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Наш університет відсвяткував День
українського козацтва, який відбувся в
місті в рамках свята Покрови Пресвятої
Богородиці. На відзначення Дня козацт-
ва урочистою ходою пройшов полк
українського козацтва нашого
університету, який входить до складу
 МГО “Білоцерківська Січ”. Колону
очолили проректор з наукової роботи,
осаул козачого війська В.В. Сахнюк; де-
кан агрономічного факультету, полков-
ник В.С. Хахула; декан економічного фа-
культету І.М. Паска; прапор козацького
полку проніс зав. кафедри технології пе-
реробки продукції тваринництва та ви-
робництва комбікормів С.В. Мерзлов.

В День українського козацтва, за
ініціативи ректора, чл.-кор. НААНУ
А.С. Даниленка, університетом
започатковано фестиваль українсько-
го борщу, який
цього року прохо-
див уже вдруге.
Це сучасне, яскра-
ве свято, що має
на меті максималь-
но залучити не
тільки шануваль-
ників української
кухні, але всіх, хто
любить і народну
пісню, і національ-
ну обрядність.

Святу передувала величезна робота всього колективу університету.
Факультети за своїми оригінальними рецептами готували борщ, варени-
ки, пампушки з часником та інші традиційні національні страви, якими
щедро пригощали відвідувачів.

Відкрив фестиваль мер нашого міста В.П. Савчук. Вітаючи учас-
ників і гостей свята, ректор університету, чл.-кор.  НААНУ, депутат

НАЙКРАЩА КОЗАЦЬКА СТРАВА – УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ

Практичній підготовці наших студентів надається велика увага. А тому багато сучасних аграрних підприємств визна-
чені як навчально-практичні центри нашого університету.Тісна співпраця пов’язує університет зі СТОВ “Агросвіт”, де у
виробничих умовах студенти закріплюють отримані теоретичні знання.Сьогодні ми знайомимо читачів зі статтею
“Студенти - гості господарства” із газети “Карапишівська правда”, в якій висвітлюється практика наших студентів у
СТОВ “Агросвіт”.

Наше сільськогосподарське товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Агросвіт» уже протягом багатьох років тісно
співпрацює з Білоцерківським національним аграрним універ-
ситетом. Окрім того, що за замовленням товариства до нас на-
правляються на роботу
підготовлені університетом
спеціалісти галузей рослин-
ництва та тваринництва, те-
пер СТОВ «Агросвіт» ста-
ло для БНАУ ще й вироб-
ничо-практичним центром,
на базі якого студенти та
викладачі університету
знайомляться та засвоюють
сучасні прогресивні техно-
логії сільськогосподарсько-
го виробництва. Вони при-
їжджають сюди не просто
на екскурсії, а й для того,
щоб на практиці опанувати
методи та способи їх запро-
вадження. Практикуються
майбутні спеціалісти на племзаводі з розведення великої ро-
гатої худоби голштинської породи, на племсвинофермах з
розведення свиней породи ландрас, на м’ясопереробному
підприємстві, в садо-городній бригаді.

Влітку група студентів аграрного університету прохо-
дила виробничу практику на базі садо-городньої бригади.
Як відомо, з осені минулого року тут запроваджено нову
технологію вирощування полуниці з крапельним поливом,
яка дала перший вагомий урожай ягід. Отже, діти мали змо-
гу взяти безпосередню практичну участь у процесах її зби-
рання, фасування та вивчення методів збереження урожаю
аж до його реалізації. Потім настав період висадки   нових сад-
жанців. Студенти взяли в цьому активну участь. Вони своїми
руками готували гряди, розкладали по них рукави для кра-
пельного поливу, встеляли гряди спеціальною плівкою, а потім
під керівництвом спеціалістів бригади висаджували в грунт мо-
лоді пагони полуниці. За їх безпосередньої участі в бригаді ви-
саджено полуницю на новій ділянці площею 1,5 га.

З настанням осені на виробничу практику направили ще одну
групу студентів, які заклали солому в міжряддя полуниці, щоб
не проростали бур’яни. Після цього залучились до робіт зі зби-
рання яблук зимових сортів. Щодня  сюди прибуває 16-18  осіб.

Наші бази практики - кращі господарства Київщини
Гімном юридичного факультету розпочалось

свято Дня юриста, яке цього року збіглося в часі з
10-ю річницею створення  юридичного факульте-
ту. За 10 років існування факультету диплом пра-
вознавця отримали 768 студентів денної форми на-
вчання, з них з відзнакою – 115 та 408 студентів
заочної форми навчання,  з них з відзнакою – 32.
Серед наших випускників є відомі державні служ-
бовці, працівники органів місцевого самовряду-
вання, народні депутати, відомі адвокати, науковці,
успішні підприємці, викладачі, спеціалісти високої
проби.

З теплих слів розпочав своє привітання  рек-
тор, чл.-кор. НААНУ  Анатолій Степанович Дани-
ленко. Він відмітив, що повага до людей, чесність,
відвага мають стати кредом всіх юристів.

На свято завітали гості – наші випускники: пер-
ший заступник голови районної державної адміні-
страції В.Ю. Гринчук та директор приватного
підприємства «Диліжанс» В.В. Гамов. Прозвучали
щирі слова привітань від начальника Білоцеркі-
вського міжрайвідділу управління СБУ Р.К. Шуль-
жука. Студенти підготували надзвичайно веселий
концерт.

Бути студентом нашого факультету стало пре-
стижно та почесно – кількість абітурієнтів на місце
за вступу на юридичний факультет постійно зрос-
тає. Однак нас всіх – і викладачів, і студентів об-
’єднує одне велике завдання – будувати велику,
сильну, правову Українську державу.

О. Настіна, ст.викладач кафедри
цивільно-правових дисциплін

Ювілей юридичного факультету

Київської обласної ради А.С. Даниленко наголосив, що свято українсько-
го борщу дає змогу долучитися до національної культури. Адже борщ –
це не лише основа української кухні,
це і смак,  і  здоров’я, і домашній зати-
шок, і родина. Тобто це ті непорушні
основи, на яких ґрунтуються багатов-
ікові українські традиції.

Наші колеги виявили не лише неаби-
які кулінарні здібності, а ще й
неперевершений артистизм, істинно на-
родний талант. Кожний, хто відвідав це
свято, поринув в атмосферу народних
традицій, ще і ще раз переконався, що
наша національна риса – українська го-
стинність – властива і старшому покол-
інню, і молодшому. Без перебільшення
можна сказати, що особлива заслуга в
організації та проведенні свята належить
ректору Анатолію Степановичу. Він
особисто скуштував кожен приготовле-
ний колегами борщ та як гостинний гос-
подар пригощав усіх охочих, створюючи

атмосферу справді на-
родного свята – щедрого
і веселого.

Звичайно, що кожен
з учасників свята вважав
свій борщ найкращим. А
тому за рішенням журі
були визначені пере-
можці у номінаціях:
“Майстер борщу”, “Ку-
лінарний олімп”, “Зірки
кулінарії”, “Фірмовий
український борщ” ,
“Феєрія смаку”, “Найго-
стинніші господарі”, “Найсмачніший борщ”, “Найоригінальніша презентація
борщу”, “Найсмачніший куліш”.

Кожен, хто побував на фестивалі українського борщу, отримав величез-
ний позитивний заряд, ще і ще раз переконався у самобутності і невичерп-
ності наших народних традицій.

Та й трудяться усі завзято. За день вони збирають по 5-7 тонн
фруктів.

Організацію проходження практики студентів покладено
на викладача БНАУ Юрія Васильовича Гуменюка, який і сам

трудиться разом зі студентами. Доставляє практикантів
до місця роботи водій автобуса Володимир Олексійо-
вич Сокор.

Перед початком нового навчального року та свята
посвячення першокурсників у студенти В.П.Даниленко,
генеральний директор СТОВ «Агросвіт», своїм розпо-
рядженням винесла цим працівникам університету та сту-
дентам С.В. Петренку, С.В.Демченку, A.B. Очачі, М.О.
Якубовичу, Я.А. Лабунець, Є.А. Волкотруб, Л.І.
Скотніцькій, Н.С. Ляш та І.М.Макаренко подяки за осо-
бистий внесок у виробничі досягнення товариства, які
разом з грошовими винагородами в урочистій обстановці

були вручені їм на
тому святі.

Нещодавно до
«Агросвіту» завітали
і студенти першого
курсу Маслівського
аграрного технікуму
ім. П.Х. Гаркавого
Білоцерківського на-
ціонального аграрно-
го університету. Ме-
тою їхнього візиту
стало ознайомлення з
нашим підприєм-
ством. Виконавчий ди-
ректор СТОВ «Аг-
росвіт» Д.В.Петренко

та головний економіст з оплати праці та ціноутворення В.К. Пав-
люк змістовно розповіли студентам про виробничу структуру,
систему управління, види економічної діяльності товариства, про
новітні технології, які застосовує підприємство в тваринницькій
та рослинницькій галузях, а також показали їм ряд виробничих
підрозділів товариства та роботу техніки на осінньо-польових
роботах.

Отже, студентам, майбутнім фахівцям аграрного бізнесу, є
багато чого почерпнути для себе з агросвітівського досвіду гос-
подарювання.

А. Завалій, завідувач садо-городньої бригади.
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У 1991 році Міжнародна Федерація Перекладачів (FIT) про-
голосила 30 вересня Міжнародним днем перекладачів. Ця дата
вибрана невипадково, бо саме цього дня віддається шана покрови-
телю усіх перекладачів - святому Ієроніму Стрідонському, одно-

му з чотирьох латинських отців Церкви, письменнику, історику, перекладачу. Саме він
перекладав Старий і Новий Заповіти латинською мовою. Вважається також, що Ієронім був
творцем глаголиці.

Святкування Міжнародного Дня перекладача в нашому університеті відбулося 4 жов-
тня. Після теплих привітальних слів, що прозвучали з вуст численних гостей та організа-
торів свята, розпочалось цікаве й неповторне дійство. Зворушливо та елегантно лились
поетичні рядки французькою, китайською, англійською та німецькою мовами, знаходячи
щирий відгук в серцях учасників свята. Гумористичні мініатюри викликали гучний сміх.
До душі глядачам припали й пісні, виконані німецькою, англійською мовами.

Свято пройшло весело, динамічно й надовго запам’ятається усім, хто приєднався в цей
день до славної когорти перекладачів.

    О. Жарко, студент 1 курсу факультету лінгвістики

Професійне свято перекладачів

Погожі осінні дні сприяли проведенню
змагань на Кубок декана БТФ з міні-футбо-
лу серед студентів і співробітників.

У змаганнях взяли участь шість команд з
незвичними назвами: «Барселона»
(І курс), «Антивірус» (ІІ курс),
«Кукурузники» (ІІІ курс) «Джор-
джія» (IV курс), «Білі вепри» (V
курс) і «Гайдамаки» (викладачі фа-
культету).

Кожна гра давалась не-
легко, на кону були нагоро-
ди та місце в збірній факуль-
тету на змаганнях з першості
університету, що пройдуть
незабаром. Приємно відзна-
чити, що юнаки боролись са-
мовіддано,  мужньо і толе-
рантно. Підтримувані
вболівальниками, вони нама-
гались показати все своє
вміння і перемогти.

Найкраще з цим завдан-
ням справились  футболісти
І курсу  («Барселона»). На їх рахунку п’ять
перемог і лише три пропущені м’ячі. Вони і
стали володарями Кубка декана БТФ 2012
року. Друге місце посіли «Кукурузники» –
ІІІ курс. Вони – срібні. Приємно відзначи-
ти виступ бронзових призерів – футболістів
V курсу («Білі вепри») та їх лідерів Кова-
ленка Олександра і Лисака Віталія. Само-
віддано боролася команда викладачів

(«Гайдамаки») у складі: Р.В. Мартинюка,
О.О. Чернявського,  В.Ф. Фесенка, Ю.О.
Машкіна. І хоч вони не виграли жодної гри,
але вболівальники підтримували їх і нагород-

жували оплесками за
красиві миттєвості.

Ігри закінчились.
Підсумки підведені. За-
ступник декана БТФ
Король А.П. вручила
Кубок декана, грамоти
та медалі переможцям і
призерам змагань.

У змаганнях визна-
чилися кращі з кра-
щих. Ними визнано:
найбільш корисний
гравець  (МVP) – Пе-
ченюк Анатолій (ІІ
курс), гравець збірної
університету; кращий
форвард, гравець
збірної БНАУ – По-
ліщук Ілля (І курс);

Кращий голкіпер – Бартюк Микола (І курс);
кращий захисник, гравець збірної БНАУ – Бон-
дар Руслан. Їм вручені пам’ятні призи.

Слід відзначити організаторські
здібності спорторга факультету Бондаря Р.

та голови КФК факультету Мартинюка Р.В.
Завдяки їм відбулося це свято спорту. Спо-
діваюсь, що збірна БТФ  виступить з честю
у змаганнях на Кубок ректора  з футболу
серед факультетів. А вболівальники обо-
в’язково прийдуть підтримати свою коман-
ду, надихнути  її на перемогу.

Л. Тещук, ст. викладач
кафедри фізвиховання

Кубок декана БТФ з міні-футболу

З 2 до 5 жовтня в м. Умань проходила Спартакіада з футболу  ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України,  в якій  взяла участь збірна команда нашого університе-
ту. Футболісти-студенти провели турнір на дуже високому рівні і зай-
няли перше місце.

В першому матчі Спартакіади команда БНАУ перемогла команду
НУБіП з рахунком 1:0, м’яч на початку гри забив Віктор Лиховидько
(економ. ф-т). Другий матч  наша команда проводила з Уманським на-
ціональним університетом садівництва. Гра проходила з перевагою то
однієї,  то іншої команди і завершилася бойовою нічиєю – 0:0. Гра між НУБіП та УНУС
завершилася перемогою киян – 1:0. Команда нашого університету,  набравши 4 очки, посіла
1 місце, на 2 місці — команда НУБіП,  на 3 місці – УНУС.

Щиро вітаємо команду переможців у складі:  Лиховидько Віктор, Беспалий Дмитро,
Яковенко Ян, Чернявський Віталій, Рокицький Юрій  (економічний ф-т); Бондар Руслан,
Печенюк Анатолій, Гусак Анатолій, Поліщук Іллья, Бугаєнко Олександр  (БТФ); Вернидуб
Андрій, Добряк Микола (ФВМ); Афійчук Дмитро, Пятенко Дмитро (юрид. ф-т); Поліщук
Павло, Башлаєв Олексій (екологіч.ф-т);  Маноха Євген, Височин Руслан (агроном. ф-т).

Бажаємо успіхів у навчанні і нових футбольних перемог!
В.В. Кожура, асистент кафедри фізвиховання

З ПЕРЕМОГОЮ, ФУТБОЛІСТИ!

Рідне село і батьківська хата,
Річка у вербах тече,
Як я люблю тебе, рідний мій краю!
Люблю, Україно, тебе!
Тут народився і з ласкою виріс,
Все рідне, куди не піди.
І я не залишу свою Батьківщину,
Не проміняю на інші світи.

***
Якби я міг тобі сказати,
Як душу рвеш мою палку.
Лиш вранці вийду я із хати,
На тебе гляну – та й замрую
Погляну на обличчя миле,
Яскраві вогники в очах.
Невже я сплю? Невже це сниться?
Чому приходиш лиш у снах?

Поліщук Артем, студент І курсу
 агрономічного факультету

Батьківщина

Нам, студентам ІV курсу 1 групи СПГ,
випала унікальна можливість проходити ви-
робничу практику в Криму, а саме в ліку-
вально-оздоровчому комплексі “Айвазовсь-
ке”.  ЛОК “Айвазовське” розташований у
містечку Партеніт біля підніжжя гори Аю-
Даг, на березі моря у бухті між мисами Плака

і Тепелер. Він займає площу 25 га.
Гордістю здравниці є унікальний
парк – пам’ятка садово-паркового ми-
стецтва.  Коли ми прибули на місце
практики, нас зустріли дуже тепло і
доброзичливо, а краєвиди взагалі
вражали, тому перші враження були
просто незабутні і фантастичні. Не-
зважаючи на те, що ми були стомлені
після далекої дороги, відразу відпра-
вилися на екскурсію по парку.  Парк
було закладено на місці колишніх ви-
ноградників. Його відвідали такі
відомі постаті, як І.К. Айвазовський,
О.С. Пушкін, О.С. Грибоєдов, А. Міцкевич.
Є відомості, що знамениту поему ”Євгеній
Онєгін” О.С.Пушкін написав саме тут.

На сьогодні  парк – це райський куточок,
в якому  створені різноманітні  паркові фор-
ми й стилі. Він має певну сюжетність, тобто
кожна ділянка ”Айвазовського” символізує
певний період історії Партеніта або являє со-
бою яскравий зразок класичного ландшафт-
ного мистецтва різних країн світу –

англійський та мексиканський сади, італійсь-
кий парк, японський сад каменів і т.д. Справ-
жньою перлиною парку є старовинний

маслиновий гай з 200-літніми деревами, що
належав раніше садибі графа Раєвського.
Білосніжна  ротонда дивує не тільки своїми
класичними формами, але й особливим  акус-
тичним ефектом.  Влітку вона слугує площад-
кою для проведення музичних вечорів. Ком-
позиційною віссю цього живописного куточ-

ку є струмок з  системою природ-
них водойм. Під гілками кримсь-
ких сосен та гімалайських кипа-
рисів стоять скульптури персо-
нажів грецької  міфології – мо-
гутній Персей, бог моря Посей-
дон, дочка океану Евринома.  При-
красою  парку є екзотичні види
дерев і кущів, які привезені з
різних куточків землі. Із хвойних
– це кедри ліванський та атлась-
кий, ялиця алжирська, секвояден-
дрон гігантський; релікти – гінкго
дволопатеве, метасеквоя, куннін-
гамія, тис ягідний та ін. Всього

6500 видів хвойних та трав’янистих рослин,
цілюще морське повітря, невисока вологість
створюють унікальний мікроклімат, сприят-
ливий для лікування та відпочинку протягом
усього року.

   За місяць проходження виробничої прак-
тики у ЛОК “Айвазовське” ми дізналися бага-
то нового про догляд за рослинами, мали мож-
ливість працювати у розарії, альпінарії,
японському саду, формували декоративно-ли-

стяні, хвойні дерева та кущі, дог-
лядали за газонами.  За цей час
ми вдало поєднували і практику,
і відпочинок. Ми побували в
Ялті, в Алушті, від цих поїздок у
нас залишились чудові спогади.

За надану можливість набу-
ти професійних навичок та но-
вих знань в прекрасних місцях
Криму ми щиро вдячні ректору
університету проф. А.С.  Дани-
ленку, декану агрономічного фа-
культету доц. В.С.  Хахулі  та
завідувачу кафедри садово-пар-
кового господарства проф. В.М.
Черняку.

С.М.  Левандовська, асистент
кафедри лісівництва, ботаніки та фізіо-

логії рослин; Махіна М., Билина Ю.,
студентки агрофаку, ІV курс СПГ

КРИМ ЗУСТРІЧАЄ СВОЇХ ПРАКТИКАНТІВ


