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На Міжнародній вис-
тавці «Освіта та кар’єра -
2012», яка відбувалася  15-
17 листопада 2012 року в На-
ціональному центрі ділово-
го та культурного співробі-
тництва «Український дім»
(м. Київ), наш університет
удостоєний гран-прі
Міністерства освіти, науки,
молоді та спорту України у
номінації «За кращий дизайн
офіційного сайту навчально-
го закладу». Ця нагорода є
заслуженим результатом копіткої роботи над сайтом редакційно-видавничого відділу, нау-
кових працівників університету та  особистого внеску студента  4 курсу агрономічного
факультету Віталія Ступки, який працював над дизайном сайту понад два роки.

Цій нагороді передували наші  неодноразові  перемоги у конкурсі на кращий сайт
навчального закладу, що проводився Міністерством аграрної політики і продовольства
України.

На цій виставці нам було вручено Диплом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту
України про присвоєння нашому університету почесного звання «Лідер національної освіти
України», а також   вручено Подяку Міністерства ректору, чл.-кор. НААНУ, доктору
економічних наук, професору Даниленку А.С. за багаторічну інноваційну педагогічну
діяльність з модернізації освіти в Україні.

Наш кор.

МИ – ПРИЗЕРИ ВИСТАВКИ
“ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2012”!

ЗВІТУЮТЬ НАУКОВЦІ

З нагоди 20-ї річниці  економічного фа-
культету в приміщенні читального залу
університету відбулася інтелектуальна гра
«Брейн-ринг».

Ініціаторами гри стали сту-
денти Катерина Варова, Вікторія
Кравчук, Юлія Шикалова. Ак-
тивну допомогу в організації і
проведенні «Брейн-рингу» нада-
ли керівництво і викладачі фа-
культету, зокрема, заступник де-
кана К.В. Слупян та викладачі
А.М. Гура, О.В. Ярмола, Ю.С.
Земський, а також зав. відділу
бібліотеки Т.П. Бєлєнька,
старший методист О.С. Ткачен-

ко, керівник гуртка журналістики Вікторія
Бірюкова, члени студентського самовряду-
вання факультету, члени гуртка

журналістики  Олександр Крамар, Руслана
Бондаренко, Олена Олень.

Відкриваючи гру, декан економічного
факультету І.М. Паска наголосив на тому, що

керівництво університету і факультету
завжди підтримує ініціативу студентів і
всебічно сприяє  молоді, яка  займає ак-
тивну життєву позицію.

Гра  відзначалася гострою боротьбою
і динамізмом.

У змаганні взяли участь 7 команд
економічного факультету та одна коман-
да агрономічного факультету. Причому,
різні напрями навчання не становили
жодної проблеми для учасників, бо всі
ми – це єдина  дружна студентська родина.

Перемогу здобула команда економфакуль-
тету  «М1», у складі якої виступали Полто-
рак Іван, Бережний Денис, Ніколаєнко Дмит-
ро. Кожен учасник команди-переможниці
отримав подарунки від спонсора.

Хотілося б, щоб  проведення «Брейн-рин-
гу» стало доброю традицією на нашому
факультеті. А в студентів був ще один хоро-
ший стимул збагатити свої знання та заряди-
тися позитивними емоціями перед сесією.

Вітаємо команду переможців! Вітаємо
наш рідний економічний факультет із 20-ю
річницею!

Нехай збудуться всі наші мрі ї та
сподівання!

Руслана Бондаренко, студентка
економічного факультету

ЮВІЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТУ
ВІДЗНАЧИЛИ ІНТЕЛЕКТУАЛИ

УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Наприкінці року науково-педагогічні пра-

цівники університету традиційно підводять
підсумки проведеної науково-дослідної ро-
боти. Днями відбулася Державна науково-
практична конференція «Аграрна наука –
виробництву», під час  якої  працювало 14
секцій. У роботі конференції взяли участь
281 учасник та зроблено 206 доповідей.
Своїм досвідом та думками про сучасні про-
блеми аграрної науки, шляхи розвитку
рослинництва, ветеринарної медицини,
зооінженерії, екології ділилися провідні вчені,
докторанти, аспіранти не лише нашого
навчального закладу, а й гості з ННЦ «Інсти-
тут експериментальної і клінічної ветеринар-
ної медицини», Львівського національного
університету ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. Г.З. Гжицького, Сумського
національного аграрного університету,
Таврійського державного агротехнологічно-
го університету, Білоцерківського техноло-
го-економічного  коледжу.

Учасники, які проводили конференцію за
напрямом “Новітні технології в рослинництві”,
розглянули актуальні проблеми з вирощуван-
ня цукрових буряків, культури картоплі in
vitro, селекції ярого ячменю, використання
регуляторів росту та протруйників, заходів
підвищення урожайності сої та ін.

Науковці, які працювали за напрямом
“Сучасні проблеми ветеринарної медицини”,
мали можливість поспілкуватися з різних
актуальних питань. Цьому сприяла плідна
робота 6 секцій: морфології та фізіології
тварин; проблем неінфекційної патології;
інфекційної патології тварин; ветеринарно-
санітарної експертизи, патологічної анатомії,
паразитології та фармакології; проблем хірур-
гічної патології; фізіології, патології органів
відтворення і молочної залози.

Проблемам економічного розвитку АПК
була присвячена робота чотирьох секцій на
економічному факультеті. У полі зору нау-
ковців були різні шляхи вирішення проблем
аграрного сектору економіки: інвестування
м’ясного скотарства в Україні, взаємозв’язки
між виробниками і переробниками молокоси-
ровини, функціонування хлібопереробних
підприємств, розвиток економічного потенці-
алу суспільства, розвиток ринку м’яса та ін.

Науковці біолого-технологічного факуль-
тету обговорювали питання виробництва та
переробки продукції тваринництва. У роботі
конференції взяли активну участь молоді
вчені, науковці старшого покоління, викла-
дачі технікумів, що входять до університетсь-
кого центру, а також представники Мико-
лаївського національного та Херсонського
державного аграрних університетів.

Усі наукові доповіді супроводжувалися
презентаціями. В обговоренні взяли участь
провідні фахівці факультетів, які наголошу-
вали, що доповіді молодих науковців відзна-
чаються  актуальністю, об’єктивністю
проведених наукових досліджень та перспек-
тивністю їх впровадження.

Багато виступаючих відзначили компе-
тентність, науковий підхід та сумлінність мо-
лодих учених – учасників конференції.

Організаційний комітет, обговоривши
результати конференції, констатував, що
переважна більшість доповідей учасників
конференції відзначалася високим науковим
рівнем, новизною поглядів, актуальним
змістом і новаторським підходом до аналізу
проблем у відповідній галузі.

Приємно відзначити, що у цьому році
проведена активна робота організаторами
конференцій на агрономічному та економіч-
ному факультетах. У доповідях науковців
піднімаються актуальні проблеми, що викли-
кають широкий інтерес у наукових колах, а в
обговореннях відчувається уважне і добро-
зичливе ставлення старших колег до науко-
вого ентузіазму молоді. А тому до цих
конференцій виявляють велику зацікав-
леність представники інших навчальних
закладів та наукових установ, які  беруть в
них участь, і кількість таких учасників
щоразу збільшується.

Хотілось би також відзначити високий
рівень конференції на факультеті лінгвісти-
ки, науковці якого зуміли «сухій» філо-
логічній тематиці надати форму яскравих
живих доповідей, які з величезною увагою
були сприйняті слухачами.

Проте, важливо вказати і на шляхи
покращення роботи конференції в майбут-
ньому. Насамперед – це представлення
виключно нових матеріалів досліджень на
актуальну тематику, їх відповідність напря-
мам роботи секцій, забезпечення належної
слухацької аудиторії. В цьому питанні
організаційний комітет сподівається на по-
дальшу співпрацю з завідувачами кафедр,
деканами, адміністрацією університету.

Крім того, слід зауважити, що певне зане-
покоєння викликає організація і проведення
наукової конференції на юридичному та еко-
логічному факультетах, для яких уже тради-
ційно став формальним підхід до цієї роботи.
І мабуть тому на цих факультетах рівень
конференцій із року в рік знижується,
свідченням чого є незацікавленість ними з
боку представників інших навчальних
закладів, які перестали надсилати заявки на
участь у конференціях цих факультетів.

Також варто звернути увагу і на те, що
32% від запланованих доповідей з різних
причин не були презентовані під час роботи
конференції.

З цього приводу хотілося б відзначити
наступне. На нашу думку, слушними були
висловлені в ході обговорення конференції
зауваження щодо укрупнення секцій. Адже
сьогодні кожна секція фактично представляє
окрему кафедру, а це значно обмежує мож-
ливість розширення світогляду з різних
наукових напрямів та проведення широкої
наукової дискусії, що власне і передбачає
статус державної конференції.

Укрупнення секцій також підвищило б
значущість наукової конференції в очах
представників ВНЗ, які приїздять до нас з
доповідями.

Тому, очевидно, доцільно було б прово-
дити підсумкові наукові конференції протя-
гом 2-3 днів, що дасть змогу виступити всім
доповідачам, провести повноцінне обговорен-
ня заслуханих доповідей та дозволить
науковцям здійснювати обмін думками і
досвідом з актуальних проблем державного і
міжнародного значення.

В.В. Сахнюк, проректор
з наукової роботи, професор

О.Г. Олешко, голова НТТМ, доцент
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У День української писемності та мови,
який Україна відзначала 9 листопада, за тра-
дицією стартує Міжнародний конкурс
знавців української мови ім. П. Яцика,
відзначають найкращих популяризаторів ук-
раїнського слова, а українська культурна
громада пропонує  розмовляти та писати
виключно українською мовою.

До такої радісної та світлої події, яка несе
в собі елементи національного самоутверд-
ження, національну культурну значущість,
приєднався і наш університет, в якому вия-
вилося багато прихильників рідного слова.

Викладачі кафедри філології і психо-
логії факультету лінгвістики запропону-
вали присутнім згадати про неповторність
і багатство української мови — мови не-
зрівнянного сміхотворця Котляревського,
геніального поета Тараса Шевченка, лірич-
ної мови кращої з кращих поетес світу —
Лесі Українки, мови нашого мислителя І.
Франка, який вільно володів 14 мовами,
проте рідною, а отже, найбільш дорогою,
вважав українську.

 Студенти факультету лінгвістики
Штельмах Наталія, Яровенко Юлія, Поліщук
Олеся, Черепенко Вікторія декламували зво-
рушливу поезію українських класиків.

СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
18 листопада виповнилось 88 років з дня народження видатного вчено-

го, доктора с.-г. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України
Адміна Євгенія Івановича.

Цій даті було присвячено засідання студентського наукового гуртка «Тех-
нології виробництва молока і м’яса» на однойменній кафедрі. З доповіддю
про життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність вченого виступив сту-
дент 3 курсу Івашин Анатолій.

Вихованець дитячого будинку Є.І.Адмін у 1942 році був мобілізований у діючу армію,
воював на фронті. Після закінчення війни навчався у Дніпропетровському СГІ, працював
головним зоотехніком НДГ цього інституту, науковим співробітником, завідувачем відділу
Донецької обласної с.-г. дослідної станції та у Науково-дослідному інституті тваринництва
Лісостепу і Полісся України.

Євген Іванович багато зробив для розвитку вітчизняного скотарства. Науковій громадсь-
кості він відомий як вчений у галузі технології  виробництва молока. Його наукові праці з
проблем технології машинного доїння, годівлі, утримання, етології молочної худоби, науко-
во-методичні рекомендації з удосконалення технології виробництва молока на промисловій
основі, цінні практичні пропозиції виробництву, підготовлені на основі глибоких експеримен-
тальних досліджень – здобули Є.І. Адміну заслужений авторитет серед науковців і практиків.
Він є автором понад 220 наукових праць, в т.ч. 8 підручників, 13 монографій і брошур, 4
авторських свідоцтв.

Упродовж багатьох років вчений здійснював координацію наукових досліджень з про-
гресивних технологій виробництва молока серед науково-дослідних закладів України.

Є.І. Адмін одним із перших у нашому університеті почав впроваджувати у навчальний
процес мультимедійні програми викладання дисциплін.

Під його керівництвом підготовлено і захищено 23 кандидатські і 3 докторські дисертації.
Нині наукова школа Є.І. Адміна продовжує втілення у практику тваринництва розробленого
вченим напряму. Трудові і бойові заслуги Євгена Івановича відзначені урядовими нагорода-
ми: трьома орденами і 12 медалями.

Зі спогадами про свого колегу професора Є.І. Адміна виступили доценти О.В. Борщ, І.П.
Соколенко та завідувач кафедри Т.А. Донченко.

А. Гавриленко, староста гуртка
Л.Т. Косіор,  асистент кафедри технології виробництва молока і м’яса

Пам’яті фронтовика, вченого і педагога

Днями у спортивному комплексі  університету  завершилися змагання на першість уні-
верситету з баскетболу. Команди юнаків семи факультетів були розподілені на дві

підгрупи за результатами минулорічної першості. Уже перші ігри показали, що студенти сер-
йозно підготувалися до цих змагань і гідно боротимуться за перемогу. Найслабшими в групі А
виявилися спортсмени факультету лінгвістики. Вони і по-
сіли сьоме місце в загальному заліку.

У боротьбі за п’яте місце зустрілися баскетболісти ФВМ
та юридичного факультету. З рахунком 41:18 перемогу
святкували ветфаківці. Вагомий внесок  у переможний ра-
хунок – 14 очок – зробив С. Кравченко  (І курс ФВМ).

Потерпівши поразку від команди економічного факультету з рахунком 68:47, переможці
минулорічної першості баскетболісти БТФ зустрілися в боротьбі за ІІІ місце з представниками
екологічного факультету. Рахунок 104:61 на користь біолого-технологічного факультету.  П.
Крутоус (ІІІ курс БТФ) здобув команді 50 очок, а лідер екологів С. Ворошило (ІV курс), який
самовіддано боровся до останньої хвилини зустрічі, збільшив командний рахунок на  28 очок.

ЗМАГАННЯ З БАСКЕТБОЛУ

І ось настав час фінальної гри. На майданчик вийшли команди економічного і агрономіч-
ного факультетів. Уболівальники зустрічали оплесками кожний м’яч, закинутий в корзину.
Йшла запекла боротьба. Іноді емоції переливалися через край. Лише останні хвилини вияви-
ли переможця. Ним стала команда агрономічного факультету (49:44) у складі: Корнієць Б.,

Кухарський Є. Тищенко Г. (ІІІ курс), Шадрін Д (ІV СПГ), Пере-
вертун Є., Єжов С., Шаповал І., Шевченко Є. (ІІ курс), Бонда-
ренко О. (ІV), Кузьменко Я. (І).

Срібні призери – студенти економічного ф-ту: Лук’я-
нець І., Стопчинський В.,  Гуменний А., Кравченко О. (V
курс), Холоденко В. (ІV), Дорожинський Б., Трохімчук В.,

Тарапата Я., Ткач С. (І курс).
Бронза у команди БТФ: Чайка А., Гавронський Д. (ІV), Крутоус П., Волошин С.,  Почта-

ренко О., Кузнєцов Є., Лихошва І. (ІІІ), Гусак А. (ІІ), Миколенко Н., Гайдукевич В. (І).
Звання «MVP-гравець БНАУ-2012 з баскетболу» удостоєний студент-п’ятикурсник,

майбутній  економіст  Анатолій Гуменний. Він нагороджений ювілейною майкою найтитуло-
ванішого американського бас-
кетбольного тренера.

Переможці і призери зма-
гань нагороджені дипломами та
медалями, котрі їм вручили де-
кан агрономічного факультету
В.С. Хахула, декан економічно-
го факультету І.М. Паска, зам.
декана БТФ А.П. Король.

Змагання закінчились. Наго-
роди вручені. Спортсмени
вдячні своїм уболівальникам за
підтримку та подаровані емоції.

Л. Тещук, ст.викладач
кафедри фізвиховання

Талановиті студентки Білоцерківського
національного аграрного університету Гор-
бань Катерина, Клочай Любов, Бугай Анас-
тасія, Босак Анна (ф-т лінгв.),  Космінська Да-
рина (еколог. ф-т), Ярова Юлія ( ф-т ветерин.
мед.)  зачарували присутніх  своїм співочим
даром і ліричними піснями, які не залишили
байдужим нікого, адже українська пісня — це
поетична біографія нашого народу.

У нашому університеті навчається багато
талановитих популяризаторів українського
слова. Студенти декламували власну поезію,
вкотре нагадавшии, скільки в нашій мові за-
хоплюючого й дивовижного. Нею можна пе-
редати найтонші відтінки думок і почуттів, тор-
каючи заховані струни душі. Справжніми пер-
линами виявилась авторська поезія наших сту-
дентів із різних факультетів, яку декламували
Антощенко Жанна (ф-т лінгв.), Антонюк Ан-
тон (ф-т лінгв.), Кононенко Вікторія (еколог.
ф-т), Бондар Олексій (еколог. ф-т), Потіха Люд-
мила (ф-т  лінгвістики).

Під керівництвом викладачів кафедри
філології і психології (Карпенко С.Д., Черно-
бров Ю.А, Тимчук І.М., Погоріла С.Д.) в
організації свята активну участь взяли студенти
факультету лінгвістики: Єрко Анастасія, Ков-
тун Ганна, Довжик Віталій, Захаров Валерій.

У фіналі святкового дійства всі учасники
отримали у дарунок поетичні збірки випуск-
ників університету. В аудиторії панувала пат-
ріотична і радісна атмосфера, студенти закли-
кали всіх пишатися тим, що вони є україно-
мовними, адже разом з розвитком писемного
слова український народ став великою на-
цією, здатною вирішувати питання будь-якої
складності й ваги.

Сяючим діамантом століть називають на-
ціональну мову і літературу — скарбом,
який передається від покоління до покоління,
що об’єднує минуле й майбутнє. Мова —
живий організм, вона розвивається за своїми
законами, а тому треба у чистоті берегти цей
нетлінний діамант.

  Л.Л. Ордіна,   канд. пед. наук, доцент

Обережно – грип!
Грип – це вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і може

давати тяжкі ускладнення. Його симптоми – підвищена температура, біль у горлі, кашель,
нежить та біль у м’язах – схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями,
але є набагато небезпечнішими.

Найчастішим ускладненням грипу  є пневмонія. Вірус грипу також  може стати причи-
ною порушення функції нирок та ускладнень серцево-судинної системи.

Профілактика – кращий засіб від грипу. Можна виділити кілька видів профілактики
грипу: прийом медичних препаратів, загартовування, народна медицина. В останні роки
багато лікарів пропагують найбільш ефективний,  на їх погляд, метод профілактики грипу –
вакцинацію, яку слід проводити у вересні-листопаді.

Серед загальногігієнічних заходів проти грипу найбільш дієвими є: обмеження контактів
із захворілим; уникання скупчення людей у громадських місцях; змащування перед виходом
на вулицю носових ходів оксоліновою маззю; носіння марлевої або одноразової маски, яка
змінюється кожні 3 години; часте миття рук теплою водою з милом або протирання вологими
серветками, які містять спирти; щоденне проведення вологого прибирання та провітрюван-
ня приміщень. В цей період слід приймати вітамін С (аскорбінова кислота), який сприяє
підвищенню імунітету. Багато його в цитрусових, яблуках, м’якоті шипшини, у гречаній
крупі. Вживання свіжих овочів та фруктів щоденно підвищує опір організму до вірусів.
Також слід уникати перевтоми та вести здоровий спосіб життя.

З метою профілактики із лікарських препаратів можна застосовувати амізон, амексин,
арбідол. За наявності перших ознак грипу необхідно викликати лікаря і не займатись само-
лікуванням.

Н.М. Казьміренко, зав. здоровпункту університету

Анатомічний музей університету
Коли я закінчувала навчання в школі, то

переді мною, як і перед  більшістю моїх од-
нокласників, постало питання, куди ж піти
вчитися далі, яку професію обрати? У нашу
Джуринську школу,
Ш а р г о р од с ь ко г о
району, Вінницької
області приїжджали
викладачі з багатьох
навчальних закладів
України, проте найб-
ільше враження спра-
вила на мене зустріч з
викладачем Білоцерк-
івського національно-
го аграрного універ-
ситету В.І. Джмілем,
який дуже цікаво роз-
повідав про цей ста-
ровинний навчальний заклад, про спеціаль-
ності, яких там навчають. Презентуючи фа-
культет ветеринарної медицини, він навів
вислів відомого вченого, ветеринарного ліка-
ря і публіциста С.С. Євсеєнка: «Гуманна ме-
дицина лікує людину, а ветеринарна – люд-
ство». Цей вислів глибоко запав мені в душу
і визначив мій подальший вибір професії.

Вступивши на факультет ветеринарної
медицини, я зрозуміла наскільки професія
ветеринарного лікаря є відповідальною і
потребує знань з багатьох дисциплін.

Одним з важливих предметів, який  є фун-
даментом у формуванні фахівця ветмедици-
ни, є анатомія сільськогосподарських тварин.

Щоб розширити і поглибити свої знання
з цього дуже складного предмета, ми

відвідали анатомічний музей кафедри анатомії
та гістології ім. П.О. Ковальського, екскурсію
по якому провів доцент Дудка В.Б.

Ми послухали цікаву розповідь про істо-
рію створення музею.
Кафедра анатомії була
заснована в 1932 році
професором Івакіним
О.А. і тоді  ж було по-
кладено початок ство-
ренню фундаменталь-
ного анатомічного му-
зею. Чимало зусиль
доклав до становлення
музею колишній лабо-
рант кафедри К.С. Ко-
заченко. Вагомий вне-
сок у поповнення му-
зею експонатами зро-

била професор Хрустальова І.В. За її безпосе-
редньої участі виготовлено препарати м’язів
та судин коня і корови, окремі ділянки тулуба,
голови, кінцівок.

Нині музей нараховує близько тисячі екс-
понатів, серед них скелети свійських та диких
тварин, експозиція з краніології, колекція яєць
свійських та диких птахів, опудала тварин та
птахів, які виготовляються в науковому сту-
дентському гуртку таксидермістів.

Хочу подякувати доценту В.Б. Дудці та
викладачам кафедри за  роботу анатомічного
музею, відвідування якого поглиблюють знан-
ня предмета та нашу любов до майбутньої
професії – лікаря ветеринарної медицини.

 Ю.А. Боднарчук, студентка
2 курсу 2 групи ФВМ


