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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

Днями у стінах актової зали універ-
ситету відбулася загальна конфе-

ренція студентів, присвячена виборам го-
лови студентської ради університету. Зала була переповнена, адже
така важлива подія, як вибори голови студентської ради, стосується
кожного студента.

Зі вступним словом на конференції виступив ректор Анатолій
Степанович Даниленко, який підкреслив роль студентського само-
врядування в сучасному молодіжному середовищі, а також відпові-
дальність кожного студента за власний вибір.

На посаду голови студентської ради університету було висунуто
кандидатуру Білого Вадима, студента біолого-технологічного факуль-
тету, відмінника навчання. Вадим виборов І місце на всеукраїнсько-
му конкурсі «Кращий студент року» серед вишів Міністерства аг-
рарної політики та продовольства України, брав участь у Зльоті імен-
них стипендіатів «Лідери АПК ХХІ століття», є стипендіатом Верхов-
ної Ради України, Білоцерківського міського голови, протягом років

Вибори голови студентської ради навчання був головою студентської ради
гуртожитку, курсант відділення військо-
вої підготовки.

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на заміщення посади
голови студентської ради на чолі з першим проректором,
професором  В.П. Новаком,  до складу якої увійшли представни-
ки студентської громади усіх факультетів, рекомендувала  Вади-
ма Білого загальній конференції студентів як претендента, який
відповідає критеріям і вимогам, визначеним у Положенні «Про
студентське самоврядування Білоцерківського НАУ».

 За переважною більшістю голосів Вадима Білого було обра-
но на посаду голови студентської ради університету.

Вітаємо Вадима з обранням і сподіваємось, що він докладе
всіх зусиль, щоб виправдати цю високу довіру.

А.Г. Кияниця, старший методист
з виховної роботи

У новому навчальному році вперше в
університеті здійснено набір двох груп сту-
дентів з напряму підготовки «Геодезія, кар-
тографія та землеустрій». Цьому передува-
ла велика організаційна робота ректора А.С.
Даниленка та проректора А.М. Карпенка, які
тривалий час працювали в Державному
комітеті земельних ресурсів і як ніхто інший
розуміють гостру потребу України у

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАПРЯМУ «ГЕОДЕЗІЯ,  КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»
фахівцях- землеупорядниках. Забезпечити
підготовку цієї інженерної спеціальності на
найвищому рівні дозволяє потужна матері-
альна база і кадровий потенціал університету.

За ініціативи студентів-першокурсників
та за підтримки співробітників кафедри гео-
дезії та  землеупорядкування було проведе-
но презентацію нового напряму. До цього
заходу організатори підійшли творчо і роз-

горнули перед гостями справжнє те-
атралізоване дійство.

У вступному слові декан агро-
біотехнологічного факультету,
доцент В.С. Хахула щиро вітав пер-
шокурсників з тим, що вони є фак-
тично першопрохідцями освоєння
нової для нашого навчального
закладу спеціальності  і підкреслив
необхідність сумлінного їх ставлен-
ня до навчання. Факультет має доб-
ру матеріальну базу, щоб забезпе-
чити тісний зв’язок теорії і практи-
ки, а від студентів вимагається
тільки виконання своїх прямих
обов’язків – наполегливо вчитися.

Перший проректор, професор
В.П. Новак наголосив на тому, що
на сьогоднішніх першокурсниках

лежить дуже відповідальна
місія, адже вони практично
закладають фундамент нової
спеціальності, тому що стануть
першими підготовленими нашим
університетом фахівціями, які
зроблять свій внесок у розбу-
дову ефективного землекорис-
тування. Реформи, що  відбу-
ваються в Україні, потребува-
тимуть кваліфікованих фахівців
саме цього профілю, а отже наші
випускники обов’язково будуть
затребувані на ринку праці.

Потім слово взяли студен-
ти. Особливо хочеться відзна-
чити виступи Кузнєцової
Олександри, Солом’яного

Юрія, Желізного Сергія, Михай-
ловської Єлізавети, Повшедної Алі-
ни, Шпака Максима. Їхні палкі слова
любові до землі, втілені у віршовані
рядки та музику, розчулили і схви-
лювали усіх гостей презентації. Пер-
шокурсники Солом’яний Юрій та
Кузнецова Олександра розповіли
присутнім, що саме вплинуло на їхній
вибір професії. Для Юрія – це є про-
довженням сімейної традиції, у їхній
родині формується династія земле-
упорядників, родоначальником якої
стала мама студента.

Із заключним словом до май-
бутніх фахівців і всіх присутніх
звернувся ректор, академік НААН
А.С. Даниленко. Він підкреслив, що
професія землеупорядника є однією
з найшанованіших у нашого народу,
адже вона пов’язана з національним
скарбом – святою годувальницею-
землею. І від уміння по-господарсь-
ки розпоряджатися цим безцінним
скарбом буде залежати, в якому стані
ми передаватимемо землю наступ-
ним поколінням.

Анатолій Степанович подякував
всім організаторам презентації, а
особливо студентам за їх активну
участь, творчий підхід, талано-
витість та відданість своїй майбутній
професії.

Ректор підкреслив важливість
проведеного заходу і наголосив, що
такий креативний підхід до презен-
тації професії слід запозичити іншим
кафедрам і факультетам, щоб уріз-
номанітнити  форми профорієнта-
ційної роботи з метою підвищення її
ефективності.

На завершення презентації сту-
денти виконали Гімн землевпоряд-
ників, який всі присутні вислухали
стоячи.

Наш кор.
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Наприкінці вересня ми відзначаємо свя-
то – День партизанської слави. Цього року в
зв’язку з війною на сході цей день пройшов
малопоміченим. Хоча наша історія, яку слід
пам’ятати, ще і ще раз доводить, що українці
– це непереможний народ.

До кінця вересня 1941 року фашисти зай-
няли всю територію Київщини і почали
здійснювати  окупаційну політику, яка несла
жахливий терор, грабунки і знищення
матеріальних і культурних цінностей, рабсь-
ку працю і приниження людської гідності. Ста-
тистика наводить страшні цифри, за якими
стоять живі люди, котрі не корилися «новій
владі». За роки окупації фашисти розстріля-
ли і замучили в містах і селах Киї-
вської області 236 240 радянських
патріотів, вивезли на каторгу в
Німеччину 275 800 чоловік.

У тилу почала організовува-
тися партизанська та підпільна ро-
бота. Під прапори нескорених ста-
вали літні і юні, чоловіки і жінки,
всі, хто ненавидів гітлерівців та їх
прислужників. І якщо в перші
місяці окупації дух опору ще
шукав форми боротьби,  то
пізніше він перетворився на
справжню народну війну.

Велику роль в організації
партизанської та підпільної бо-
ротьби в Україні відіграв Київський
підпільний обком партії, який очолив Іван
Васильович Сергієчко. По всій області були
створені підпільні райкоми. Усього в
Київській області в період фашистської оку-
пації діяло одинадцять підпільних райкомів
партій, чотири підпільні партійні організації,
два підпільні райкоми комсомолу, 133
підпільні організації і групи, які об’єднали
близько десяти тисяч радянських патріотів.

Підпільники брали  участь у боях, зни-
щуючи ворожих офіцерів і солдат, запро-
данців усіх мастей, пускали під укіс поїзди і
автомашини, підривали мости і склади.
Відважні патріоти визволили з гітлерівсько-
го полону 3520 червоноармійців, врятували
від фашистського рабства понад 30 000 мир-
них людей.

У партизанських з’єднаннях і загонах, ди-
версійних групах, що діяли на Київщині, бра-
ли участь близько 13 000 чоловік. Вони про-
вели 939 бойових операцій, знищивши понад
21 500 гітлерівських солдатів і офіцерів та
близько 2 000 поліцаїв. Було організовано
218 диверсій на залізницях, в результаті яких
знищено 196 паровозів, 1 926 вагонів, зруй-
новано 202 мости і 1 386 кілометрів лінії зв’яз-
ку, підбито і знищено 66 танків, 903 автома-
ти, 3 літаки, потоплено 10 пароплавів.

Під час бойових операцій партизани зни-
щили чи захопили у гітлерівців 47 гармат 477
кулеметів, близько 10 000 гвинтівок і авто-
матів. Було розгромлено 229 поліцейських
кущів, 48 німецьких гарнізонів, 252 район-
них і сільських управи, 120 складів з боєпри-
пасами та продовольством.

Надзвичайну славу здобуло найбільше
партизанське з’єднання під командуванням
двічі Героя Радянського Союзу, генерал-май-
ора Сидора Артемовича Ковпака, яке за час
двадцятишестимісячної боротьби в тилу
ворога пройшло з боями 10 000 км по облас-
тях України, Росії та Білорусії, від Путивля
до Карпат і назад до Полісся.

Визволення Києва партизани вирішили
відзначити ударом по головній комунікації
гітлерівців на Україні. Основний шлях відсту-
пу німців від Києва лежав через Коростень.
Залізниця Коростень-Сарни була забита гітле-
рівськими ешелонами з військовим майном і
награбованими цінностями. Вирішено було
вивести із ладу ту залізницю. Операцію про-
вели спільно з підпільною  організацією міста
Олевська і місцевим партизанським загоном.

На коліях станції Олевськ стояло понад
триста вагонів з авіабомбами, порохом і паль-
ним, які злетіли в повітря. Повністю була ви-
ведена з ладу і сусідня станція Сповидовичі.
Після цього до приходу Червоної Арміїї ков-
паківці утримували залізницю.

На окупованих землях України діяла ціла
партизанська армія – 60 партизанських
з’єднань, близько двох тисяч загонів та груп,
в яких нараховувалось півмільйона народних
месників. Отже, без перебільшення можна
відзначити, що з ворогом боровся весь на-
род, у т.ч. й тисячі, тисячі мешканців Київщи-
ни. Український народ ніколи не здолати. Це
мають нині усвідомити ті, хто зазіхає на його
незалежність.

І.М. Бабак, доцент кафедри акушерства і
біотехнології репродукції тварин

ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА КИЇВЩИНИ

З 15 по 26 вересня були підведені підсумки конкурсу на кращий бізнес-план зі створен-
ня сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу на селі серед студентів економіч-
ного факультету. У конкурсі взяли участь: Бондар В.В., Султанова М.В. (керівник – канд.
екон. наук Сокольська Т.В.), Восканян Г.Р., Скобля М.І. (керівник – канд. екон. наук Коваль
Н.В.), Голосова Н.О., Рудицька Д.Р. (керівник – канд. екон. наук Галенко О.І.), Коваль І.В.,
Поліщук В.В. (керівник – канд. екон. наук Вихор М.В.), Кучер С.В., Тернова Ю.С. (керів-
ник – асистент Непочатенко А.В.), Кононець Я.В., Шелест Н. С. (керівник – канд. екон. наук
Задорожна Р.П.).

За підсумками публічного захисту та незалежного експертного оцінювання конкурсна
комісія визнала переможцем Голосову Н.О. (керівник – канд. екон. наук Галенко О.І.).

Дякуємо всім конкурсантам, які небайдужі до розвитку сільських територій та пе-
реймаються проблемами селян, намагаючись розробити заходи щодо покращення умов
життя на селі.

Підсумки конкурсу бізнес-планів

Колектив кафедри анатомії та гістології
домашніх тварин висловлює  глибоке

співчуття колишньому доценту
кафедри Котляр Галині Іванівні з

приводу тяжкої втрати –
смерті сина Павла Сергійовича

Колектив кафедри нормальної та
патологічної фізіології тварин

висловлює  глибоке співчуття доценту
кафедри Самораю Миколі Миколайовичу

з приводу тяжкої втрати –
смерті матері

Шановні працівники університету та студенти! Ситуація, що склалася з фінансу-
ванням нашого навчального закладу надзвичайно складна. Ви знаєте, що зовсім не
виділяються кошти на сплату комунальних послуг, а це – вода, світло, тепло.

Нині від кожного з нас залежить, як зможе функціонувати університет у холодну
пору року. Тому я звертаюсь до кожного зі співробітників та до мешканців наших
гуртожитків. Необхідно повністю припинити користуватися у приміщеннях універ-
ситету побутовими електроприладами: електрообігрівачами, чайниками, мікрох-
вильовими печами, холодильниками та ін.

До осіб, які порушуватимуть цю заборону, будуть вживатися суворі заходи
адміністративного впливу.

Тільки через жорстку економію енергоресурсів на кожному робочому місці ми
зможемо забезпечити повноцінну діяльність університету.

Я розраховую на високу громадянську свідомість кожного з вас.

А.М. Карпенко,  проректор з навчально-виробничої діяльності
та комплексного розвитку

На часі – сувора економія
Наш університет є активним учасником міжнародних освітніх проектів, зокрема про-

екту Темпус–QUANTUS “Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище
для українських університетів”.Нещодавно в рамках цього проекту відбувся другий
навчальний візит української сторони. У складі делегації був декан екологічного факуль-
тету, професор О.М. Мельниченко, який разом  із представниками ДУ«НМЦ» Агро-
освіта», науковцями навчальних закладів та наукових установ України  перебував в Уні-
верситеті м. Ллейда (Іспанія).

Учасники  візиту
ознайомились з націо-
нальною класифіка-
цією освіти  в Іспанії–
структурою, галузями
освіти та відповідністю
їх  Міжнародній сис-
темі стандартної класи-
фікації освіти. Ук-
раїнській стороні було
презентовано систему
забезпеченості якості
освіти, технологічну
підтримку процесу на-
вчання та забезпечення
методичного та біблі-
ографічного фондів.

Наша делегація ознайомилася з тим,  як здійснюється в іспанських університетах дистанцій-
ний доступ до навчально-методичних матеріалів (використання дистанційного навчання), з
процедурами присвоєння кваліфікацій вищої освіти та видачі документів про освіту.

Зацікавленість викликали напрацювання іспанських колег з  питань методології органі-
зації навчального процесу; розроблення структури і змісту навчальних дисциплін в іспансь-
ких університетах; інструментарію для організації та проведення тренінгів для викладачів
вищих навчальних закладів і розробників програм вищої освіти.

По закінченні візиту Олександр Миколайович ознайомив колег з отриманою інформа-
цією, детально зупинився на тих положеннях, які доцільно імплементувати в навчальний
процес екологічного факультету.

Т.М. Димань, професор, завідувач кафедри екотрофології

Зміцнюємо міжнародне співробітництво

28 вересня  випов-
нюється 85 років
Дмитру Васильовичу
Павличку – українсь-
кому  поету, перекла-
дачу, громадсько-
політичному діячеві.

Він народився на Івано-
Франківщині в селянській родині.
Початкову освіту поет розпочав  у польській
школі. Закінчив Коломийську гімназію, де
опанував німецьку мову та латинь, захоп-
лювався  українськими книжками. Від осені
1945 до літа 1946 рр. був ув’язнений за зви-
нуваченням у належності до УПА. 1953 р.
Дмитро Павличко  закінчив філологічний
факультет Львівського університету.

 Біографію видатного українського поета,
критика і літературознавця, перекладача та
публіциста можна простежити за його твор-
чістю. У літературному доробку Дмитра Пав-
личка є кілька десятків поетичних  збірок,
збірників літературно-критичних статей,
книг для дітей, сценаріїв.  Він також є визнач-
ним майстром перекладу з англійської,
іспанської, італійської, французької, порту-
гальської, ідиш та багатьох слов’янських мов.

Але чи не найповніше талант поета
розкрився в його ліриці.

Дмитро Павличко – автор відомих пісен-
них текстів – “Впали роси на покоси”, “Леле-
ченьки”, “Пісня про Україну”, “Долиною ту-
ман тече “ та багатьох інших . А пісня “Два
кольори” стала народною.

Проте маловідо-
мою залишається
його патріотична
пісня «Встала  мати

Україна», яка нині, в
умовах війни,  набула

особливого звучання.
Тож ми знайомимо наших

читачів з цим проникливим патріотич-
ним текстом .

Встала мати Україна,
Сонце засвітила,
Пробудилася народна,
Незнищенна сила.

Сотні літ нас розпинали,
Та не побороли,
Бо не вмерла Україна,
І не вмре ніколи!

Слава тобі, Україно,
Невмируща слава,
Да святиться твоя воля
І твоя держава.

Слава тобі, Україно,
Від роду до роду,
Як накажеш - ми поляжем
За твою свободу.

Сподіваємося, що пісенний колектив
університету   включить цю пісню до свого
репертуару.

Наш кор.

Класик української літератури


