всю крону й верхню частину стовбура. Такий захід може убез-
печити від омели на період, який удвічі перевищує термін появи пуху на жіночих деревах.
Боротьбі з омелою підлягають як чоловічі, так і жіночі екземпляри дерев, час проведення
заходів – від осені до початку сокоруху на деревах навесні.

Ще на один аспект  хотілося б звернути увагу – це омолодження тополь. З метою
омолодження проводять випилювання всієї крони і верхньої частини стовбура. За даними
вчених-лісівників, за одного чи кількох прийомів омолодження тополь їх довговічність
може збільшитись до 80–100 років на противагу звичайним 50–60 рокам.

Своєчасне і технологічно правильне виконання названих заходів у місті дає змогу ком-
плексно вирішувати три завдання стосовно насаджень тополь: ліквідацію пуху на жіночих
деревах, знищення омели і збільшення довговічності  омолодженням.

І.Д. Василенко, канд. с.-г. наук, лісівник,
Л.М. Філіпова, канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісівництва,

ботаніки  та фізіології рослин

Волейболісти факультету права та лінгвістики  – енергійні і талановиті
гравці.  Спільними зусиллями  вони зуміли створити справжню волейбольну
команду, якою пишаються не тільки наші студенти, а й мешканці міста.

До складу команди входять: Бур’ян Вадим (капітан команди), Коломієць
Дмитро, Понєдєльніков Євген, П’ятенко Дмитро (2 курс), Кернос Сергій, Ко-

реняк Руслан,
Поліщук Дмит-
ро (3 курс),
Довгань Віталій
(4 курс).

Наст авн и -
ком, тренером і
справжнім дру-
гом  команди став
Максимченко
Володимир Іва-
нович.

Наші волей-
болісти ще зі
шкільних років
активно займа-
лися спортом.
Вони є членами

факультетської команди,  а дехто з них входить  до складу збірної  універ-
ситету з волейболу.  Команда неодноразово виборювала перші місця на
змаганнях, а в 2013 році посіла 1 місце у чемпіонаті з волейболу серед
факультетів університету. Проте, здобувши титул чемпіонів (до речі, вперше
в історії факультету), вони не зупиняються на досягнутому і готуються до
нових перемог.

Ми пишаємося нашими спортсменами , тому що попри виснажливі трену-
вання, вони є  взірцевими студентами, беруть активну участь у громадських
та культмасових заходах.

Тож нових вам досягнень і у спорті, і у навчанні!
Штельмах Олена, студентка

Сила, витримка, розвиток, рух до мети – неймовір-
но важливі якості сильної особистості. Такі якості  ма-
ють наші футболісти, які своїми спортивними перемо-
гами дарують радість уболівальникам та заслуговують
на пошану усього студентського загалу.
До складу збірної команди з футболу факультету пра-

ва та лінгвістики входять: Сушко Максим (капітан команди),
Бур’ян Вадим, П’ятенко Дмитро, Кузьменко Богдан, Красуцький

Артем,  Коломієць Дмитро (2 курс), Довгань Віталій, Куленко Артем (4 курс),
Тихоненко Олександр (1 курс). Тренер команди – В.І. Максимченко, старший
викладач кафедри фізвиховання, КМС з легкої атлетики і лижних гонок, відпо-
відальний за спортивно-масову роботу на факультеті права та лінгвістики.

У 2013 році футбольна команда виборола 1 місце серед аграрних вишів у
місті Умань і 5 місце серед факультетів університету. Хлопці грають не тільки
у футбол, але й у волейбол. В минулому році вони посіли 1 місце з волейболу
серед факультетів університету.

Учасники команди дуже старанні, адже навчатись складно, важко знаходити
вільну хвилину, але вони успішно поєднують навчання зі спортом.

Ми віримо у наших спортсменів, пишаємось їхніми  перемогами.  Тож нехай
командна гра веде їх до нових висот і звершень!

Вікторія Поліщук, студентка  факультету права та лінгвістики

Наполегливість та старання ведуть до перемоги

Наша гордість – футболісти

СПОРТ У ЖИТТІ ФАКУЛЬТЕТУ
ПРАВА ТА ЛІНГВІСТИКИ


