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Участь університету у міському Святі квітів для викладачів і студентів напряму «Лісове
і садово-паркове господарство» є слушною нагодою продемонструвати свої творчі й про-
фесійні здібності. Організаційний комітет з  підготовки до свята  очолили декан агрономічного
факультету В.С. Хахула і зав. кафедри садово-паркового господарства  В.М. Черняк.

Цьогорічне свято квітів  було присвячено 980-річчю Білої Церкви, а тому  ключовим в
експозиції університету стало квіткове панно із зображенням Святого Великомученика Геор-
гія Переможця - одного із символів Київської області, з ім’ям якого пов’язують історію
нашого міста.

Монтування квіткового панно виконано  студентами 4 і 5 курсів СПГ Я. Мрих, А. Яци-
ною, І. Чорною, М. Махіною, І. Лапшиною, О. Кругляком, Д. Шадріним під керівництвом
доцентів Л.П. Іщук і О.Г. Олешко. Стародавнього колориту надала композиції і дерев’яна
церква, макет якої було виготовлено асистентом  В.П. Масальським  і студентами 3 і 5 курсу

СПГ  О. Івашко, О. Пугач, Ю. Дубінецькою, П. Гром.
Для експозиції також було виготовлено оригі-

нальний  макет плаття романтичної епохи, прикра-
шеного живими квітами, що стало справжнім пода-
рунком для жінок, які відвідали виставку квітів.
Про надзвичайну популярність «плаття» свідчила
постійна черга на фотографування. Копітку робо-
ту з виготовлення макету плаття виконали студенти
4 курсу СПГ  О. Грінь, Д.
Долініна, Х. Бражник  під
керівництвом доцента  С.М.
Левандовської  Особлива
вдячність В.В. Бреусу, який
виконував зварювальні ро-
боти. Велику допомогу у
підготовці експозиції надала
художниця університету
Л.П. Шовкун, без досвіду і
майстерності якої не обхо-
диться жодне Свято квітів.
Звукорежисером Є.А.  Ку-
харським було вдало
підібрано відповідний
музикальний супровід, а
Г.Ф. Федорець і О.А. Федо-
рець забезпечили доставку і
монтування апаратури, а

також брали активну участь у
розповсюдженні профорієнта-
ційної літератури.

Надзвичайного шарму вис-
тавці надала костюмована презен-
тація факультетів університету,
організована деканами В.С. Хаху-
лою, І.М. Паскою, В.С. Бомком,
Б.П. Івасенком, О.М. Мельничен-
ком, В.Д. Борщовецькою і О.А.
Сокиринською.  Усі факультети
продемонстрували винахід-
ливість, творчу іскру і художній
смак, намагаючись відтворити у
квітах і костюмах специфіку спе-
ціальностей, які готує наш на-
вчальний заклад. Гідно представи-
ли свої витвори студенти Л. Кос-
тюченко, Д. Рудий (агрон. ф-т); Д. Дзигуненко, М. Опрощенко (ФВМ); А. Почтова (екол. ф-т);
Н. Роль  (БТФ); Т. Сидорянська (екон. ф-т); Я. Іваніцька (юрид. ф-т); І. Ярова (ф-т лінгвісти-

ки). Їм вдалося передати відвідувачам гордість
за свою майбутню професію.

Реконструкцію квітників на території скве-
ру біля Торгових рядів виконали студенти 1-3
курсів СПГ під керівництвом доцента А.Б.
Марченко.

Експозиція університету була представле-
на на високому рівні і мала шалений успіх серед
мешканців нашого міста і його гостей. Тож
рішення журі конкурсу про присудження на-
шому університету першого місця серед на-
вчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – це
гідна оцінка натхнення і творчої праці великого
колективу викладачів і студентів.

Всі, хто був причетний до цієї події,  за
наказом ректора А.С. Даниленка,  відзначені
подяками.

О.Г. Олешко, доцент кафедри
садово-паркового господарства

СВЯТО КВІТІВ

Університет традиційно взяв участь у XXIV Міжнародній
агропромисловій виставці “Агро-2012”, на якій щорічно де-
монструються кращі здобутки українського і світового аг-

рарного виробництва та найновіші зразки сільськогосподарської  техніки.
Упродовж багатьох років ця виставка заслуговує на всесвітнє визнан-

ня і приваблює багатьох зарубіжних інвесторів. Цього року акцент було
зроблено на оцінку потенціалу українського сільськогосподарського ви-
робництва та його інвестиційну привабливість.

Науковцями нашого університету було розроблено чотири інвестиційні
проекти, з яких три були відібрані організаторами виставки для презен-
тації на інвестиційному форумі «Аграрна освіта – виробництву».

Зокрема, це
проекти: «Техно-
логії виробництва
змішанолігандних
комплексів металів
для виготовлення
екологічно чистих
преміксів та комбі-
кормів для свиней
та птиці” (розроб-
ники: доктори с.-г.
наук  Мерзлов
С.В., Бітюцький
В.С., Мельниченко
О.М.); «Інформац-
ійно-виробничий
рибоводний комп-
лекс» (розробники:
Олешко О.А., канд. с.-г. наук; Трофимчук М.І., канд. екон. наук; Трофим-
чук А.М., канд. с.-г. наук); «Технологія одержання та використання біо-
палива із біомаси міскантусу китайського» (розробники: Даниленко А.С.,
д-р екон. наук; Хахула В.С., Олешко О.Г., Роговський С.В.,  кандидати
с.-г. наук; Іщук Л.П., канд. біол. наук).

За актуальність тематики та успішну презентацію автори проектів
відзначені Подяками  Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та про-
довольства України.

Золотою медаллю виставки нагороджено директора ННДІ економіки і
бізнесу, д-ра екон. наук О.М. Варченко за наукову розробку: “Кон’юнк-
тура світового та регіональних ринків с.-г. продукції і продовольства та
вплив її на стан ринкової рівноваги на аграрному ринку України”.

Увагою відвідувачів виставки користувалася наша ескпозиція, в офор-
мленні якої взяли активну участь науково-педагогічні працівники кафед-
ри садово-паркового господарства. За що їм щира вдячність.

За участь у виставці Міністерство аграрної політики та продовольства
України відзначило наш університет Дипломом.

М.О. Сокольська, зав. РВІКВ

З нагоди п’ятої річниці відкриття в університеті
напряму підготовки «Лісове і садово-паркове госпо-
дарство» на базі агрономічного факультету відбулася
Міжнародна наукова конференція «Актуальні пробле-
ми озеленення населених місць: освіта, наука, вироб-
ництво, мистецтво формування ландшафту».

Географія учасників конференції досить широка:
це представники відомих ботанічних установ  (Націо-
нальний ботанічний сад ім. М.М.  Гришка, Нікітський
ботанічний сад, ботанічні сади Донецька, Кривого
Рогу);  вищих навчальних
з а к л а д і в У к р а ї н и
(НУБіП, Уманський на-
ціональний університет
садівництва, Миколаївсь-
кий ДАУ, Львівський на-
ціональний лісотехнічний
університет  України,
Національний універси-
тет будівництва і архітек-
тури); науково-дослідних
інститутів  (Інститут за-
хисту рослин, Селекцій-
но-генетичний інститут
(НЦ НС);  дендропарків
системи НАН України
(«Олександрія»,  «Софіївка», Корсунь-Шевченківсь-
кий заповідник).  У конференції взяли участь науковці
Російської Федерації.

Напередодні відкриття конференції відбувся круг-
лий стіл «Актуальні питання озеленення м. Біла Цер-
ква»,  в якому взяли участь начальник міського відділу
екології та охорони навколишнього середовища Т.В.
Гапонова, начальник відділу благоустрою управлін-
ня ЖКГ В.М. Папченко, директор садового центру
«Едем-флора» О.В. Доміловська,  представники уп-
равління Головного архітектора міста, виробники са-
дивного матеріалу. Були обговорені актуальні питан-
ня та  внесені пропозиції щодо удосконалення існую-
чої практики озеленення міста.

Учасників конференції привітав перший прорек-
тор, проф. В.П. Новак. На пленарному засіданні де-
кан агрономічного факультету  В.С. Хахула поділив-
ся досвідом підготовки фахівців лісового і садово-
паркового господарства. Заступник міського голови
В.В. Гнатюк зупинився на проблемах озеленення  міста.

Директор дендропарку «Олександрія» НАН України
С.І. Галкін представив цікаве наукове дослідження
«Риси романтизму в композиціях дендропарку «Олек-
сандрія», а   завідувач кафедри лісівництва, ботаніки і
фізіології рослин, академік Лісівничої академії наук
України А.П. Стадник висвітлив проблеми захисного
лісорозведення і агролісомеліорації в Україні.  До-
цент кафедри садово-паркового господарства С.В. Ро-
говський зупинився на  причинах деградації системи
озеленення  Білої Церкви і запропонував заходи

вирішення існуючих про-
блем, а доцент Л.П. Іщук вик-
лала своє бачення шляхів
поліпшення стану квіткових
насаджень у місті. Відомий
архітектор,  доцент  кафедри
містобудування Київського
національного університету
будівництва і архітектури
О.В. Гнєзділова розкрила
особливості професійного
становлення ландшафтного
а р х і т е к т о р а . Н ау ко в и й
співробітник дендропарку
«Олександрія» Н.В. Драган
зупинилась на проблемах

збереження старовікової діброви дендропарку.
У пленарних засіданнях активну участь взяли  док-

тор с.-г. наук, чл.- кор. НААНУ Д.Д. Сігарьова  д-р
біол. наук, проф. С.І. Кузнєцов, канд. біол. наук  Л.І.
Пархоменко; секретар ради ботанічних садів України,
канд. біол. наук  Н.М. Трофименко;  доценти Націо-
нального університету біоресурсів і природокорис-
тування А.І. Кушнір, О.А. Суханова, О.В. Зібцева,
А.А. Дзиба та магістри цього навчального закладу.
Конференція стала науковою школою для студентів,
які взяли в ній участь.

Доповіді конференції опубліковані у збірнику на-
укових праць «Агробіологія», а з тезами можна ознай-
омитися на сайті університету.

У рамках конференції відбувся майстер-клас з
обрізування крупномірних дерев з використанням
альпіністського спорядження.

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

Озеленення населених місць у полі зору науковців«АГРО-2012»
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Новий навчальний рік студенти і викла-
дачі юридичного факультету розпочали не
лише з аудиторних занять. В один із сонячних
осінніх днів, із самого сходу сонця, всі – від
першого до четвертого курсів – дружною
факультетською родиною зібрались на полі
навчально-науково-дослідного центру для
збору врожаю.

Озброївшись рукавичками, ножами та
гарним настроєм розпочали трудовий на-
вчальний день. Хлопці, як і належить чоло-
вікам, взяли на себе важку роботу. Вони рва-
ли столові буряки та відносили дівчатам, які
їх чистили та сортували.  Викладачі допома-
гали добрими порадами та надихали власним прикладом. Командний дух та розуміння необхід-
ності важливості спільної праці дозволили дуже швидко впоратись із завданням – до полудня
робота була виконана. Буряки складені у мішки для їх доставки у сховища.

Особливо хотілося б відзначити студентів 1 групи 3 курсу, які, швидко впоравшись зі своєю
ділянкою, прийшли на допомогу новачкам – першокурсникам!

За час, що ми провели разом, хлопці та дівчата розповіли як провели літо, де відпочивали, з
якими цікавими людьми познайомились, що дізнались нового, а також поділилися своїми плана-
ми на навчання у новому навчальному році. А ще всі раділи з того, що врожай видався на славу,
а отже університетська їдальня  на всі 100% забезпечить нас смачним борщем!

На фото:  студентки з куратором.
О.І. Настіна, старший викладач,  куратор 1 групи 3 курсу юридичного факультету

Вміємо працювати – будемо смакувати!

Сучасний фахівець повинен бути гармонійно розвиненою людиною, здатною мак-
симально реалізовувати свій творчий та інтелектуальний потенціал. У нашому на-
вчальному закладі студентська молодь під керівництвом викладачів кафедр плідно
працює над дослідженням актуальних тем, беручи активну участь у роботі гуртків,
різноманітних наукових конференцій, семінарів,  конкурсів, апробовуючи на них
отримані результати. Однією з визначальних подій такого плану є щорічний Всеукраї-
нський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітар-
них наук,  метою якого є створення умов для творчого зростання й активізації науково-
дослідної роботи студентів.

У 2011/2012 н.р. у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
взяли участь 10 студентів: з факультету лінгвістики –Пінчукова С.Г і Голованова К.О.
(керівник –  канд. філол. наук Калитюк Л.П.); агрономічного факультету – Гутник А.І.
(керівник – канд. с.-г. наук Мацкевич В.В.),  Горанчук С. (керівник  – канд. с.-г. наук
Баранчук Ю.В.), Грабовець М.В. (керівник – канд. с.-г. наук Грабовський М.Б.); фа-
культету ветеринарної медицини – Панкова  І.Г. (керівник – канд. вет. наук Соловйова
Л.М.),  Івасенко О.П. (керівник – канд. вет. наук Лотоцький В. В.);  економічного фа-
культету – Шевчук І.О. (керівник  – канд. екон. наук Погорілий А.О.), Покуль О.М.
(керівник – канд. екон. наук Сахно О.В.), Карпенко М.А.  (керівник – канд. екон. наук
Задорожна Р.П.).

У центрі уваги студентів-науковців знаходяться актуальні проблеми сільського гос-
подарства: агрономії (проблеми біотехнології рослин, картоплярство, вирощування
кукурудзи), ветеринарної медицини (лікування демодекозу у собак, катарального маститу
у корів), економіки (аналітична оцінка інвестиційної привабливості підприємств, еконо-
мічна ефективність виробництва зерна та соняшнику) та перекладу.

За наукову роботу «Особливості перекладу лексичних одиниць на означення опису
живого створіння» студентка IV курсу Голованова К.О. отримала диплом 1-го ступеня
з галузі «Переклад». З галузі «Агрономія» студентка IV курсу агрономічного факуль-
тету Гутник А.І. виборола диплом 3-го ступеня за наукову роботу на тему: «Біотехно-
логії – основа рослинництва ХХІ ст.».

Слід відзначити і науково-педагогічних працівників факультету лінгвістики, агроно-
мічного, економічного факультетів і ФВМ, які допомогли молодим науковцям вибороти
право на участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу.

Рада Наукового товариства творчої молоді університету поздоровляє переможців,
висловлює подяку всім, хто взяв участь у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт, і сподівається на примноження наукових здобутків студентської молоді
у наступному  навчальному році.

Пишаючись нашими досягненнями, ми також розуміємо, що у нас є невикористаний
потенціал для покращення цих результатів. А для цього необхідно активізувати роботу
з проведення першого туру конкурсу студентських наукових робіт на всіх факультетах.

Основними орієнтирами у науковій діяльності творчої молоді університету надалі
залишатиметься підвищення рівня інтелектуального потенціалу через участь студентів у
найрізноманітніших науково-практичних заходах.

 Сподіваємося на більш активну роботу координаторів НТТМ факультетів у 2012-
2013 н.р.  щодо широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи та  активної
участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Адже наші перемоги у
минулому навчальному році свідчать про якість підготовки студентів,  потужний науко-
вий потенціал і підвищують рейтинг університету серед вищих навчальних аграрних
закладів України.

В.В. Сахнюк, проректор з наукової роботи
О.Г. Олешко,  голова НТТМ

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

Яскравою подією в моєму житті стала поїздка до столиці Порту-
галії м. Лісабон на 27 Міжнародний конгрес з питань захворюваності
ВРХ (World Buiatrics Congress  WBC). Я щиро вдячний керівництву
університету та компанії «Байєр» за надану мені можливість взяти
участь у цьому світовому ветеринарному форумі.  На конгрес при-
було понад 2500 учасників, делегація  України складалася лише з 6
осіб.

Засновником та  організатором конгресу став  професор Joao
Cannas da Silva. На конгресі працювало одразу декілька секцій: інфекційних хвороб,
паразитарних хвороб, патології обміну речовин з проблем маститу, відтворення, годівлі
та утримання тварин. Доповіді були надзвичайно цікаві та водночас викладені просто і
зрозуміло.  Слід відзначити тенденцію, яка прослідковувалась у всіх доповідях: чим
збитковішим є захворювання, тим більше уваги приділяється профілактичним заходам
і більше коштів на них витрачається. Було б доціль-
но такий підхід запровадити і в Україні.

Звичайно, що найбільш цікавою для мене була
секція «Відтворення», доповіді на якій стосували-
ся тих проблем, над котрими працює і наша кафед-
ра.

У рамках конгресу відбувся також і науковий
симпозіум, організований компанією «Байєр», на
якому  провідні фахівці з усього світу обмінялися
інформацією  про досягнення в дослідженнях пато-
логії обміну речовин у ВРХ.

Хотілося б відзначити, що запозичення зарубі-
жного досвіду, обмін інформацією з фахівцями усь-
ого світу, безперечно, працює на користь галузі.

Проте, слід підкреслити, що нашою кафедрою також напрацьовано низку наукових
розробок, які не поступаються світовим. Зокрема, це методи підвищення та корекції
запліднюваності, УЗД-діагностика вагітності у різних видів с.-г. тварин та патології
яєчників  і матки, методи синхронізації і стимуляції статевої циклічності, овуляції та
отелення корів та інші розробки.

Отож хотілося б сподіватися, що на наступному форумі ми зможемо бути не лише
пасивними слухачами, а й активними його учасниками.

О.А. Бабань, канд. вет. наук, асистент кафедри
акушерства та штучного осіменіння с.-г. тварин

«І чужому научайтесь…»

Колектив університету висловлює щире співчуття завідувачу кафедри
неорганічної та аналітичної хімії Бітюцькому Володимиру Семеновичу з приводу
тяжкої втрати –  смерті дружини Лариси Ігорівни.

У ці чудові вересневі дні наш університет
приймав фінали Всеукраїнських спортивних
ігор серед студентів аграрних вищих навчаль-
них закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Мінагро-
політики та продовольства України з двох видів
спорту: баскетболу (жінки і чоловіки) та во-
лейболу (жінки).

У боротьбу вступили найсильніші коман-
ди з різних регіонів нашої країни.

У змаганнях жіночих команд з баскетболу
взяли участь представниці НУБІП (м. Київ),
Дніпропетровського ДАУ, Львівського НАУ,
Житомирського НАЕУ, Одеського ДАУ, Хар-
ківської ДЗВА та нашого університету. В на-
пруженій чотириденній боротьбі перемогла
наша команда в оновленому складі. Молоді

недосвідчені спортсменки Ващишина Марія 
(ІІ курс СПГ, агр. ф-т), Байбарза Ірина (І
курс, екол. ф-т), Коршун Альбіна (ІІІ курс,
екол.   ф-т) разом з чемпіонкою  подібних зма-
гань 2010 року Кацемба Дариною  (ІV курс,
юрид. ф-т),  майстром спорту України Барза-
ковою Яною та КМС і бронзовим призером
Чемпіонату Європи серед юніорів Ткаченко
Мариною (ІІ курс, екон. ф-т) створили справ-
жню бойову одиницю, яка не залишила жод-
них сподівань на перемогу нашим іменитим су-
перницям. У фіналі – перемога над командою
НУБІП (72:49), яка стала срібним призером.
Третє місце у Житомирського НАЕУ.

У фінальних змаганнях з баскетболу (чоло-
віки) взяли участь 9 команд. Слід відзначити,
що команді нашого університету не було рівних.
Перемога над командами-суперницями з різни-
цею в 30-40 очок стала вже традицією завдяки
організованим діям першого номера та капітана

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ СТУДЕНТСЬКОЇ СПАРТАКІАДИ

команди Корнійця Богдана (ІІІ курс, агр. ф-т),
кращого нападаючого Андрія Чайки (IV курс
БТФ), центрового Кухарського Євгена (ІІІ
курс, агр. ф-т). Їх підтримали студенти еко-
номічного факультету  Гуменний Анатолій (5
курс),  Ткач Степан і Тарапата Ярослав (І
курс), Перевертун Євген (ІІ курс, агр. ф-т),
Кузьменко Ярослав (І курс,  агр. ф-т), май-
бутній еколог Базилевський Сергій (І курс).

Вони й стали чемпіонами. Срібло у  коман-
ди Миколаївського ДАУ, бронза – в одеситів.

У змаганнях з волейболу у жінок взяли
участь 8 команд, до складу яких ввійшли до-
свідчені спортсменки, котрі  неодноразово зу-
стрічалися на волейбольних майданчиках. Тим
приємніша перемога нашої команди  дівчат у
складі  випускниць 2012 року Дворецької
Марії (БТФ), Расточило Олени (екон. ф-т), сту-
денток  БТФ Андрєєвої Ірини, Ващенко Ірини
(ІІІ курс), Новоструєвої Дарини (IV курс),
майбутніх економістів Баглай Анастасії (IV
курс), Дорошенко Яни (І курс) та студенток

екологічного факультету Василенко Анже-
ли, Батенко Валентини (IV курс), Мельник
Олександри (ІІІ курс). Вони перші. Друге
місце у спортсменок Харківської ДЗВА,
третє  – у Луганського НАУ.

Всі команди нагороджені кубками, медаля-
ми, грамотами Міністерства аграрної політики
та продовольства України, цінними призами.

Вітаємо наших переможців і бажаємо підко-
рення нових вершин у спорті та навчанні!

Кафедра фізичного виховання вислов-
лює вдячність всім, хто допомагав у розмі-
щенні гостей – спортсменів, суддів (гурт. № 5,
профілакторій), в організації і проведенні
урочистого зібрання та змагань.

Л. Тещук, ст.  викладач
кафедри фізвиховання


