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 ВІТАЄМО З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!
Уперше День Незалежності України було відзна-

чено 16 липня 1991 року — в пам’ять про те, що
рік тому — 16 липня 1990 року — Верховна Рада
Української РСР ухвалила Декларацію про держав-
ний суверенітет України. Одночасно того ж 16 лип-
ня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухва-
лила постанову «Про День проголошення незалеж-
ності України».

Згодом, 18 червня 1991 року, було внесено
відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про пра-
цю Української РСР, внаслідок чого у переліку свят-
кових днів з’явився запис: «16 липня — День неза-
лежності України».

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада
Української РСР ухвалила Акт проголошення неза-
лежності України, який 1 грудня 1991 року підтвер-
див народ на Всеукраїнському референдумі, виникла
потреба змінити дату святкування Дня незалежності
України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна Рада
України ухвалила постанову «Про День незалежності
України». Відповідно до цього 5 червня 1992 року
Верховна Рада України постановила: у частині першій
статті 73 Кодексу законів про працю України слова
«16 липня –День незалежності України» замінити сло-
вами «24 серпня – День незалежності України». Тому
від 1992 року День незалежності України щороку
відзначається 24 серпня.

А К Т
ПРОГОЛОШЕННЯ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ  УКРАЇНИ

Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла  над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР
19 серпня 1991 року,

– продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
– виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,
– здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української  Радянської  Соціалістичної 
   Республіки урочисто

п р о г о л о ш у є
н е з а л е ж н і с т ь  У к р а ї н и  та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 року

ВІТАЄМО
з 50-річчям!

Доктора ветеринарних наук,
професора, завідувача кафедри

епізоотології та інформаційних хвороб
КОРНІЄНКА Леоніда Євгеновича;

декана агрономічного факультету, доцента
ХАХУЛУ Валерія Семеновича;

завідувача кафедри паразитології
та фармакології, доцента

ПОНОМАРЯ Сергія Івановича.

Хай доля Ваша піснею зліта!
Розквітне цвіт – калиною у лузі!
Хай будуть щедрими  літа
На щастя, на здоров’я і на друзів!

ЛЄДЯЙКІНУ Рему Самсонівну і
НАГОРНОГО Григорія   Матвійовича

із 85-річчям!
Бажаємо міцного
здоров’я, енергії,
життєвих сил, лю-

бові від рідних і
близьких.

Рада ветеранів
університету

щиро вітає ветеранів

У 2012 році Всеукраїнська студентська олімпіада проводилася за два етапи:
І етап – внутрішньовишівський; ІІ етап – в базових вищих навчальних закладах
України.

За І етап в нашому університеті проведено 192  олімпіади з навчальних дис-
циплін, в них взяло участь 3679 студентів, і 10 олімпіад - зі спеціальностей, в
яких змагалися 376 учасників. Загальна кількість студентів, які взяли участь у
внутрішньовишзівському етапі, становила 4055 осіб.

Із переможців І етапу олімпіади було сформовано 17 команд, які взяли участь
у ІІ етапі. Базовими ВНЗ олімпіади були визначені: з агрономії – Уманський націо-
нальний університет садівництва; зооінженерії – Херсонський ДАУ; біології рос-
лин, біології тварин, обліку і аудиту – Миколаївський ДАУ; менеджменту орган-
ізації – Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка; менеджменту зов-
нішньоекономічної діяльності – Одеський державний економічний університет;
економіки підприємств – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія
Кондратюка; неорганічної хімії – НУБіП України; безпеки життєдіяльності – Сумсь-
кий ДАУ; екології та охорони навколишнього середовища – Одеський ДЕУ; ук-
раїнської мови – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; з
англійської мови – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.
Сковороди; німецької мови – Національний технічний університет (Харківський
політехнічний інститут); правознавства – Національна юридична академія Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого. Наш університет був базовим у ІІ етапі олімпіади з
ветеринарної медицини, водних біоресурсів та аквакультури.

У змаганнях ІІ етапу брали участь 37 наших студентів. Призові місця та дипло-
ми переможців І, ІІ або ІІІ ступенів отримали 10 студентів: з біології рослин –
Черненко Юлія (диплом ІІІ ст.), біології тварин – Токарева Марія  (диплом ІІ ст.);
зооінженерії – Костюк Роман (диплом ІІ ст.); з обліку і аудиту – Шапошник Оксана
(диплом ІІІ ст.); менеджменту ЗЕД – Іващенко Людмила (диплом ІІІ ст.); екології та
навколишнього середовища – Кривенда Ірина та Гуляс Віта (дипломи ІІІ ст.);
ветеринарної медицини – Пискун Антон (диплом І ст.) та Рудич Валерія (диплом ІІ
ст.); водних біоресурсів та аквакультури – Мокрицький Костянтин (диплом І ст.).

Переможцям олімпіади наказом ректора № 187/С винесена подяка та  їх звільне-
но від складання іспитів із відповідної дисципліни чи спеціальності з отриманням
вищого балу в заліковій книжці.

Також оголошено подяку викладачам, які представляли наші команди у базових
вищих навчальних закладах та отримали призові місця: професорам Губенку В.І.,
Лясоті В.П.; доцентам Мацкевичу В.В., Яхновській О.В., Тишківському М.Я., Са-
мораю М.М., Хом’як Н.В., Куновському Ю.В., Олежку О.А., Москальцю В.В.

Ми переконані, що високі результати олімпіади  надихатимуть наших сту-
дентів у новому навчальному році на нові звершення в студентському олімпійсь-
кому русі.

І.П. Соколенко, доцент, відповідальний за проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади в університеті

РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ Напередодні жнив у навчально-науково-дос-

лідному центрі університету відбулося тради-
ційне свято - День поля. На дослідному полі
зібралися науково-педагогічні працівники, аспі-
ранти, докторанти, магістранти та студенти аг-
рономічного факультету, у тому числі і студен-
ти-стажисти з університету м. Діжон (Франція),
а також наші партнери -  представники провідних
агрокомпаній та переробних підприємств.

У порядку денному свята було заплановано
прийом наукових дослідів аспірантів та докто-
рантів агрономічного факультету. До складу
приймальної комісії увійшли керівництво уні-
в е р с и т е т у ,
завідувачі кафед-
рами агроно-
мічного факуль-
тету, начальники
управлінь агро-
п роми словог о
розвитку Воло-
д а р с ь к о г о ,
Рокитнянського,
Кагарлицького,
Білоцерківського

День поля на агрономічному факультеті

районів, , представни-
ки фірм “Сінгента”,
“Монсанто Україна”,
“Агрохолдинг Мрія”
та асоціації фермерів.
Комісія зазначила, що
загалом наукові дослі-
дження виконані на ви-
сокому рівні, звичайно
є і деякі недоліки, які
найближчим часом бу-
дуть усунені.

Були обговорені
перспективи подальших наукових досліджень на
агрономічному факультеті, питання практичної
підготовки студентів в умовах ННДЦ та можли-
вості стажування студентів у провідних госпо-
дарствах України.  Активну участь в обговоренні
цих проблем взяли представники провідних гос-
подарств.

За народною традицією учасників свята при-
гощали варениками з вишнями та частували
свіжим медом.

Свято завершилося у стінах університету
концертом наших художніх колективів.

В.С.  Хахула, декан агрофаку
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Свій золотий ювілей відсвяткував док-
тор вет. наук, професор, завідувач кафедри
епізоотології та інфекційних хвороб Корніє-
нко Леонід Євгенович. Він народився 1 лип-
ня 1962 р. в м. Красногорівка Мар’їнського
району Донецької області. У 1988 р. закін-
чив із відзнакою Білоцерківський сільсько-
господарський інститут. Працював за фахом.
Закінчив аспірантуру в ІЕКВМ (м. Харків).
У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію
на тему: “Разработка технологии изготовле-
ния инактивированной концентрированной
вакцины против болезни Ауески”.

Упродовж 20 років Л.Є. Корнієнко пра-
цює на кафедрі епізоотології нашого уні-
верситету. У 2006 р. він захистив докторсь-
ку дисертацію на тему: “Теоретичні та прак-
тичні аспекти виготовлення гіперімунних си-
роваток (на моделі вірусів хвороби Ауєскі,
геморагічної хвороби кролів і чуми м’ясої-
дних)”. У червні 2007 р. призначений на
посаду завідувача кафедри епізоотології та
інфекційних хвороб. У 2008 р. Л.Є. Корніє-
нку присвоєне вчене звання професор.

За період наукової діяльності він написав
одноосібно та у співавторстві більше 180 нау-
кових праць, у т.ч. 6 навчальних посібників, 2
підручники, 11 наукових монографій.

Л.Є. Корнієнко є cпівавтором двох па-
тентів РФ (А.С. 2036660 РФ, А.С. 2044548
РФ): “Способ получения диагностической
сыворотки к вирусу болезни Ауески” та па-
тенту України (97115531 Україна): “Спосіб
отримання діагностичної сироватки до віру-
су чуми м’ясоїдних”.

Професором Л.Є. Корнієнком (у співав-
торстві) розроблено й запропоновано вете-
ринарній медицині 7 технічних умов та

Професору Л.Є. Корнієнку – 50!
настанов до засто-
сування виворо-
ток і вакцин про-
ти таких серйоз-
них захворювань,
як чума м’ясоїд-
них, вірусна гемо-
рагічна хвороба
кролів, парвові-
русних інфекцій
та вірусного гепа-
титу собак і хут-
рових звірів та ін.

У 2003 р.
Л.Є. Корнієнко
став лауреатом
премії УААН “За
видатні досягнення в аграрній науці”, у 2004
р. отримав (у складі авторського колективу)
другу премію у конкурсі-огляді науково-ме-
тодичних розробок аграрних закладів сис-
теми післядипломної освіти і нагороджений
Почесною грамотою Міністерства аграрної
політики України. У 2007 р. підручнику “За-
гальна епізоотологія” (Л.Є. Корнієнко у складі
авторського колективу) присуджено ІІІ місце
в конкурсі на кращий підручник для аграр-
них вищих навчальних закладів.

Своїми знаннями та досвідом професор
Л.Є. Корнієнко щедро ділиться зі студентсь-
кою молоддю, молодими вченим та фахівця-
ми-практиками ветеринарної медицини.

Колектив кафедри епізоотології та інфек-
ційних хвороб щиро вітає шановного Леоніда
Євгеновича з ювілеєм і зичить йому міцного
здоров’я, невтомної енергії, родинного затиш-
ку та подальших успіхів у всіх добрих спра-
вах. З ювілеєм!

Колектив кафедри

Хочеться висловити подяку адміністрації
університету за надану мені можливість взяти
участь у Міжнародному науково-практично-
му семінарі «Вивчення інноваційних процесів
в освіті та науці Голландії», який відбувся у
травні 2012 року. Учасників семінару ознайо-
мили з системою вищої освіти Королівства
Нідерланди в таких навчальних закладах: Де
Груне Кампус; на факультеті ветеринарної

медицини в Утрехті; в університеті м. Ден Бош.
Ми також відвідали бази, де проходять прак-
тику студенти, зокрема, фермерські господар-
ства, підприємства переробної промисловості,
сучасні теплиці, фірми з озеленення і розсад-
ники декоративних рослин.

Особливе враження  справила на учасників
семінару всесвітня  виставка квітництва, де-
коративного рослинництва та плодоовочівниц-
тва “Флоріада-2012”. Це незабутнє видови-
ще світового масштабу організовується раз
на десять років. Цьогорічна шоста вистав-
ка проводилася в невеликому голландсько-
му містечку Венло у провінції Лімбург. У
«Флоріаді-2012» брали  участь понад 100
експонентів з різних країн світу.

Парк “Флоріада” займає територію по-
над 66 гектарів і був розділений на п’ять те-
матичних  зон, у кожній з яких демонструва-
лися оригінальні витвори квітникарського та
ландшафтного дизайну.

ВСЕСВІТНЯ  ВИСТАВКА «ФЛОРІАДА  - 2012»
На території парку висаджено 1,8 млн ци-

булинних, 5000 троянд, 190 000 багаторіч-
ників і 3 000 дерев. Одне з цікавих місць ви-
ставки – алея з 120 сортів декоративних де-
ревних рослин. Вона вражає різноманіттям
кольорів листя – від зеленого і золотистого
до червоного і строкатого.

Найбільше захоплення викликало відвіду-
вання павільйону Вілла Флора, де на площі по-
над 400 м2 було представлено композиції з
квітів. Тут вражаючі  масштаби композицій, ви-
нахідливість майстрів, кількість і якість пред-
ставленого квіткового матеріалу - різноманіт-
них видів і сортів орхідей, троянд, гортензій,
цибулинних, каланхое Блоссфельда, кактусів,
сукулентів та ін.   Широко було представлено
європейське ноу-хау в оформленні інтер’єрів і
фасадів  – вертикальні сади з кімнатних рослин.
В умовах міста така технологія дозволяє при-
красити приміщення або сірі бетонні фасади бу-
дівель яскравими живими рослинами, що не
лише покращить емоційне сприйняття навко-
лишнього середовища, але й поліпшить якість
повітря.

Отже, відвідавши Флоріаду, набуваєш без-
цінного практичного досвіду використання са-
дово-паркового мистецтва в різних сферах
людської діяльності в умовах урбанізованого
суспільства.

О. Олешко, доцент кафедри садово-
паркового господарства

Нинішньому молодому поколінню мало
відоме ім’я Юрія Борисовича Левітана, на-
родного артиста СРСР, видатного диктора.
Але у свідомості людей воєнного та повоєн-
них поколінь це ім’я насамперед пов’язане з
Великою Вітчизняною війною тому, що коли
Ю.Б. Левітан, який володів рідкісним за тем-
бром  і виразністю голосом, читав по радіо
повідомлення Радінформбюро, то мільйони
радянських людей  припадали  до своїх реп-
родукторів.

У післявоєнні роки Левітан вів радіопе-
редачі «Пишуть ветерани», «Хвилина мов-
чання», читав найважливіші повідомлення
ТАРС. Він нагороджений орденами Жовтне-
вої революції, Червоного Прапора, «Знак
Пошани».

Я вперше почув голос цього славетного
диктора 11 серпня 1962 року, коли він по
радіо передавав повідомлення про політ в
космос космічного корабля «Восток–3» з кос-
монавтом А.Г. Ніколаєвим, а 12 серпня –  про
політ  нашого земляка, льотчика-космонавта
П.Р. Поповича.

У 1974 р., коли я навчався в БЦСГІ, Юрія
Левітана запросили на зустріч до нашого
інституту. На сцені актової зали, яка була пе-
реповнена, стояв літній чоловік середнього
зросту. Він розповів, як його вибрали для
роботи диктором на радіо, про цікаві ситу-
ації, про роботу в роки війни, коли була дуже
сувора дисципліна  і цензура, а сам Сталін
контролював повідомлення, які звучали.

Левітан привіз із собою магнітофон. Слу-
хаючи плівки з повідомленнями Радінформ-
бюро, у нас  «мурашки бігли» по спині, таке
враження справляв голос Левітана.

Вдруге зустрів я Юрія Левітана в Москві
влітку 1976 року. Проходячи  повз Останкі-
нську вежу, я побачив Юрія Левітана, який
йшов назустріч. Дуже хотілося попросити
автограф, але не вистачило сміливості зупи-
нити знамениту людину.

 Помер Ю.Б. Левітан у 1983 році, на 70-
му році життя. В моїй пам’яті ця видатна лю-
дина залишиться назавжди.

М.В. Діденко, випускник БЦСГІ 1975 року

Спогади про Ю.Б. Левітана
Сторінки історії

Професора Лясоту Василя Петровича знають в нашому університеті не лише як науко-
вця і викладача, але і як неординарну творчу особистість. Він багато зробив для виховання
духовності студентів. Його поезія та власне майстерне виконання здобули Василю Петро-
вичу також визнання далеко за межами нашого міста та Київської області. Підтверд-
женням цього є відгук на творчу зустріч професора В.П. Лясоти з викладачами і студен-
тами Херсонського державного аграрного університету, який ми наводимо повністю.

«Творчість Василя Петровича Лясоти поєднує в собі не тільки наукове дослідження та
викладацьку діяльність у галузі ветеринарної медицини, але й неповторний прояв його та-
ланту - власну класичну поезію, майстерність актора та режисерську кмітливість.

Під час зустрічі, яка тривала майже півтори години, у художній формі було висвітлено
сутність типових сфер національної культурної спадщини, що є бажаними і необхідними для
формування світогляду та патріотичного статусу сучасного українського громадянина.

З натхненням і надією автор у віршованій формі піднімає значення української мови -
одного з головних національних визначних пріоритетів та духовного стрижня, який зміцнює
почуття відповідальності кожного за Батьківщину.

У представленому творчому здобутку - віршованих текстах та авторських фільмах, пере-
гортаються сторінки пережитого історичного минулого. У фільмі “Крещенный первым боем”,
де за власною участю автора - актора з віршованим супроводом, в певній філософській
площині переглядаються сюжети Великої Вітчизняної війни, часи козацтва на Україні, де на
першому плані відбивається традиційний культ української сім’ї - повага до батька в ній та
відданість Батьківщині. Кадри про Чорнобиль з перебігом краєвидів на сучасність наводять
на роздуми про необхідність бережливого ставлення до рідного краю.

Фільм “Засурмили край села” є яскравим прикладом відродження романтичного кіно,
яке останнім часом забуте в Україні, але за своєю класичною значущістю залишається впли-
вовим кінематографічним напрямом, здатним формувати у молодого покоління відчуття
особистості та шани до рідного краю.

У цілому творча зустріч з Василем Петровичем Лясотою в усіх наданих формах її дове-
дення до глядача є цікавою, впливовою, не залишає байдужими і, безумовно, має виховне
значення, переконливо нагадує усім поколінням українців про історичні та духовні цінності
нашої держави.

Ректор ХДАУ, доктор с.-г. наук, професор В.В. Базалій; декан БТФ ХДАУ, канд.
 с.-г. наук, доцент В.І. Вороненко; доцент кафедри годівлі ХДАУ, канд. с.-г. наук Л.Ф. Лисенко»

ПЕРЕДУСІМ – ДУХОВНІСТЬ

Колектив університету висловлює
щире співчуття завідувачу кафедри іхтіо-
логії та зоології, професору Клименку
Олегу Миколайовичу з приводу
смерті батька Миколи Андрійовича.

Колектив університету висловлює
щире співчуття доценту кафедри нормаль-
ної та патологічної фізіології тварин
Шмаюну Сергію Степановичу з приводу

смерті матері Раїси Лазарівни.

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
З 27 до 29 червня у Республіці Білорусь відбувся XVI Міжнародний симпо-

зіум з машинного доїння сільськогосподарських тварин.
У симпозіумі взяли участь науковці та фахівці з Росії, України, Литви, Мол-

дови, Польщі, Чехії, Ізраїлю, Казахстану. Латвії.
Слід відзначити, що із 73 доповідей - 26 були зроблені науковцями України.

Аграрні університети нашої країни представляли Львівський НАУ і наш універ-
ситет. Наші колеги зі Львова підготували 11 доповідей з різних проблем за темою

симпозіуму, що свідчить про глибоке володіння  львівськими науковцями ситуацією  у своє-
му регіоні.

Наш університет представляли доценти О.В. Борщ, Е.В. Ланін, Л.Т. Косіор, В.А. Ліско-
вич, котрі  підготували доповіді: «Особливості доїння високопродуктивних корів на уста-
новці  «Паралель» та «Продуктивність праці операторів машинного доїння за використання
різних доїльних установок», які були вислухані  з великою зацікавленістю.

Пленарне засідання симпозіуму відкрив заступник міністра сільського господарства і
продовольства Республіки Білорусь В.М. Казакевич. Він охарактеризував стан та перспек-
тиви розвитку тваринництва в республіці.

За останній рік у Білорусі поголів’я корів збільшилося на 300 тис., а надій на корову
становить 6,3 тис., у найближчі роки планується виробити 10 млн т молока на рік. Насьогодні
молочне виробництво повністю забезпечує населення республіки, а 54% молочної продукції
йде на експорт. У республіці реконструйовано 1200 ферм, на яких впроваджено новітнє облад-
нання та технології.

Загалом можна відзначити, що участь у симпозіумі такого масштабу була дуже плідною.
Учасники прослухали дуже цікаві доповіді провідних науковців із різних країн.

Досвідом модернізації молочних ферм поділилися з присутніми чл.-кор. Россільгоспака-
демії Ю.О. Цой та професор Держагроуніверситету Молдови В.М. Побединський, з харак-
теристиками доїльної техніки нового покоління учасників симпозіуму ознайомив професор
ННЦ «ІМЕСГ» НААН України А.І. Фененко; професор РУП «НПЦ» НАН Білорусі по
тваринництву М.В. Барановський загострив увагу на підвищенні ефективності очищення
молока у процесі доїння. Дуже цікаво розповів про нове в обладнанні для молочного тва-
ринництва від компанії «Брацлав» (Україна) головний конструктор цієї компанії В.А. Дриго.

Учасники симпозіуму також ознайомилися з роботою Головного підприємства науково-
практичного центру НАН Білорусі із механізації сільського господарства, відвідали науко-
во-технологічний полігон і МТФ «Пережир», підприємство  «Гомельагрокомплект» та мо-
лочнотоварні комплекси Гомельського району. Побачене на цих підприємствах ще раз пере-
конало нас у тому, що в Республіці Білорусь дійсно велике  значення надається розвитку
тваринництва, проводиться  технологічна модернізація ферм, які  оснащуються ефективним
молочно-доїльним устаткуванням, впроваджуються новітні технології виробництва молока.

Учасники симпозіуму збагатилися кращим світовим досвідом виробництва молока та
новими науковими досягненнями в цій галузі. Матеріал симпозіуму буде використовуватися
в навчальному процесі та застосовуватися у виробничих умовах.

Е.В. Ланін, доцент каф. переробки продукції
тваринництва та виробництва комбікормів


