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УНІВЕРСИТЕТ

У цьому навчальному році ми спостерігаємо  деякі зміни в навчальному про-
цесі, зокрема це проведення зимової екзаменаційно-залікової сесії за допомогою
комп’ютерного тестування. Сесія – це найважливіший момент в житті студента.

 Отож, замість вже звичної для старшого покоління студентів здачі екзаменів по
білетах, ми мали змогу підтверджувати свої знання,  проходячи тести на комп’юте-
рах. Що думають самі студенти з цього приводу? Їхні думки розділилися, кожен
мислить індивідуально. Ось як на моє запитання стосовно комп’ютерного тестуван-
ня відповіли студенти.

Влад Перехрестенко, староста 5 групи  1 курсу економічного факультету:
«Я не можу сказати точно, адже я взагалі перший раз здавав сесію, але, на мою

думку, так легше».
Оля Чорнозуб, студентка 1 групи 1 курсу економічного факультету:
«По-моєму,  непогано. Легше, ніж письмово чи усно. Тут відразу видно пра-

вильно ти відповів чи ні».
Олена Семенюта, студентка 1 групи 2 курсу екологічного факультету:
«Тести - це, звісно,  непогано, але на усному чи письмовому іспитах є можливість

поспілкуватися з викладачем, підтягнути власний результат. Особисто мені краще
було на першому курсі, коли  викладачі так не «трусилися» над цими тестами і
студентів не залякували».

Таня Кравець, студентка 6 групи 4 курсу  економічного факультету:
«Чесно кажучи, я за шкільною освітою – філолог. Мені краще писати чи говори-

ти, ніж здавати тести, оскільки тестування –це, на мою думку, зубріння. А спілку-
вання з викладачами - це вільне висловлювання думки, а не затвердження  визна-
чень, зроблених за тебе кимось».

Оля Поварчук, студентка 3 групи  3 курсу  економічного факультету:
«Мені більше подобається, як ми раніше здавали сесію. Я до цього звикла,  як на

мене, – так легше»ф.
Узагальнюючи, можна сказати, що для першокурсників такі зміни лише на кра-

ще, а студенти старших курсів звикли до традиційної здачі екзаменів.
Тому однозначно не можна сказати, як все ж таки краще для студентів: «суха»

теорія комп’ютера чи живе спілкування з викладачем. Та й навряд чи стануть знову
змінювати спосіб здачі сесії.

Але хто знає? ХХІ століття – це час змін, і ми повинні бути готові до них!

Височанська Тетяна, прес-служба студентської ради

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010
року № 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» і відпові-
дно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 10.10.2012 № 1/9-732 проходить ІІІ Міжнародний мовно-літера-
турний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка, урочисте відкриття якого відбулося 9 листопада 2012
року в Полтаві.

Цей конкурс проводиться як щорічний загальнонаціональний та
міжнародний захід, спрямований на підвищення рівня знань з укра-
їнської мови і літератури, регіональних мов або мов меншин, пред-
ставлених в Україні, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно
до Закону України від 3 липня 2012 року «Про засади державної
мовної політики». Захід проходить у рамках державної підготовки
до відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса
Григоровича Шевченка. Інтелектуальні змагання відбуваються
згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 року № 571.

Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини видатного сина українського народу Тара-
са Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді,
майбутньої плеяди літературних митців, розвиток їх творчого потенціалу, виховання у молодого
покоління українців поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в
Україні та за її межами.

У цих престижних змаганнях взяла участь і студентка нашого університету – Елла Баденко, (І СП
курс, факультет ветеринарної медицини), яка посіла І місце на ІІ обласному етапі конкурсу. “Україна
сьогодні — це Шевченкова Україна”, – такою була тематика творчого завдання конкурсу. Шевченко-
ва Україна — це його світообраз, де поєдналися земний сумно-трагічний образ рідної землі, що
гнітить йому душу, та її небесний світлий праобраз, до якого він лине просвітленим серцем. Це його
родове гніздо, куди він поривався з чужини все життя, бо тут джередо його глибинних знань і пам’яті,
що забезпечують безперервність духовної традиції національної культури.  Наставником    студентки
у підготовці до конкурсу була асистент кафедри філології і психології С.Г. Погоріла.

За І призове місце Баденко Елла була нагороджена дипломом і цінним подарунком Головного
управління освіти і науки Київської облдержадміністрації. Вона також  взяла участь у фінальному
етапі конкурсу.  Закриття конкурсу та нагородження переможців відбудеться у Каневі на
Шевченковій могилі.

Українська мова має нас єднати, бути у нашому серці, у нашому бутті, у нашій духовності.
Л.Л. Ордіна, доцент кафедри філології і психології

Українська мова має нас єднати… Продовжуємо тему

Тести чи білети? Ось в чому питання

На юридичному факультеті відбувся День
студентського самоврядування,  коли викла-
дачі передали студентам на весь навчальний
день свої основні повноваження – проведен-
ня занять.  Студентам  було  незвично сприй-
мати своїх однокурсників у ролі викладачів.
У свою чергу викладачі зіграли роль
студентів – запізнювались на пари, розмовля-
ли на задніх партах та заважали проводити
заняття. Це примушувало  студентів замис-
литися  над своєю поведінкою.

День самоврядування  – це прекрасна
можливість для студентів висловити свої по-
гляди на навчальний процес, проявити належ-
ну ініціативу.  Більшість викладачів доклали
немало зусиль, допомагаючи активістам, особ-
ливо з молодших курсів, в організації занять,
підборі матеріалу.  Проте вони   не втручали-
ся  у навчальний процес,  даючи можливість
студентам проявити свої педагогічні здібності,
особливо проводячи семінари у ролі викла-
дача. Нелегко було студентам  виставляти
оцінки за результатами заняття  і   слідкувати
за дисципліною в аудиторії, тим паче, що пе-
ред очима – рідні одногрупники і друзі. Така
роль вимагала авторитетності, справедливості
та певної  акторської майстерності. Керівники
студентської ради у ролі декана та заступника
декана виявились цікавими  по-своєму – владні
повноваження були делеговані їм частково і
мали символічний характер.

 Однозначно можна твердити, що День
студентського самоврядування – це вдалий
експеримент, який показує, що наші студенти
завжди відкриті для всього нового та цікаво-
го, лише треба частіше давати їм можливість
проявляти себе.

О.Г. Мельник, асистент кафедри
 історії, теорії, держави і права

День студентського
самоврядування на

юридичному факультеті
На агрономічному факультеті  запровад-

жена цікава форма профорієнтаційної робо-
ти – День факультету, коли учні випускних

класів – наші майбутні абітурієнти – знайом-
ляться з університетом, кафедрами, викла-
дачами, напрямами підготовки
агрономічного факультету.

Цьогорічне свято вирізня-
лось своєю  масштабністю, адже
в ньому взяли участь понад 200
учнів випускних класів міста,
районів Київщини та сусідніх об-
ластей. Серед гостей також були
директори міських і сільських
шкіл, представники районних
держадміністрацій, ветерани та
випускники факультету.

Свято розпочалося з пре-
зентації підготовленої кафедра-
ми виставки. На яскраво оздоб-
лених вишитими рушниками
столах були представлені

Профорієнтаційній роботі – нові форми

УНІВЕРСИТЕТ
найрізноманітніші вироби із борошна,  якими
можна було не просто помилуватися, а й
поласувати. Така тематика виставки цілком
зрозуміла, адже агрономи – це насамперед
хлібороби, а хліб, як кажуть у народі, –
всьому голова.

Виставка  викликала
захоплення  у наших май-
бутніх абітурієнтів. Тож
логічним завершенням її
стало укладання угод з  уп-
равліннями агропромисло-
вого розвитку на цільову
підготовку агрономів та
розширення баз практики
для студентів факультету.
Також були укладені угоди
про співпрацю з директо-
рами шкіл міста і районів
Київської, Черкаської та
інших областей.

Свято продовжилось в
актовій залі. Тут усіх при-
сутніх щиро привітав
ректор А.С. Даниленко. Він висловив упев-
неність, що багатьох нинішніх випускників

він обов’язково побачить у стінах нашого
університету.

Потім відбувся великий концерт, на якому
нинішні студенти агрономічного факультету
демонстрували свої таланти.

Гості свята були у захваті від виступів і
кожен номер нагороджували бурхливи-
ми оплесками. Старшокласники, для
яких життя в університеті здавалося
одним суворим заорганізованим на-
вчальним процесом, побачили його
справжню сутність, яскравість, мож-
ливість не тільки навчатися, а й розви-
вати і демонструвати тут свої таланти та
здібності.

Отже, День агрономічного факуль-
тету ще раз підтвердив, що це дієва фор-
ма профорієнтаційної роботи. Тож спо-
діваємося, що більшість із присутніх на
святі старшокласників обов’язково
стануть нашими студентами.

В.С. Хахула, декан
агрономічного факультету
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Актуально!

***
У гуртожитку №3 відбулися змагання особистої першості БТФ з шахів серед студентів і співро-

бітників. Метою цих змагань було виявлення найсильніших шахістів, які  захищатимуть честь фа-
культету на чемпіонаті університету.

Боротьба була тривалою (за круговою систе-
мою) та безкомпромісною. За однією дошкою зустр-
ічалися  студенти і  викладачі. Тим цікавіші були
результати.

У загальному заліку І місце посів студент IV кур-
су Анатолій  Нечитайло. Срібним призером цих зма-
гань став доктор с.-г. наук, професор Л.С. Дяченко.
Бронза – у першокурсника Олександра Мельника.
Четверте місце посіла студентка  ІІІ курсу Мирос-
лава Поступаленко, яка боролася з чоловіками на
рівних і зуміла багатьох обійти. Її місце у збірній.

Переможці змагань нагороджені медалями, дип-
ломами та цінними подарунками.

Приємно відзначити, що в змаганнях брали активну участь студенти-першокурсники та й серед
викладачів з’явилось нове ім’я – асистент кафедри технології кормів та годівлі с.-г. тварин О.О.
Чернявський.  Шкода, що за станом здоров’я не зміг взяти участь у цих змаганнях ветеран факуль-
тету В.І. Бала, один із найсильніших шахістів університету. Зичимо йому здоров’я  і сподіваємося,
що він підтримає нашу збірну в майбутньому.

Хочу висловити вдячність коменданту гуртожитку № 3 Л.Г. Компанець за допомогу в оформ-
ленні кімнати для проведення змагань.

***
Студент ІІ курсу економічного факультету Роман Ада-

мов  взяв участь у чемпіонаті України з гирьового спорту
(у вазі 80 кг по довгому циклу), який відбувся у Тернополі.

За 10 хвилин спортсмен має штовхнути дві гирі по 32 кг.
Роман виконав цю вправу 69  разів і став срібним призером
цих змагань. Один раз він програв чемпіону і лише 4 рази
йому не вистачило до виконання нормативу майстра спорту
міжнародного класу.

Роман Адамов – кандидат до збірної України, яка го-
тується до чемпіонату світу, що має відбутися 15 квітня
2013 р. в Узбекистані.

Готує цього юнака до змагань викладач кафедри фізич-
ного виховання та спорту майстер спорту В.О. Гребенніков.
Тож побажаємо їм успіху в майбутньому.

У перші дні березня в м. Нікополь Дніпропетровської
області пройшов чемпіонат України серед ВНЗ з гирьового
спорту. В ньому взяли участь і спортсмени нашого університету, зокрема студент ІІ курсу економ-
ічного факультету майстер спорту Роман Адамов. У цих змаганнях він виборов І місце і звання
чемпіона України. У вазі 80 кг довгим циклом підняв гирю вагою 24 кг 105 разів.

ІІ місце і срібну медаль здобула студентка ІІІ курсу БТФ Антонюк Андріана, яка у вазі 70+
гирю вагою 16 кг вирвала 112 разів.

Срібним призером цих змагань став і студент ІІІ курсу агрономічного факультету Безгуба Олег,
який у вазі 70 кг довгим циклом підняв гирю вагою 24 кг 78 разів.

Вони і стали кандидатами у збірну України з гирьового
спорту на Всесвітню студентську універсіаду.

Інші представники університету в цьому виді програми по-
сіли такі місця: IV місце у вазі 90 кг з результатом 70 разів
Власов Петро (V курс еколог. ф-т); V місце у вазі 65 кг Ширандт
Олександр (IV СП, БТФ); V місце у вазі 90 кг Семенюк Олек-
сандр (V курс, магістронт І року навчання).

Готував студентів до змагань МСМК тренер-викладач
Гребенніков В.О.

***
З 26.02 до 3.03.2013 р. в залі ім. Юрія Гагаріна міста Черні-

гова проходили змагання з важкої атлетики на Кубок України.
І місце і Кубок України у вазі 75+ здобула студентка V кур-

су економ. ф-ту, майстер спорту міжнародного класу Чернявсь-
ка Світлана. Її результати, що стали переможними: ривок – 125
кг, поштовх – 150 кг.

ІІІ місце у вазі до 63 кг посіла студентка І курсу агроф-ту
(СПГ), майстер спорту Качан Тетяна з результатом: ривок –
71 кг, поштовх – 84 кг. Молодці!

Л.Тещук, ст. викладач кафедри фізвиховання

***
У першості університету з шахів взяли участь команди усіх факультетів. Переможці

та призери змагань визначилися в останньому турі.
Завдяки блискучій грі на фініші 1 місце посіла команда ФВМ (Андреєв А., Оверчук

М., Савчук Л.); 2 місце третій рік поспіль у команди БТФ (Нечитайло А., Мельник О.,
Поступаленко М.);  3 місце   посіли    минулорічні переможці змагань – збірна команда
екологічного факультету (Бойко Я., Мор О., Кодаш Н.); 4 місце – лінгвістичний ф-т, 5 –
агрономічний ф-т , 6 – юридичний ф-т, 7 місце – економічний ф-т.

***
Наприкінці лютого 2013 року стартувала  спартакіада «Здоров’я» серед профе-

сорсько-викладацького складу та співробітників університету. Першими змагалися ша-
хісти. На старт особисто-командних
змагань вийшло 7 збірних команд факуль-
тетів – усього 20 учасників. Участь у зма-
ганнях, не брала збірна команда юридич-
ного факультету. Протягом двох днів на
чорно-білій шахівниці проходила  запекла
боротьба. Впевнену перемогу, захопивши
лідерство з 1 туру та показавши  сто-
відсотковий результат, здобула команда
управління в складі:  Савчук П. С. - опе-
ратор АЗС АГЧ, який став переможцем в
особистому заліку завдяки додатковим по-
казникам, та Штукований Р. В. - учбовий
майстер кафедри фізичного виховання,
срібний призер особистих змагань. Друге місце посіла команда ФВМ у складі: професори
Рухляда В.В. та Ніщіменко М.П., Сліпець В.А. і наук.  співроб. Третє місце завдяки
додатковим показникам виборола команда агрономічного факультету в складі кандидатів
с.-г. наук Глевацького В.І. та Покотила І.А. Четверте місце здобула збірна команда еконо-
мічного факультету, п’яте – збірна команда БТФ, шостими були лінгвісти, а сьоме місце у
збірної команди екологічного факультету.

В.М. Кириченко, старший викладач кафедри фізичного виховання,
 головний суддя змагань

Спорт - це запорука здоров’я, а здорова людина продуктивно працює і відпочиває.
У нас в університеті спортивному вихованню студентів та спортивному життю викла-
дачів приділяється значна увага, про що свідчить регулярне проведення студентських
та викладацьких спартакіад.

Упродовж багатьох років традиційно проводяться університетські  змагання з підлідно-
го лову риби між викладачами та факультетами. Спортсмени-аматори до цих змагань
завжди ставляться відповідально і залюбки беруть в них участь, оскільки кажуть, що
день, проведений на риболовлі, не зараховується до відведеного терміну життя людини.

Отже 8 лютого за участі ректорату, профкому та кафедри фізичного виховання
відбулися чергові змагання на матюшанському водосховищі.

О восьмій годині ранку було проведено перекличку учасників та  інструктаж з
техніки безпеки і визначено час контрольного зважування улову та визначення пере-
можців, після чого розпочалися завзяті змагання. Спортсмени-риболови застосовува-
ли наявні знаряддя лову та прикладали максимум зусиль, щоб спровокувати рибу

поласувати наживкою. Погода на
період змагань була не досить
сприятливою, зранку йшов дощ,
потім сніг, що для кльову було
не зовсім добре. Проте кожен
рибак доклав максимум зусиль,
щоб перемогти.

Змагання закінчились о 12 го-
дині. Суддівська команда в складі
завідувача кафедри фізичного ви-
ховання Дудника О.К. та асис-
тентів Кириченка В.М. й Гребен-
нікова О.В. провели зважування
виловленої риби, щоб визначити
переможців як в індивідуальному
заліку,  так і серед факультетів.

За підсумками змагань перше місце здобув представник команди факультету вете-
ринарної медицини Джміль О.В., друге місце – представник команди агрономічного
факультету Баранчук В.Ю., третє місце посів  представник кафедри фізкультури та
спорту Максимченко В.І. Переможці були нагороджені цінними подарунками.

Серед факультетів призові місця розподілилися таким чином: перше місце – команда
факультету ветеринарної медицини в складі Саморая М.М., Сокольського В.П., Джміля
В.І., Дудки В.Б та Джміля О.В., друге місце –  агрономічний факультет,  третє – кафедра
фізкультури та спорту.

Під час підведення підсумків учасники змагань висловили своє задоволення проведе-
ними змаганнями, подякували ректорату, профкому університету, завідувачу кафедри
фізвиховання та декану екологічного факультету за допомогу у проведенні змагань з
підльодного лову. Також було висловлено побажання започаткувати змагання з літньої та
осінньої ловлі риби та “тихого” полювання на гриби.

В.І. Джміль, доцент кафедри ветсанекспертизи та патанатомії
ім Й.С. Загаєвського

 Відбулася першість університету з волейболу серед студентів. На старт вийшло 7 збірних
команд факультетів. У ході напруженої боротьби  місця розподілилися таким чином: І місце посіла
дружна команда юридичного факультету, ІІ  місце – команда екологічного факультету,  ІІІ місце -
збірна команда економічного факультету. Далі місця розподілилися таким чином: IV місце - команда
БТФ, V – збірна команда ФВМ, VI – лінгвістичний факультет, VIІ місце – агрономічний факультет.

Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших спортивних успіхів!
                          Д.В. Куга, головний суддя, старший викладач кафедри фізичного виховання

Краснуха – це гостре інфекційне вірусне захворювання,  яке частіше поширюється  в холодну пору року.
Вірус краснухи передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом та внутрішньоутроб-
но через плаценту. Хворий виділяє вірус у навколишнє середовище  за тиждень до появи висипу та протягом
5-7 днів після висипання. Хвороба починається з катаральних проявів: закладає ніс, дере в горлі, нежить, кашель,
підвищується температура тіла та збільшуються потиличні та шийні лімфатичні вузли (лімфаденопатія). Надалі
з’являється висип – спочатку на обличчі, потім розповсюджується по всьому тілу.

Краснуха небезпечна своїми ускладненнями, які з’являються у разі тяжкого перебігу хвороби у вигляді
ураження нервової системи: менінгіт, енцефаліт, ураження суглобів. Особливо небезпечне захворювання для
вагітних жінок, оскільки дитина народжується з аномаліями розвитку: глухота, катаракта,  вади серця. За урод-
женої краснухи уражуються всі системи організму дитини.

З метою профілактики захворювання проводяться щеплення краснушною вакциною, особливо це необхідно
дівчатам. В осередку  інфекції проводяться такі заходи:  вологе прибирання двічі на день з додаванням  дезінфек-
ційних  засобів, провітрювання приміщень, носіння масок, миття рук, дотримання правил особистої гігієни.
Вагітні жінки повинні  обов’язково звернутися до гінеколога і бути під його наглядом.

О.М. Удовиченко, лікар здоровпункту університету

Відповідно до наказу ректора від 11.02. 2013 р. №19/0 “Про прове-
дення Ярмарку вакансій” з метою сприяння працевлаштуванню випуск-
ників нашого  університету, налагодження контактів з потенційними
роботодавцями та ознайомлення з вакансіями, що вони пропонують,

11 квітня об 11.00
у приміщенні центрального корпусу відбудеться

ЯРМАРОК  ВАКАНСІЙ.
Роботодавці матимуть можливість знайти серед випускників про-

фесійних фахівців та донести свої пропозиції і вимоги до майбутніх співро-
бітників. У свою чергу студенти і випускники зможуть більше дізнатися
про шляхи пошуку роботи, вимоги роботодавців, правила поведінки на
співбесідах, а можливо і  знайти омріяну роботу.

Запрошуємо роботодавців, студентів і випускників університету!
Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

УВАГА!
ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ!Краснуха та її профілактика


