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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Війна увірвалася в наше життя і пере-

кроїла все – плани на майбутнє, родинні і
дружні зв’язки, спокій і впевненість у завт-
рашньому дні.

Кожен  з нас намагається чим може
підтримати наших бійців, які боронять не-
залежність і свободу держави.

Наш університетський колектив по-
стійно проводить благодійно-патріотичні
акції на підтримку воїнів АТО.

Одна із таких акцій під назвою «З Украї-
ною в серці» відбулася днями в актовій залі.

Розпочався благодійний концерт Гімном
України та Молитвою за Україну, які вико-
нували і виступаючі на сцені, і всі присутні в
залі.

Потім слово взяв ректор, академік НААН
А.С. Даниленко. Він підкреслив, що допомо-
га армії – це святий обов’язок кожного з нас.

Патріотизм завжди був властивий украї-
нцям. Але до недавнього часу це почуття зде-
більшого було прихованим. Грізні події,  що

відбуваються нині в Україні, про-
будили небувалий  патріотизм,
який став всеохоплюючим. Ще од-
ним підтвердженням цього став
мітинг,  присвячений проводам в
зону бойових дій нашого колеги,
доцента кафедри генетики, розве-
дення та селекції тварин Судики
Валерія Вікторовича, який,  ма-
ючи броню, пішов добровольцем
захищати  нашу державу.

 І ось всього на декілька днів
Валерій Вікторович прийшов у
відпустку, бо вдома на нього че-
кають найрідніші люди – доньки
Наталочка та Юля, дружина,
друзі та колеги.

Протягом цих днів всі небайдужі
колеги  переймалися, як донести до Ва-
лериних побратимів нашу підтримку,
тепло сердець та величезну вдячність.
Було зібрано все найнеобхідніше,  а від
нашого ННДЦ,  бідон цілющого меду
та 2 тонни овочів.

На мітингу виступив  доцент ка-
федри безпеки життєдіяльності, пол-
ковник у відставці Савека М. Є., який висло-
вив слова вдячності нашим воїнам, які, не
шкодуючи життя, відстоюють  нашу неза-
лежність.

ГЕРОЯМ СЛАВА!
Впевненість у нашій перемозі висловив у

своєму  виступі ректор, академік НААН Да-
ниленко А.С., який завжди був небайдужим

до  людських проблем.  Він як ніхто
розуміє необхідність підтримки  захис-
ників  нашої держави.  Це не перша
гуманітарна допомога воїнам від на-
шого університету.   Бо, як Анатолій
Степанович підкреслив,   допомога
армії – це святий обов’язок кожного з
нас.  Разом з речами для воїнів, ми
посилаємо частинку нашої душі і мо-
литву до Господа, щоб Він зберіг всіх
наших бійців і наблизив нашу перемо-
гу. Ми низько вклоняємось нашим

мужнім захисникам, їхній готов-
ності віддати здоров’я і саме
життя за незалежність і свобо-
ду України.

Наш Герой, Валерій Вікто-
рович, був небагатослівним. Він
запевнив всіх присутніх на
мітингу, що перемога буде за
нами. А  нинішня молодь,  ма-
ючи глибокі патріотичні почут-
тя, побудує справді незалежну
європейську країну.

 На завершення мітингу
пісенний колектив  універси-
тету виконав Молитву за Ук-
раїну, а Анатолій Степанович

дав  Валерію наказ якомога швидше  повер-
нутися з перемогою.  Ми всі на це чекаємо .

Слава Україні! Героям слава!
Наш кор.

З Україною у серці
Ми низько вклоняємось нашим мужнім
захисникам, їхній готовності віддати здоро-
в’я і саме життя за незалежність і свободу
нашої країни. Наш колектив не на словах, а
добрими справами постійно допомагає на-
шим воїнам. І благодійний концерт, який
підготували наші талановиті студенти – це
ще один прояв нашої щирої любові до ук-
раїнської армії.

Зворушливі пісні та патріотичні вірші,
що лунали зі сцени, зал сприймав зі сльоза-
ми на очах і нагороджував кожного з вико-
навців вдячними оплесками.

У свою чергу хочу висловити щиру
вдячність всім учасникам концерту: Юлії Се-

лібдовській, Яні Ки-
чак, Дарині Кось-
мінській, Сергію Гу-
барику, Тетяні і
Максиму Залізко,
Вікторії Невідом-
ській, Володимиру
Долгому, вокальній
чоловічій групі та
ведучим Ірині Тка-
ченко та Олександру
Закревському. А та-
кож подякувати
всім, хто своїм благо-

дійним внеском зробив нашу армію
міцнішою, а воїна – більш захищеним. Ми всі
сьогодні живемо з Україною в серці!

Н.В. Булей, начальник відділу
культмасової роботи університету

6–10 жовтня 2014 р. у Києві на базі Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевчен-

ка  за підтримки  Національної академії наук України, Міністерства
освіти і науки України, Федерації європейських біохімічних това-
риств відбувся черговий ХІ Український біохімічний конгрес.

Тематика Конгресу включала фундаментальні питання сучас-
ної біохімії та молекулярної біології, біотехнології, імунохімії, ме-
дичної та харчової біохімії, біохімії сільськогосподарських тварин
і рослин, екологічних аспектів біохімії, викладання сучасної біохімії
та історії її розвитку тощо.

Відкрив Конгрес Президент Українського біохімічного товари-
ства академік НАН та АМН України С.В.Комісаренко. Учасники
Конгресу заслухали привітання від Президента НАН України Б.Є.
Патона, від голови Комітету Верховної Ради України з питань науки
та освіти Л. Гриневич. Щиро вітав науковців ректор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка академік НАН
України Л. Губерський та заступник міністра освіти і науки України
професор М. Стріха.  Виступаючі зазначали, що Конгрес – свято
української біохімічної науки.  Біохімія і суміжні науки бурхливо
розвиваються і створюють не тільки нові знання про живе, але й
закладають основи сучасної біомедицини, дозволяють отримувати
нові корисні для суспільства продукти, починаючи від біокомп’ю-
терів та біороботів до нових і невідомих раніше організмів. Наш
Конгрес – це чудова і важлива нагода зустрітися разом і познайоми-
тися з досягненнями світової та вітчизняної біохімії, почути думку
колег щодо своїх власних досліджень.

Українська біохімічна наука має давні і славні традиції. Понад
55 років тому було організовано Українське біохімічне товари-
ство, яке  очолив всесвітньо відомий учений, академік Олександр
Володимирович Палладін, 130-річний ювілей з дня народження

НАУКОВИЙ ФОРУМ БІОХІМІКІВ
якого ми будемо святкувати  в 2015р. цього видатного вченого.
Суттєвий внесок у розвиток української біохімічної науки зроби-
ли  послідовники академіка Палладіна: М.Ф. Гулий, Р.В. Чаговець
(працював у післявоєнний період на кафедрі біохімії нашого уні-
верситету), Д.Л. Фердман, М.Д. Курський, М.Є. Кучеренко, С.В.
Комісаренко.

 У роботі Конгресу брали участь учені як академічних інсти-
тутів, так і освітніх установ України та країн світу. Це є важливим
кроком у поєднанні академічної та університетської науки. Високий
професіоналізм, досвід і новітні знання доброзичливо та щиро нау-
ковці передавали колегам та нашій молоді – студентам, аспірантам і
молодим ученим, які також брали активну участь у роботі Конгресу.

У Мистецькому салоні КНУ щоденно виставлялися стендові
повідомлення, після обговорення яких заслуховувалися доповіді
кращих стендових презентацій молодих вчених. Працювали круглі
столи за тематиками: «Місце та відповідальність вченого в
суспільстві. Біоетика, біобезпека, біозахист» та «Комп’ютерна біо-
хімія. Біоінформатика, молекулярна динаміка, докінг, грід-тех-
нології».

Приємно зазначити, що практично всі виступаючі гості з ближ-
нього та далекого зарубіжжя (Білорусь, Грузія, Німеччина, Польща,
Китай та інші) висловлювали щиру солідарність з народом України
у теперішній складний період. Конгрес показав, що науковий потен-
ціал України є також одним із найважливіших факторів розвитку
обороноздатності нашої держави, особливо зараз, коли зовнішні
геополітичні загрози ставлять питання взагалі про подальше існу-
вання нашої державності і незалежності.

Представницьке наукове зібрання відбулося у дусі професійно-
го діалогу, творчих дискусій, плідної роботи на благо нашої України.

С.І. Цехмістренко, зав. кафедри біохімії

Днями було проведено «Навчання лідерів сту-
дентського самоврядування»  Київської області за
підтримки управління молоді та спорту Київської
ОДА та Київського молодіжного центру заняття
проходили в Обухівському районі, село Козин, на
туристичній базі « Дніпро». Взяти участь у

навчанні з’їхались студенти з усіх навчальних
закладів Київщини,  наш університет представля-
ли Білий Вадим, Гетелюк Ірина, Дамс Ерік, Палій
Євген, Тимченко Тетяна, Холоденко Іван, Тютюник
Максим та Панько Іван.

Протягом чотирьох днів студентські лідери мали
змогу працювати в новостворених командах та по-
казати свої якості у створенні цікавих проектів. Та-
кож дуже цікавими були тренінги, на яких учасники
навчань знайомилися з корисною  інформацією,
присвяченою студентському самоврядуванню.

Тетяна Тимченко, студентка ФВМ

Навчання лідерів
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Визначна подія відбулася нещодавно у Маслівському аграрно-
му технікумі ім. П.Х Гаркавого нашого регіонального універси-
тетського центру. Тут в урочистій обстановці була відкрита мемор-
іальна дошка професору Єнкену Борису Карловичу, ученому-се-
лекціонеру, педагогу, організатору суспільної агрономії та вітчиз-
няної сільськогосподарської дослідної справи.

Борис Карлович Єнкен народився в 1873 р. у м. Тамбов в ро-
дині відомого в місті юриста. Закінчив 7 класів реального училища
у Тамбові, а після цього шість років навчався на сільськогоспо-
дарському відділенні Ризького політехнічного інституту,  випуск-
ників якого прирівнювали у правах до елітного Петербурзького
інституту цивільних інженерів. Після закінчення навчання Б.К. Єнкен
працює повітовим агрономом Саратовської губернії.

З 1908 до 1919 рр. наукова діяльність Б.К. Єнкена пов’язана з
Харківським товариством сільського господарства і сільськогосподарської промисловості.

Б.К. Єнкен – один з активних учасників І Всеросійського з’їзду діячів із селекції сільсько-
господарських рослин, який відбувся в січні 1911 р. у Харкові. 16 березня 1912 р. Б.К. Єнкен
створює перший у країні Комітет сільськогосподарського рослинництва. Він розробив про-
ект і підготував до друку перший номер нового наукового журналу з питань селекції та
насінництва – «Сільськогосподарське рослинництво півдня Росії».

У 1926 р. Б.К. Єнкен обирається вченим секретарем Сільськогосподарського наукового
комітету України. Працює за сумісництвом професором Маслівського  сортонасіннєвого
технікуму ім. К.А. Тимірязєва (нині – Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого),
де викладає агрономію і часткову селекцію, загальну селекцію з генетикою й біометрикою
насінництва та зернознавство з борошномельною справою і дослідну справу.

У вересні 1927 р. Б.К. Єнкен організовує й очолює Київську лабораторію з вивчення
хлібопекарських і борошномельних властивостей зерна по лінії Сорто-насіннєвого управл-
іння Цукротресту. Додаткове навантаження не дозволяє Б.К. Єнкену зосередитися на вик-
ладацькій роботі. 7 червня 1928 р. він пише заяву про звільнення. Незважаючи на перехід
на іншу роботу, повністю не полишає співпрацю з технікумом. Доводить до захисту канди-
датські роботи з селекції і зернознавства своїх стажерів. Створені Б.К. Єнкеним сорти
озимого жита та ячменю продовжують залишатися предметом дослідження студентів і вик-
ладачів Маслівського технікуму і надалі. Варто відмітити, що він навчив основам селекції
цілу плеяду з часом видатних селекціонерів світового масштабу. Серед них: Герої Соціалі-
стичної Праці, лауреати Ленінських та Державних премій СРСР та УРСР, академіки П.Х.
Гаркавий, Ф.Г. Кириченко, В.М. Ремесло, а також професори С.Я. Краєвий, М.О. Оль-
шанський, П.Н. Шкварніков та ін.

Відкриття меморіальної дошки професору Б.К. Єнкену – це свідчення пам’яті і вдячності
видатному вітчизняному і світовому вченому у галузі селекції сільськогосподарських рослин.

Наш кор.

ВШАНУВАННЯ ВИДАТНОГО УЧЕНОГО

Колектив університету глибоко сумує з приводу смерті доктора ветеринарних
наук, професора кафедри мікробіології та вірусології

          Рухляди Валентина Васильовича

Тридцять років тому випускники універ-
ситету за спеціальністю «Ветеринарія», за фа-
хом – лікар ветеринарної медицини розлеті-
лись у життя. По-різному склались долі мо-
лодих людей, але четвертого жовтня усі доро-
ги привели їх до порога рідного університету.

На початку конференції-зустрічі учасни-
ки вшанували пам’ять викладачів та своїх
однокурсників, яких вже немає серед нас.

Перший проректор, професор В.П. Но-
вак від імені ректорату та особисто ректора,
академіка НААНУ А.С.Даниленка привітав
усіх присутніх, підкреслив роль нашого уні-
верситету у підготовці майбутніх кадрів для
розбудови української держави. Він наголо-
сив, що багато дітей колишніх наших випуск-
ників приходять на навчання в університет, а
це і є наступність поколінь.

Декан факультету ветеринарної медици-
ни,  доцент Б.П. Івасенко розповів присутнім
про сучасні підходи до підготовки фахівців
ветеринарної медицини.

Особливо тепло зустріли випускники-
ювіляри своїх глибокошанованих педагогів:

докторів ветеринарних наук, професорів,
академіків НААН України В.М. Власенка та
В.І. Левченка, тодішнього декана, доцента
І.М. Бабака, наставника групи,  професора
Б.М. Ярчука.

Конференція завершилася виступом ест-
радного ансамблю класичної та сучасної ест-
радної пісні, додавши особливого святкового
колориту  зустрічі.  В актовій залі довго лу-
нали оплески та щирі слова подяки таланови-
тим естрадним виконавцям та їх керівнику
Н.В. Булей.

Організаційний комітет науково-практич-
ної конференції-зустрічі дякує ректорату,
профспілковому комітету, деканату ФВМ за
допомогу в організації та проведенні заходу.

Особлива подяка завжди відповідальним
і сумлінним коменданту університету Федо-
рець Г.Ф., інженеру Федорцю О.А., звуко-
оператору Кухарському Є.А.

За дорученням учасників зустрічі: Боєв В.А.,
Гончаренко О.П., Стороженко Т.О., Нікон-

чук В.П., Лясота В.П., випускники 1984 року

ЮВІЛЕЙНА ЗУСТРІЧ ЛІКАРІВ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

***
Радісний студент вискакує з-за

столу і біжить до виходу.
- Здав!
- Стривайте! – Кричить професор,

вказуючи на заліковку, – треба ж  відмітити.
- Увечері  відмітимо! – Доноситься з-за

дверей.
***

Йде іспит. В аудиторії студент, ще не
зміцнілий після вчорашнього, та  професор.

Студент – Кому з вас здавати іспит?
А професор йому у відповідь – Підходь-

те по одному.

***
Іспит. Професор каже студенту –
Вибирайте білет.
Студент виставляє на стіл коньяк.
Професор – О! Коньяк – це добре.

Студент – Коньяк – це «відмінно».

***
П’ята перездача.
Препод – Таак. Це Ви не розповіли, того

не знаєте, там помилилися. Що ж з Вами ро-
бити?

Студент – Пожаліти
Препод – Бідненький, знову не здав ...

Нинішня осінь позначилась важливою
для спортсменів  подією - Всеукраїнськими
спортивними іграми студентів вищих аграр-
них навчальних закладів Міністерства аграр-

ної політики та продовольства
України з баскетболу серед чо-
ловічих та жіночих команд. Се-
ред команд-учасниць, які брали
участь у змаганнях,  були:
НУБіП, Одеський ДАУ, Тавр-
ійський ДАТУ та наш  універси-
тет. З першого дня змагань ста-
ло зрозуміло, що беззаперечни-
ми лідерами на баскетбольному
майданчику  є наші команди, хоч
команди інших  ВНЗ складали
досить серьйозну конкуренцію.
У результаті і жіноча, і чоловіча
наші команди вибороли перші
місця турніру.

Ось наші переможниці: Че-
бан Марина, Барзакова Яна, Тка-
ченко Марина (економічний факультет), Бай-
барза Ірина, Григорян Аліна (еколог. ф-т),
Лебідь Марина, Кузнецова Ілона, Гоїк Уля-
на (БТФ), Дєдова Лідія, Школьна Олена
(ФВМ), керівник команди – доцент, завідвач

Перемога за нами
кафедри фізичного виховання  Дудник О.К.
Чоловіча команда –  Корнієць Богдан, Пере-
вертун Євген, Рудковський Богдан, Кузьмен-
ко Ярослав (АБТФ), Базилевський Сергій,

Курєпін Артем (еколог. ф-т),
Ткач Степан, Заплатинський
Вадим (екон. ф-т), Миколен-
ко Назарій (БТФ); керівник
команди – заслужений тре-
нер України Дятловський
Юрій Миколайович.

Отже, наші команди  ще
раз довели свою перевагу
над суперниками. І вкотре
збірна нашого університету
посіла перше місце у загаль-
ному заліку Всеукраїнських
спортивних ігор студентів
аграрних вищих навчальних
закладів Міністерства аг-

рарної політики та продовольства України.
Дякуємо усім, хто брав участь і тим, хто

допомагав у проведенні цих змагань!Бажаємо
і надалі так тримати!

Дятловський Д.Ю., старший викладач
кафедри фізичного виховання

Виповнилося 65 років з дня народження кандидата
сільськогосподарських наук, доцента кафедри

технології виробництва молока і м’яса
Івану Петровичу СОКОЛЕНКУ.

Народився 3 жовтня 1949 року в с. Драбівці Золо-
тоніського району Полтавської області (нині Черкась-
ка) в сім’ї селян. Після закінчення зоотехнічного тех-
нікуму, двох років роботи зоотехніком колгоспу, служ-
би в армії став студентом Білоцерківського сільсько-
го-сподарського інституту. У студентські роки був
ленінським стипендіатом, брав активну участь у гро-
мадському житті факультету, а після закінчення на-

вчання та 3-річної роботи головним зоотехніком-селекціонером на племінному заводі
1980 р. вступив до аспірантури на кафедру крупного тваринництва. Під керівництвом
професорів К.С. Бірюкової та М.А. Кравченка завершив серію наукових досліджень які
розпочав у період роботи на племзаводі. Кандидатську дисертацію за спеціальністю
06.02.01. –  розведення, селекція і відтворення с.-г. тварин захистив на вченій раді ВХИЗО
(м. Москва) у 1986 році, а в 1992 році йому присвоєно звання доцента.

І.П. Соколенку притаманні педагогічна майстерність, наукова ерудиція, принциповість.
Він був членом навчально-методичної комісії України зі спеціальності «Технологія ви-
робництва і переробки продукції тваринництва». На біолого-технологічному факультеті
брав участь в удосконаленні методик з підготовки інженерів-технологів, у різні роки вів
дисципліни «Конярство», «Скотарство», «Технологія виробництва молока та яловичи-
ни», «Етологія великої рогатої худоби», «Моделювання технологічних процесів у тва-
ринництві», що підкреслює його широку компітентність як у галузі селекційних, так і
технологічних проблем.

Ним розроблена і впроваджена у виробництво технологічна карта з вирощування
ремонтного молодняку у ННДЦ. Технологія інтенсивного вирощування ремонтних те-
лиць для формування молочних стад доповідалась на семінарах керівників і спеціалістів
тваринництва у Таращанському, Кагарлицькому, Білоцерківському районах. Він є авто-
ром розробки 10 селекційних програм створення високопродуктивних стад у господар-
ствах Київської і Черкаської областей. За результатами досліджень опубліковано 75 нау-
кових праць і методичних розробок.

Вмілий організатор, Іван Петрович упродовж 5 років на високому рівні організовував
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади із зооінженерії на базі біоло-технологіч-
ного факультету, а нині відповідає за організацію і проведення олімпіад в університеті. Він є
головою первинної організації ветеранів біолого-технологічного факультету.

Зичимо Вам, дорогий Іване Петровичу,
мирного неба, міцного здоров’я, щастя, довгих років життя
та нових творчих успіхів  на ниві української науки й освіти.

Вітаємо ювіляра!


