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УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І М’ЯСА – 80!

УНІВЕРСИТЕТ

Найвища цінність нашого університету – це  навчальний про-
цес виховання майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.

І тут дуже важливою є роль наставника. Від того, наскільки
наставник сам по собі є особистістю та наскільки серйозно він ста-
виться до свого додаткового навантаження залежить формування
студента як конкурентоспроможного професіонала, морально
стійкого, духовно розвиненого, патріотично налаштованого грома-
дянина своєї держави.

Саме таких наставників має наш університет. Підтвердженням
цьому став фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Кращий
куратор академічної групи», переможницею якого стала Наталія
Володимирівна Букалова.

Вона – прекрасний май-
стер своєї справи, наставник-
новатор.   Наталія Володи-
мирівна відмовилася від
традиційних форм прове-
дення виховних годин  і  весь
час шукає  нові грані вихов-
ної роботи.

Основою її педагогічної
майстерності є виховання су-
часного молодого покоління
на цінностях національної
культури. Наталія Володи-
мирівна створила власний
алфавіт ціннісних орієнтирів,
у якому кожна буква – це
риса, що  має бути  вихована

у студента, адже виховання і високий професіоналізм врешті-решт
вирішують долю людини, великою мірою визначають її майбутнє.

Вітаємо Наталію Володимирівну з перемогою і бажаємо насна-
ги, завзяття та вагомих успіхів на педагогічній ниві!

А.Г. Кияниця, старший методист з виховної роботи

Кращий наставник повинен надихати
28 жовтня  відбувся урочистий мітинг  на  відзна-

чення 70-річчя визволення України від фашистських
загарбників, який  традиційно розпочався  покладан-
ням квітів до  Пам’ятного Знаку викладачам і студен-
там, загиблим  у Великій Вітчизняній війні. Під звуки

Державного Гімну викладачі і студенти вшанували па-
м’ять про  всіх, хто загинув за визволення України. З
короткою промовою до присутніх звернувся перший
проректор, професор В.П.Новак. Він наголосив на тому,
що молодь має завжди пам’ятати, якою ціною була за-
войована свобода нашої Вітчизни.

Визволення українських земель почалося в ході
Курської битви. 23 серпня 1943 р.війська Степового
фронту звільнили Харків. Протягом вересня-жовтня
1943 року тривала героїчна битва за Дніпро, уздовж
якого німці намагалися створити неприступну лінію стра-
тегічної оборони. Кульмінацією битви за Дніпро стало
визволення Києва від гітлерівців.

До 70-річчя визволення України
Слід нагадати,що визволення України розпочалося 18

грудня 1942 року, коли радянські війська вибили фашистів
із с. Півнівка Міловського району  на Луганщині.  Ніхто не
міг подумати, що через 70 років частина української землі
знову буде окупована, тепер вже місцевими бандитськими
угрупуованнями  за  допомогою  колись братнього російсь-
кого народу. Нині білоцерківці боронять Вітчизну у складі
72-ї ОМБР, зенітно-ракетного полку, добровольчих ба-
тальйонів.

Хотілось би нагадати,що поміж українців найбільше
Героїв Радянського Союзу, ніж в будь-якій іншій країні
колишнього СРСР. Серед Героїв Радянського Союзу є й

двоє білоцерківців – Людмила Павліченко та Михайло
Панічкін. Нині в нашому місті проживає 64 ветерани Ве-
ликої Вітчизняної війни.Вони потребують нашої уваги і
піклування.

І живуть у пам’яті народу
 Його вірні дочки і сини,
 Ті, що не вернулися з походів
 Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,
 Котрим не судилось розцвісти,
 Закликають мир ясний і спокій,
 Як зіницю ока, берегти.
                                     В. Симоненко

Днями з нагоди 80-річного ювілею кафедри відбулася міжнародна науково-практична
конференція «Стратегічні напрями розвитку тваринництва в Україні у контексті націо-
нальної продовольчої безпеки», яка була приурочена до 90-річчя від дня народження
видатного вченого-технолога, доктора сільськогосподарських наук, професора Євгенія
Івановича Адміна, який понад 20 років очолював кафедру.

Кафедра технології виробництва молока і м’яса має глибоке коріння, яке сягає 1934
року, коли на зоотехнічному факультеті було засновано кафедру спеціальної зоотехнії. У
її складі налічувалось 7 викладачів: М.Д. Потьомкін - завідувач, Ф.А. Юрков, Б.С. Рома-
нов, Ф.П. Панченко, Й.І. Хоцянівський, Ф.І. Кондрашов,
В.П. Царенко, якими читалися дисципліни: скотарство,
конярство, вівчарство, свинарство, птахівництво та мо-
лочна справа.

За 80 років функціонування кафедри підготовле-
но понад дві тисячі  фахівців-тваринників, серед них
видатні дипломники кафедри - вчені, державні діячі,
керівники підприємств: Вінничук Д.Т., член-кореспон-
дент НААНУ, доктор с.-г. наук, професор;  Дзюба
М.Ф., доктор с.-г. наук, ст. наук. співробітник Всеро-
сійського НДІТ Россільгоспакадемії;  Польовий Л.В.,
академік, доктор с.-г. наук, професор; Собідко В.Ф.,
Герой Соціалістичної Праці; Дубін А.М., академік,
доктор с.-г. наук, професор та ін.

Багато дипломників кафедри різних років випуску обрали науково-педагогічну ниву,
працювали або дотепер працюють в університеті: Вайнштейн Р.В., Бондар Р. М., Недвига
М.М., Федоров В.П., Ланін Е.В., Лановська М.Г., Соколенко І.П., Донченко Т.А., Коваль
А.І., Король А.П., Гришко В.А., Головатюк А.А., Мерзлова Г.В., Косіор Л.Т., Сотніченко
Ю.М., Герасименко В.Ю., Ткач Є.Ф.

 Гордістю кафедри є плеяда випускників, які справили значний вплив на розвиток
сільськогосподарського виробництва. Вони стали не тільки висококваліфікованими спе-
ціалістами, але й очільниками кращих сільськогосподарських підприємств, керівниками
обласної та районної ланки, серед них: Кравець А.Ю., Гринчук Ю.П., Небилиця М.П.,
Шемігон П.І., Гавриляко О.Д., Бикоріз А.М., Єфімець В.Л. та багато інших.

За період роботи кафедри було сформовано наукові школи професора П.А. Соловйо-
ва і професора Є.І. Адміна, підготовлено 17 докторів і 46 кандидатів наук,  видано понад
20 підручників, посібників, монографій, 18 рекомендацій виробництву, отримано 23 ав-
торських свідоцтв і патентів.

Упродовж десятків років існування кафедри тут постійно велися наукові пошуки з
найважливіших напрямів розвитку тваринництва: розробка і запровадження енергозбе-
рігаючих технологій рентабельного виробництва молока і яловичини на основі реконст-
рукції існуючих і будівництва нових ферм, створення високопродуктивних стад корів
чорно-рябої, симентальської та білоголової української порід, придатних для викорис-
тання у промислових молочних комплексах тощо. Результати досліджень періодично
обговорювалися на наукових всеукраїнських науково-практичних конференціях, які зав-
жди привертали увагу широкого кола науковців.

Тож і нинішня ювілейна конференція зацікавила вчених не лише з усіх куточків Украї-
ни, але і наших зарубіжних колег.

Участь у конференції взяли представники наукових та науково-дослідних установ Республіки
Білорусь, Росії, Польщі, вчені Інституту регіональних досліджень НААН України, Вінницького,
Миколаївського, Сумського національних аграрних університетів, Одеського державного аг-
рарного університету, Дніпропетровського ДАЕУ, Полтавської ДАА, Уманського національно-
го університету садівництва, Харківської державної зооветакадемії, НУБіП, Національний уні-
верситет харчових технологій та інших навчальних і наукових закладів України. У роботі  конфе-
ренції брали участь заступник голови Білоцерківської РДА Волошин О.М. та начальник Управ-
ління агропромислового розвитку Білоцерківської РДА Коберник О.В.

Упродовж двох днів роботи конференції на 5 секці-
ях було заслухано більше 120 доповідей з актуальних
питань тваринництва, прогресивних технологій про-
дуктів харчування, харчової та продовольчої безпеки
України.

Пленарне засідання конференції відкрив ректор ун-
іверситету, академік НААН А.С. Даниленко, який щиро
привітав наукову спільноту у стінах нашого старовин-
ного навчального закладу і побажав плідної роботи.

На пленарному засіданні виступили віце-президент
НААН, академік Бащенко М.І., перший заступник ди-
ректора УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, докт. с.-г. наук
Луценко М.М., головний конструктор ТДВ «Брацлав»
Дриго В.О. та директор з роботи з корпоративними

клієнтами ТДВ «Брацлав» Вецало С.П.,  директор ТОВ «Резон», лауреат Державної премії Ук-
раїни в галузі науки і техніки Могильний О.М. У своїх виступах вони глибоко аналізували стан
тваринництва в Україні, окреслювали стратегічні шляхи розвитку скотарства та його переведен-
ня на сучасні енергоощадні технології рентабельного виробництва молока і яловичини у госпо-
дарствах різних розмірів і форм власності.

З особливою турботою про розвиток села і відродження тваринництва говорив Герой Украї-
ни, директор СТОВ «Агрофірма «Маяк», що у Черкаській області,  Васильченко М.С.

Особливо тепло були  зустрінуті виступи колишніх випускників-дипломників кафедри
спеціальної зоотехнії професорів Вінничука Д.Т. (випуск 1959 р.) та Польового Л.В. (ви-
пуск 1963 р.).

Друга частина пленарного засідання була виїздною. Учасники конференції відвідали ТДВ
«Терезине», де ознайомилися з роботою роботизованої доїльної установки. Директор ТДВ «Те-
резине», доктор с.-г. наук І.М. Кудлай, який є представником наукової школи професора Є.І.
Адміна, розповів про переваги, ефективність та перспективи застосування роботизованого дої-
ння в Україні.

У ході конференції виникали наукові дискусії, були обговорені актуальні проблеми розвитку
тваринництва в Україні, які турбують насьогодні і науковців, і практиків.

За матеріалами конференції видано електронний збірник тез, а найбільш актуальні доповіді
увійдуть до фахового збірника наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва».

Нині кафедра має досконалу навчально-матеріальну базу, мережу філій у базових господар-
ствах, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, що забезпечує добрі перспективи на-
шого подальшого розвитку.

Т.А. Донченко,  завідувач кафедри



УНІВЕРСИТЕТ
     газета Білоцерківського національного аграрного університету

Головний редактор В.В. Сахнюк.
Відповідальний за випуск М.О. Сокольська.
Редактор С.О. Заїка. Технічний редактор Л.В. Косякова.
Коректор О.М. Трегубова. Фото: О.М. Грубчак.

Комп’ютерна верстка. Обсяг 0,5 друк. арк.
приведеного до формату двох  полос газети

формату А3. Свідоцтво Серія КІ № 1249-пр.
Підписано до друку 16

31.10.2014 р.
Тираж 1000.

За  достовірність інформації відповідальність несе автор. Думка
редакції не завжди збігається з думкою авторів. Редакція
залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.

Адреса редакції: м. Біла Церква,
Соборна пл.  8/1. Телефон 33-11-01.

е-mail:redakciaviddil@ukr.net

         № 14                                                                    жовтень                                                             Університет

Колектив університету глибоко
сумує з приводу раптової смерті

кандидата ветеринарних наук,
доцента кафедри  терапії та

клінічної діагностики
 Надточія

Володимира Павловича
 і висловлює щире співчуття

рідним і близьким

Важливим критерієм фаховості сучас-
ного спеціаліста є вміння працювати зі спе-
ціалізованим програмним забезпеченням.
Наш університет на чолі з ректором, ака-
деміком НААН А.С. Даниленком ініціює,
підтримує і впроваджує  інформаційні тех-
нології  в навчальному процесі, під час про-
ходження практики та в організації доку-
ментообігу. Насьогодні актуальним є пи-
тання встановлення та розширення
зв’язків вищих навчальних закладів з про-
відними виробниками програмного забез-
печення для аграрного бізнесу та IT-ком-
паніями, що займаються впровадженням
цих програмних продуктів. Цій проблемі
був  присвячений  Перший всеукраїнсь-

кий науково-практичний семінар “Інно-
ваційні та інформаційні технології в аг-
рарній освіті”, який відбувся нещодавно в
Києві на базі ДУ “НМЦ “Агроосвіта”.

Взявши участь у семінарі, ми познайо-
мились з провідними компаніями, які готові
співпрацювати з ВНЗ.

Компанія “Ін-Агро” пропонує для на-
вчального процесу використання спеціалі-
зованих програм “Ін-Агро” та “1С”, що при-
значені для автоматизації та бухгалтерсь-
кого обліку на сільськогосподарських
підприємствах. Крім того, компанія “Ін-
Агро” готова взяти студентів для проход-
ження практики.

Компанія “Юніформ-Агрі” здійснює
програмне забезпечення для управлінсько-
го обліку у молочному скотарстві. Вона
вже має досвід спільної роботи з нашим ун-
іверситетом і відкрита для подальшої
співпраці.

ТОВ “ПРОКОМ” працює в напрямі ав-
томатизованого програмного забезпечення
повного циклу тваринницького комплексу,
має можливість взяти студентів для  про-
ходження практики або спеціальних курсів.

Естонська фірма Vital Field пропонує
систему управління в рослинництві, що
за структурою схожа на “Однокласники”
для фермерів за принципом “хмарних”
технологій через мережу Internet. Фірма
готова до співпраці з вищими навчальни-
ми закладами.

Кафедра інформаційних систем і техно-
логій завжди відкрита для  спільної діяль-
ності зі студентами і викладачами, щоб зро-
бити навчальний процес максимально ко-
рисним і цікавим.

О.І. Василенко, інженер кафедри
 інформаційних систем і технологій

Відповідно до планових заходів в універ-
ситеті проведено спеціальне об’єктове навчан-
ня з цивільного захисту. Під час визначення

теми навчання ректор, академік НААН
Даниленко А.С. як керівник цивільного
захисту нашого навчального закладу
підкреслив, що аналіз факторів, які виз-
начають стійкість функціонування
об’єктів університету, показує, що най-
більша небезпека існує від пожеж, що
можуть статися внаслідок порушення
правил пожежної безпеки.

Основний етап навчань “Пожежна
безпека студентських гуртожитків”
відпрацьовувався на базі гуртожитку №
6. За браком часу, було вирішено об-
’єднати практичне заняття з дисципліни «Без-
пека життєдіяльності» за темою “Пожежна без-
пека об’єкта господарювання” з навчальними
питаннями.

В організаційному плані декан факульте-
ту ветеринарної медицини Івасенко Б.П., за-
ступники декана Тишківській М.Я., Ємелья-

ненко О.В. і професорсько-викладацький
склад кафедри безпеки життєдіяльності (Роз-
путній О.І., Перцьовий І.В., Скиба В.В., Ге-

расименко В.Ю.) вирішили зосереди-
ти увагу на питаннях оповіщення меш-
канців гуртожитку про пожежу, діях
чергової і коменданта гуртожитку, ева-
куації мешканців гуртожитку, локалі-
зації осередків загорання і ліквідації
пожежі, надання домедичної допомо-
ги потерпілим.

Навчання почалося о 8.00. Черго-
ва по гуртожитку Григор Ж.К. і ко-
мендант Савицька Н.А. включили
дзвінкову сигналізацію та організува-
ли   евакуацію студентів.

Учасники навчання з цікавістю спосте-
рігали за діями пожежників, які прибули о
8.10. і здійснювали евакуацію людей з сьо-
мого поверху за допомогою автомобільної
драбини.

Показовим для присутніх стало  надання
домедичної допомоги потерпілим. Командир

Спеціальне об’єктове навчання з цивільного захисту
санітарної дружини доцент Джміль В.І. з меш-
канців гуртожитку сформував підрозділ, си-
лами якого було проведено перенесення по-
терпілих у місця збору та до транспортних
засобів. На підготовлених робочих місцях
відпрацьовувалися навики  проведення штуч-
ного дихання і масажу серця,  зупинки крово-
течі, іммобілізації кінцівок. Присутні на на-
вчаннях декани факультетів, коменданти на-
вчальних корпусів і гуртожитків зазначили,
що всі студенти 2 курсу  діяли грамотно та
ініціативно. Але найбільш кваліфіковано на-
давали медичну допомогу студенти Радута С.,
Ромась Ю.,Ситник О. і Брижицький А.

Під час  підведення підсумків навчань
голова об’єктової комісії з надзвичайних
ситуацій,  проректор Карпенко А.М. акцен-
тував увагу присутніх на важливості вико-
нання вимог пожежної безпеки у студентсь-
ких гуртожитках. Він відзначив високий

професіоналізм пожежних розрахунків і
вручив пожежникам міста грамоту.

Савеко М.Є., канд. військ. наук,
доцент кафедри БЖД

ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В

АГРАРНІЙ ОСВІТІ

Нещодавно Головним управлінням юстиції у Київській області та Координацій-
ною радою молодих юристів на базі Таращанського агротехнічного коледжу ім.
Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка проведено «Київські обласні судові деба-
ти» серед студентів юридичних  вишів та факультетів Київської області.

 Такі заходи проводяться з метою  поглиблення та закріплення теоретичних знань
з цивільно-правових дисциплін, набуття студентами  практичних навичок, стимулю-
вання професійного зростання та обміну досвідом.

 У судових дебатах запекло змагались команди факультету  права та лінгвістики
нашого університету і Національного університету державної податкової служ-
би України. Оцінювало змагання журі у складі: голови Таращанського районно-
го суду О.М. Василенка, прокурора Таращанського району В.М. Поповича,
начальника  Таращанського районного управління юстиції І.Б. Решетнікова. Вони оцінювали вміння студентів раціонально застосо-
вувати  законодавство, відповідати на запитання суддів, працювати в команді, а також їхнє ораторське мистецтво, стиль і поведінку .
Наші студенти показали ґрунтовні знання,проте дещо поступилися  студентам НУДПС України у вміннях  командної роботи та в
ораторському  мистецтві. Тому, як кажуть у таких випадках, перемогла дружба.

Наші студенти отримали почесні грамоти  та досвід, який їм обов»язково  буде корисним у практичній роботі.
О. Настіна, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Підвищуємо професійну майстерність

Українська земля дала світові багато та-
лановитих постатей і серед них – лауреати
Нобелівської премії.

Ілля Ілліч Мечников (1845–1916) –
мікробіолог, ембріолог, зоолог та імунолог.
Народився у с. Іванівка-Панасівка Куп’янсь-
кого повіту на Харківщині, нині с. Мечнико-
ве. 1908 року Іллі Мечникову разом із
німецьким ученим Паулем Ерліхом було
присуджено Нобелівську премію –  «за  праці
з імунітету».

Ісидор Рабі (1898–1988) – американський
вчений-фізик, що народився на Лемківщині.
Одержав Нобелівську премію 1944 року «за
резонансний метод вимірювання магнітних
властивостей атомних ядер».

Зельман Абрахам Ваксман (1888–1973)
–  американський вчений, виходець із с. Нова
Прилука Липовецького повіту Київської гу-
бернії (тепер Вінницька область). Нобелівсь-
ка премія 1952 року в галузі фізіології та
медицини – «за відкриття стрептоміцину –
першого антибіотика, ефективного у
лікуванні туберкульозу».

Шмуель Йосиф Халеві Аґнон (справжнє
прізвище Чачкес) (1888–1970) – народився у

Нобелівські лауреати – вихідці з України
місті Бучачі на Тернопільщині. За два найві-
доміші романи – «Весільний балдахін» і
«Нічний гість» – 1966 року йому було при-
суджено Нобелівську премію в галузі літе-
ратури  – «за глибоко оригінальну й май-
стерну прозу за мотивами життя єврейсь-
кого народу».

Саймон (Семен) Кузнець (1901–1985)
народився у Харкові. 1971 року «за емпі-
рично обґрунтоване тлумачення економіч-
ного зростання, яке призвело до нового, глиб-
шого розуміння як економічної та соціаль-
ної структур, так і процесу розвитку» Сай-
мону Кузнецю було присуджено Нобелівсь-
ку премію з економіки.

Петро Леонідович Капиця (1894–1984)
– по матері походив із українських дворян -
Стебницьких. Батько його, полковник Леонід
Капиця – виходець із Волині, поляк за поход-
женням. Сам він народився у Петербурзі.
Лауреат Нобелівської премії 1978 року «за
базові дослідження та відкриття у фізиці
низьких температур».

Менахем Вульфович Бегін (1913–1992)
– 7-й Прем’єр-міністр Ізраїлю (від червня
1977 до 1983), лауреат Нобелівської премії

миру 1978 р. Народив-
ся в сім’ї секретаря
єврейської громади
у Бересті (українська
етнічна територія, нині
на території Білорусі).

Георгій Харпак (Жорж Шарпак) (1924)
– французький фізик, родом із Дубровиці -
на Рівненщині.  Його вважають одним із най-
талановитіших учених-експериментаторів. Ла-
уреат Нобелівської премії 1992 року за «ви-
нахід та вдосконалення детекторів части-
нок, особливо багатопровідної пропорційної
камери».

Роалд Гоффман (1937) – народився у Зо-
лочеві в родині випускника Львівської політех-
ніки інженера Гілеля та вчительки Клари Саф-
ран. Лауреат Нобелівської премії 1981 року –
 «за розробку теорії протікання хімічних ре-
акцій», що значно розширює можливості для
планування хімічних експериментів.

Саме йому належать слова «Україно,
обітована, земле мого серця!», які можна по-
ставити епіграфом до матеріалів про багать-
ох видатних людей, які, народившись в
України, здобули світову славу і шану.


