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ДОРОГІ НАШІ СТУДЕНТИ, ШАНОВНІ КОЛЕГИ І СПІВРОБІТНИКИ!
Щиро вітаю вас з Днем знань – справжнім всенародним святом мудрості, доброти

і людяності!
Цей день завжди особливо урочистий та  хвилюючий і для студентів, і для викладачів.

Саме з цього дня для студентів, особливо першокурсників, починається незвіданий і цікавий, але водночас
і нелегкий шлях до пізнання, до нових вершин знань.

Мої щирі слова поздоровлення і подяки нашим викладачам, які щедро діляться своїми знаннями,
по-батьківські  плекають справжніх патріотів нашої держави, котрі стануть носіями кращих надбань
українського  народу.

Нехай цей навчальний рік відкриє перед студентами  нові горизонти пізнання та опанування обраної
професії, нехай надихне викладачів  успіхами вихованців, а батьків сповнить гордістю за своїх дітей.

Зі святом, дорогі друзі! З новим навчальним роком!
Ректор, чл.-кор. НААН України  А.С. Даниленко

ДЕРЖАВНА
АКРЕДИТАЦІЙНА

КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ
 Державної акредитаційної комісії

України
від 06 липня 2012 року Протокол № 97

Відповідно до п.15 Положення про ак-
редитацію вищих навчальних закладів
щодо акредитації за статусом (рівнем) та
за висновками експертних комісій
визнати акредитованими:

Державні навчальні заклади
за IV рівнем

Б ІЛО Ц ЕРКІВ С Ь КИ Й
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРН И Й  УН ІВ ЕР СИ ТЕТ

Рада ветеранів
університету щиро вітає

ветеранів
   КАШКІНА Бориса Йосиповича
   ТКАЧУКА Василя Микитовича
   РОЗУМНЮКА Віктора Трохимовича

                           із 75-річчям!
      КОНОНСЬКУ Марину Йосипівну

із 80-річчям!

Бажаємо міцного здоров’я,
енергії, життєвих сил, любові

від рідних і близьких.

Ось і настав довгоочікуваний день, коли вчорашні абітурієнти, щас-
ливі і схвильовані, переступили поріг омріяного університету. Проте, щоб
з повним правом називатися студентами потрібно пройти урочисту посвя-
ту і прийняти клятву. Лише тоді першокурсник може з гордістю сказати:
«Я – студент Білоцерківського національного аграрного університету!».

Традиційне свято посвяти першокурсників у студенти цього року прой-
шло надзвичайно барвисто і натхненно.

Під звуки духового оркестру на трибуну піднімаються керівники
університету, почесні гості, ветерани. Урочисто крокують і шикуються в
шеренги колони першокурсників на чолі з деканами факультетів.

Кращим з кращих співробітникам і студентам доручено внести Дер-
жавний Прапор України та Штандарт університету. Цього року цю по-
чесну місію виконують декан БТФ В.С. Бомко, зав. кафедри технології
переробки продукції тваринництва та виробництва комбікормів С.В.
Мерзлов, а також  студенти стипендіати Президента України – студент 5
курсу ФВМ Фролов Олександр та студентка 4 курсу агрономічного
факультету Давиденко Лоліта; стипендіатка Верховної Ради України –
студентка 5 курсу БТФ Троянова Любов; стипендіатка Голови Київської обласної державної адміністрації – студентка 3 курсу економічно-
го факультету Бовгиря Інна.

Звучить Гімн України – і свято оголошується відкритим. До всіх присутніх звертається ректор, чл.-кор. НААНУ А.С. Даниленко. Він
щиро вітає першокурсників зі вступом до одного із найстаріших в Україні навчальних закладів. В нашому університеті з давніх-давен
утверджуються кращі традиції національної освіти, ідеї  духовного відродження українського народу та стабільної квітучої України. В

його стінах формується національна еліта ХХІ століття.
Анатолій Степанович щиро привітав першокурсників та їхніх батьків

з нинішньою видатною подією в їхньому житті. Він побажав першокур-
сникам ніколи не зупинятися на дорозі знань, зустріти у стінах універ-
ситету добрих і надійних друзів, сповна використати для свого освіт-
нього і духовного зростання золоту пору студентських років.

Перед очима першокурсників проходять картинки з історії на-
шого старовинного міста, до них з вітаннями звертаються історичні
постаті, тісно пов’язані з минулим Білої Церкви. Це – засновник
міста Ярослав Мудрий, гетьман Богдан Хмельницький, поет Тарас
Шевченко, письменник Микола Гоголь, пани Браницькі.

Це дійство майстерно виконано нашими давніми друзями – актора-
ми музично-драматичного театру ім. П.К. Саксаганського.

Потім покладанням квітів до Пам’ятного Знаку та хвилинним
мовчанням присутні вшановують світлу пам’ять співробітників і

студентів, загиблих у Великій Вітчизняній війні.
Свято продовжується привітаннями почесних гостей, серед яких

голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
В.М. Горжеєв, наші видатні випускники – Герой України Ю.М. Карасик
та заслужений працівник сільського господарства П.П. Достоєвський,
міський голова В.П. Савчук; народний депутат  України В.О. Чуднов-
ський,  голова Білоцерківської райдержадміністрації А.Я. Немна, голова
Рокитнянської райдержадміністрації С.П. Вахній, голова Білоцерківської
Ради ветеранів В.Д. Волощенко,  голова ради студентського самовряду-
вання Ю. Балацький.

І ось настає хвилююча мить прийняття клятви студента Білоцерківсь-
кого національного аграрного університету. Почесне право зачитати клят-
ву надається студентці І курсу юридичного факультету Ірині Ткаченко та
студенту І курсу економічного факультету Владиславу Перехрестенку.

Після прийняття клятви ректор університету, чл.-кор. НААНУ А.С.
Даниленко вручив  старостам груп символічні  Ключ до
знань, Студентський квиток та Залікову книжку, а народний
хор університету «Батьківська нива» виконав старовинний
студентський гімн «Гаудеамус».

Студенти-першокурсники Хамарші Діана, Балас Влади-
слав та Шевченко Сергій дякують  ректору і вручають ко-
ровай. Від імені батьків першокурсників вітає мати студен-
тки І курсу факультету лінгвістики Дудка Світлана Михай-
лівна і за старовинною українською традицією на подальшу
щасливу дорогу посіває їх житом-пшеницею.

Звучить усіма улюблена «Пісня про рушник» компо-
зитора Платона Майбороди. На цій щемливій ноті
урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти
завершується.

Попереду трудові будні, терниста дорога до знань, до
здійснення мрій і сподівань.

Щасти вам!

ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ

З ДНЕМ ЗНАНЬ!
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З перших днів навчання в школі учневі твер-
дять: “умій слухати”. Ця цінна порада не втрачає
актуальності за будь-якого навчання. Проте сту-
дентові потрібно уміти не лише слухати, а й визна-
чати головне та вести конспектування по ходу
лекції.

Існують різні методики подання знань. Деякі
лекції краще слухати, ніж конспектувати, хоча і є
висока вірогідність того, що матеріал швидко за-
будеться. Тож намагайтеся  поєднувати в собі ум-
іння слухати і записувати, роблячи записи корот-
кими і зрозумілими.

Конспект необхідно вести так, щоб залишалися
широкі поля для зауважень, запитань або нотаток. Іноді доцільно на одній сторінці розворо-
ту зошита писати текст, а іншу залишати вільною. На чистому полі можна по ходу лекції
робити свої помітки, записувати висновки. Все це допоможе згодом згадати матеріал лекції.

Основну думку краще виділяти червоним або іншим кольоровим фломастером. Обо-
в’язково слід записувати і розшифровувати нові поняття, терміни. Не треба намагатися
записувати детально текст, оскільки в цьому випадку легко упустити головне. За такого
конспектування погано сприймається сенс сказаного, вся увага концентрується на записах.
Слід вчитися з почутого виділяти головне, що лектор намагається донести, а конспектува-
ти - основні положення і висновки. Запис лекції має вестися у стислій, лаконічній формі.
Можна застосовувати скорочення, використати символи (відомі з математичного шкільно-
го курсу). Доцільно скласти свій словник скорочень професійних термінів  і використову-
вати їх  під час  ведення конспекту.

За матеріалами інтернету

Як конспектувати лекції

Ставши першокурсниками, вчорашні
школяри на перших порах губляться у вирі
нового студентського життя, яке значно
відрізняється від такого звичного шкільного.
В цьому немає нічого страшного. Ви трохи
дезорієнтовані в новій ситуації.  Просто при-
готуйтеся, що ваше життя зміниться. Ви відпо-
відальні самі за себе, ви повинні знайти своє
місце у новому громадському середовищі.

Система навчання в університеті
відрізняється від тієї, яку ми пам’ятаємо зі
школи. З одних навчальних дисциплін знан-
ня перевіряються тільки один раз - на
підсумковому іспиті чи заліку, з інших - тре-
ба бути підготовленим до кожного заняття. Необхідно самому слідкувати що і на коли вчити.
Тому перша сесія  буде, напевно, напруженою і до цього слід бути готовим.

Істотне значення для доброго самопочуття на новому місці має кімната, де ви проживати-
мете. До студентської домівки варто привезти улюблені предмети, подушки і картини, щоб
ви відчували себе як вдома.

Намагайтеся якомога більше познайомитися з цікавими людьми, беріть участь у різних
організаціях студентського самоврядування, у наших художніх колективах  чи секціях спортив-
ного клубу. Тут ви зустрінетеся з людьми, з якими у вас спільні уподобання, а також позна-
йомитеся зі старшими студентами, котрі із задоволенням введуть вас у захоплюючий світ
студентського життя.

Не тушуйся, першокурснику! Перший рік навчання мине швидко, а до другого року ти
матимеш уже «солідний» досвід.

Наш кор.

ПЕРШИЙ РІК В УНІВЕРСИТЕТІ

Якось погожого літнього ранку ми з
сім’єю поїхали відпочивати до соснового
бору, що на березі
річки Рось, непо-
далік від с. Труш-
ки. Сонце вже ви-
глянуло з-за вер-
шин  височенних
сосен і почало при-
пікати. Вітерець по-
гойдував хвойні
гілки з шишками.
Вранішня роса на
траві спадала, по-
блискуючи проти
сонця сріблястими
цятками. У ній сну-
вали неспокійні мурашки, сюрчали коники.
Від дерев поширювався запах смоли та хвої.
Повітря було чистим, тут особливо легко
дихалося.

Мій дев’ятирічний онук Сашко був у
захваті і від велетенських сосен, і від квітів,
що росли на галявинах, і від лелек, які про-
летіли у бік річки.

Вражений побаченою красою, він раптом
запитав у мене:”Хто ж посадив цей ліс?”.

 І в моїй пам’яті зринули події 33-річної
давності. Тоді я працював асистентом кафед-
ри землеробства нашого університету. У пер-
ших числах квітня 1979 р. адміністрація
лісгоспу попросила, щоб студенти допомогли

16 вересня – День працівника лісу

Шумить сосновий бір
Нарис

висадити сіянці сосни на березі Росі. Саме в
той час студенти агрофаку проходили прак-

тику з лісівництва і
така робота була їм
дуже до речі. Супро-
воджувати групу
студентів доручили
мені.  Коли ми при-
були на ділянку,
лісник видав нам
інвентар і сіянці. Він
детально про-
інструктував,  як
правильно садити
сіянці, щоб тендітний
корінець маленької
сосни не засох.  Я сам

працював разом зі студентами, підправляв їх,
коли щось було не так.  До полудня два гекта-
ри земельної ділянки були засаджені.

І ось збігли роки. Ті студенти, що садили
цей сосновий бір, уже давно стали  поважними
спеціалістами, батьками, а може й  дідусями
пенсіонерами як я. А висаджені нами сосни
шумлять, ваблять своєю красою, напоюють
цілющим повітрям, від якого стає радісно на
душі. І я гордий з того, що у ті далекі роки
мені випало щастя долучитися до прекрасної
справи – садіння соснового бору, який  раду-
ватиме ще не одне вдячне покоління.

І.Д. Василенко, кандидат
сільськогосподарських наук, лісівник

Студент телефо-
нує  матері:

- Мамо, добрий день, як у тебе справи, як
здоров’я?

- Синок, не витрачай гроші на мобілці,
зразу кажи, скільки вислать?

***
Придбай такий будильник, від якого можна

РЕАЛЬНО прокинутися.
***

Має сенс писати лекції, які ніхто не пише, інакше
потім їх складно буде дістати.

***
Не соромся відповідати на занятті.

***
У  багатьох є страх аудиторії. Так от, парадок-

сальна порада: записуйся на будь-які виступи! На всі,
які тільки можливо! І виступай!

***
Не переписуйте нічого у бібліотеці - є ксерокс.

                                      ***
Є можливість отримати залік автоматом - використай її на 100%.
                                      ***
Будь активний. Записуйся скрізь, де тільки можна. Перший рік ти працюєш на свою

репутацію, а потім твоя репутація працюватиме  на тебе.
                                      ***
Будь відкритим для нових знайомств.
                                      ***
Намагайся сприймати навколишні події позитивно.

Кілька порад від старшокурсників

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУМОР
***

- У вас заняття починаються о котрій
годині?

-Та по-різному, кажуть є навіть вранці
о 8.30...

***
На лекції з фінансів студент ледь не  довів

викладача до серцевого нападу, коли запи-
тав, що дорожче, фунти чи стерлінги.

Багато школярів думають, що куріння робить їх дорослими, а
коли вони приходять в університет, то вважають, що сигарета – це
круто. На превеликий жаль, вони не розуміють, що хизування курін-
ням через декілька років обертається тяжкими хворобами. Прикро
дивитись як хлопець, а тим більше дівчина, нехтують своїм здоров’ям.
Їх не зупиняють попереджувальні написи ні на сигаретах, ні на білбор-
дах. Через кілька років курці дивуватимуться  звідки взялися зморш-
ки в 25 років, чому така суха і груба шкіра. Пам’ятайте, ніякі салони
краси не допоможуть повернути молодість і красу.

Ученими давно доведено – людина, яка палить,  має якісь прихо-
вані комплекси. Але набагато ефективніше боротися з комплексами,
працюючи над собою, тренуючи свою волю і характер.

Не обманюйте себе тим, що сигарета заспокоює нерви. Це не ліки, а просто шкідлива
звичка, яка притаманна здебільшого слабохарактерним та легкодухим людям.

Отож, прояви характер!
Покинь курити уже сьогодні!

О. Житова, студентка 4 курсу БТФ

За здоровий спосіб життя

Курити - це не модно!

Горизонтально:

1. Худоб’ячий "танцмайданчик".
4. Античний грек. 7. Велосипед, що хлеп-
че бензин. 8. Дивлюсь я на небо та й дум-
ку гадаю: “Чому я не ... , чому не літаю”.
9. Біломорський порт. 10. Лікар, що ви-
писує віагру. 14. Творець "Фоль-
ксвагена". 15. ...-ринди, коржі з маком.
16. "Юнона і ...". 17. Не то горщик, не то
миска.

Вертикально:

1. Річка, по якій плавали троє в човні,
не рахуючи собаки. 2. Плід лопуха.
3. Медаліст вищого ступеня. 4. Визис-
кувач. 5. Батько "Зоряних війн". 6. Опо-
нент хрестика. 10. Гора в Маньчжурії.
11. Син Кайдаша. 12. "Вічно живий" по-
літик ХХ століття. 13. Годує гончара.

Відповіді:
    Горизонтально: 1. Тирло. 4. Еллін. 7. Мопед. 8. Сокіл. 9. Архангельськ. 10. Сексопа-

толог. 14. Порше. 15. Тинди. 16. Авось. 17. Ринка.
    Вертикально: 1 . Темза. 2. Реп’ях. 3. Орденоносець. 4 . Експлуататор. 5. Лукас.

6. Нулик. 10. Сопка. 11. Карпо. 12. Ленін. 13. Глина.

КРОСВОРД


