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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
21 травня в університеті відбулася подія надзвичайної ваги. На запрошення ректора, акаде-

міка НААНУ А.С. Даниленка університет відвідав посол Євросоюзу в Україні пан Ян Том-
бінський, котрий зустрівся зі студентами і викладачами університету та університетського
регіонального центру. Приводом до такої зустрічі стало створення за ініціативи студентського
самоврядування БНАУ Всеукраїнського громадського об’єднання “Молодь за євроінтегра-
цію”. Відкриваючи зібрання, ректор А.С. Даниленко щиро подякував послу, що він віднайшов

час у своєму напруженому графіку і
приїхав на зустріч. Анатолій Степано-
вич відрекомендував пана Томбінсько-
го як великого щирого друга України,
який докладає величезних зусиль, щоб
пришвидшити входження України до
Європейського Союзу.

Пан Ян Томбінський виступив з
лекцією «Участь та роль молоді в роз-
витку євроінтеграції України». Він ко-
ротко зупинився на історії створення
Євросоюзу, наголосивши, що лише з
падінням тоталітарного комуністично-
го режиму і поширенням демократії
стало можливим розширення Євро-
пейського Союзу, який  на сьогодні
об’єднує 27 країн.

Посол виклав своє бачення шляхів активізації процесу євроінтеграції України і поділився
власним досвідом участі у цьому процесі. У 1989 році Ян Томбінський заснував і очолив
Асоціацію з питань європейської інтеграції в Кракові (перша така організація у Польщі), яка
відіграла велику роль у процесі інтеграції Польщі до Євросоюзу. Пан посол висвітлив ті
ключові моменти, на яких слід сконцентруватися українцям, зокрема молоді, щоб якнай-
швидше досягти поставленої мети і забезпечити визначене стабільне майбутнє нашої держави.

ЗУСТРІЧ З ПОСЛОМ ЄВРОСОЮЗУ В УКРАЇНІ

Факультет ветеринарної медицини вже вкотре приймав учасників ІІ етапу Всеукра-
їнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина».

Упродовж чотирьох днів студенти аграрних
ВНЗ України змагалися з теоретичної і практичної
підготовки, демонструючи отримані знання та
практичні навички.

Ми горді з того, що особисте перше місце в
Олімпіаді виборола наша студентка – Ганна Ков-
басюк, а перше командне місце – за нашим
університетом.

Щиро вітаємо наших переможців!
Інші призові місця розподілилися таким чином.
В особистому заліку: ІІ місце – Володимир

Кушнір (Одеський ДАУ) та Світлана Мишопита
(Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З. Гжицького); ІІІ місце – Наталія Любас (Сумський НАУ).

В командному заліку: ІІ місце  –
Одеський  ДАУ,  НУБіПУ,
Львівський національний універси-
тет ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С.З. Гжицького,
Сумський НАУ; ІІІ місце –
Полтавська ДАУ, Подільський
ДАТУ, Дніпропетровський ДАУ; IV
місце – Харківська державна зоо-
ветеринарна академія, Південний
філіал «Кримський агротехнологі-
чний університет»,  НУБіПУ,

Житомирський НАЕУ, Луганський
НАУ.

Олімпіада зі спеціальності
«Ветеринарна медицина» ще раз
виявила глибокі знання студентів та
творчий підхід науково-педагогічних
працівників вищих навчальних
аграрних закладів до підготовки
майбутніх фахівців – лікарів
ветеринарної медицини.

Наш кор.

Діяльність Наукового товариства творчої молоді (НТТМ) університету була спрямована на
розвиток наукового мислення і навичок дослідницької роботи студентів.

У 2012 р. у роботі 51 наукового студентського гуртка були задіяні 1087 студентів, проведено
310 засідань гуртків, на яких заслухано 963 доповіді. За матеріалами науково-дослідних робіт
студентами-гуртківцями виконано 610 дипломних робіт.

167 студентів і 92 молодих вчених виступили з доповідями на 33-х міжвузівських конфе-
ренціях, науково-практичних семінарах в межах України та у міжнародних наукових заходах.

 У березні 2012 р. в університеті  проведено наукові студентські конференції, на яких працю-
вало 34 секції, з доповідями виступили 915 студентів. За результатами конференцій нагороджено
123 студенти.

   Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природни-
чих, технічних та гуманітарних наук стали: Голованова Катерина (диплом 1-го ступеня з галузі
«Переклад») та Гутник Анна (диплом 3-го ступеня з галузі «Агрономія»).

 І місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент» (напрям «Агрономія») отримала сту-
дентка 5 курсу Ляш Надія,  дипломом 2-го ступеня була нагороджена конкурсна робота студен-
тки Ткачової О.Р. на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ботанические чтения»
(м. Ішим, Росія).

Десять студентів – учасників НТТМ – стали переможцями ІІ туру студентської олімпіади
(Черненко Ю.В., Пискун А.В., Рудич В.О., Токарева М.В., Костюк Р.Р., Шапошник  О.С., Іващен-
ко Л.А., Мокрицький К.А.,  Кривенда І.О., Гуляс В.В.).

Щорічно молоді науковці університету виборюють право на отримання  стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих вчених. У 2012 р. ними стали асистенти Мельник А.Ю. (ФВМ),
Івко Ю.В. (агроф-т),  Чернюк С.В. (БТФ).

 18 студентів, які поєднували науково-дослідну роботу з успішним навчанням, стали стипен-
діатами  іменних академічних стипендій: Президента України, Верховної Ради України, ім. М.
Посмітного, губернатора Київської області, міського голови.

Найкращі студенти, члени НТТМ,  які активно займалися науково-дослідною роботою, після
закінчення університету були рекомендовані до вступу в аспірантуру (7 випускників).

Участь у НТТМ виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим і
дослідницьким досвідом студентів – майбутніх молодих учених, які працюватимуть на благо
рідної  України.

Олешко О.Г., голова НТТМ

Підсумки діяльності НТТМ

Результати ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади за спеціальністю

“Ветеринарна медицина”
Ідею створення Всеукраїнського громадсь-

кого об’єднання «Молодь за євроінтеграцію»
ми зустріли з захопленням. Молодь дійсно не
може стояти осторонь важливих перетворень
у нашій державі. Ми маємо багато друзів у
країнах Європи, багато хто з нас проходив прак-
тику за кордоном. А тому ми знаємо ті перева-
ги, які отримає Україна від вступу до Євро-
пейського Союзу.

З великою зацікавленістю і захопленням ми
слухали нашого поважного гостя – посла Євро-
союзу в Україні пана Яна Томбінського. Його
виступ ще і ще раз переконав нас у незворот-
ності обраного Україною шляху.

 Молодь з величезною увагою вислухала виступ
пана Томбінського і неодноразово засвідчувала свою
цілковиту підтримку бурхливими оплесками.

Потім виступив координатор Асоціації між Украї-
ною та ЄС у сфері сільського господарства М.Я. Харій.
Він розповів про кроки, які здійснюються Асоціацією
на шляху до євроінтеграції.

Голова студентського самоврядування університе-
ту Юрій Балацький, якого обрано головою ВГО “Мо-
лодь за євроінтеграцію”, закликав усіх небайдужих та
енергійних молодих людей, які переймаються долею
України, об’єднатися заради мети  жити у справжній
європейській державі.

Підсумовуючи виступи, Анатолій Степанович ще раз
наголосив, що завдання молоді –  донести до кожного
міста і села, до кожної сім’ї, до кожного громадянина важливість і незворотність обраного
Україною шляху. Тільки євроінтеграція забезпечить нашому народу достойне майбутнє.

Анатолій Степанович ще раз підкреслив, що в особі пана Яна Томбінського ми маємо
посла, який щиро любить Україну, вболіває за її долю і докладає всіх зусиль, щоб наша
країна була в Євросоюзі. Ректор зачитав рішення вченої ради університету про присвоєння
пану Томбінському звання “Почесний професор”. Пан посол щиро подякував за виявлену
йому честь і запевнив, що він готовий ще більше працювати у напрямі просування України
на шляху до євроінтеграції. На згадку про зустріч пану Яну Томбінському подарували
українську вишиту сорочку.

Зібрання завершилося концертом. В подарунок послу студентський вокальний ансамбль
виконав польську народну пісню, що надзвичайно зворушило пана Томбінського.

Зустріч з послом Європейського Союзу в Україні стала для студентів потужним
імпульсом до активної дії за інтеграцію України в європейський простір.

Наш кор.

СТУДЕНТИ – ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ!
Проте, ми свідомі того, що сьогодні значна

частина наших ровесників байдужа до процесів,
які відбуваються в суспільстві. Вони надають
перевагу розвагам, задоволенню своїх при-
мітивних бажань (це і пиво, і комп’ютерні ігри, і
дискотеки, і навіть легкі травки).

Отож своє найперше завдання ми вбачаємо
в тому, щоб достукатися до сердець саме цих
молодих людей.

Об’єднаємося ж навколо ідеї євроінтеграції
і покладемо свої сили, ентузіазм, енергію моло-
дості на те, щоб наша рідна держава вийшла на
шлях європейського розвитку.

За нами майбутнє!
Віталій Ступка, студент

агрономічного факультету
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На юридичному факультеті постійно аналізуєть-
ся профорієнтаційна робота, що проводиться
науково-викладацьким складом, та визначаються
можливі напрями  підвищення її результативності.
Як ми неодноразово пересвідчувалися, майбутні
випускники шкіл не повною мірою володіють
інформацією про факультети нашого університе-
ту, зокрема про професію юриста. Часто учні за-
питують: «Хто такий юрист?», “Що входить до кола
його обов’язків?» і найголовніше – «Де я зможу
працювати,  отримавши диплом за спеціальністю
«Правознавство?».

Подібні запитання виникають і у майбутніх
абітурієнтів, які висловлюють намір вступити на
інші факультети нашого університету.

Тому, на нашу думку, було б доречно розро-
бити на факультетах інформаційні збірники з де-
тальною інформацією щодо тієї чи іншої професії,
спеціальності та перспектив працевлаштування
випускників (що є найболючішим питанням
сьогодення).

Наступною проблемою є недостатня робота з
батьками майбутніх абітурієнтів. Практика пока-
зує, що батьки зазвичай беруть активну участь у
визначенні життєвих і професійних планів своїх
дітей. Проте, питання вибору професії є важким

завданням як для самих учнів, так і для їхніх батьків.
І хоча бажання батьків і професійні наміри школярів
у багатьох випадках не збігаються, однак поради
батьків є важливими для молодої людини, і  саме
вони іноді вирішують долю майбутнього студента.

Отже, необхідна спеціальна робота з батьками,
яка буде спрямована на надання допомоги випуск-
никові у виборі професії. Вважаємо, що одним з
етапів такої профорієнтаційної роботи може стати
інформування батьків майбутніх абітурієнтів за
допомогою адміністрації навчальних закладів. Як
результат – взаємодія “випускник-родина-БНАУ”.

Ще хотілося б звернути увагу на посилення
профорієнтаційної роботи з учнями 9-10 класів.
Саме в цей період молодь та її батьки починають
свідомо замислюватись над майбутнім. У випуск-
них класах 90% молодих людей вже знають куди
піти навчатись, тому слід звертати більш детальну
увагу саме на учнів 9-10 класів, яких можна пере-
конати обрати для навчання наш університет –
заклад, який забезпечить якісну, доступну, сучас-
ну освіту, орієнтовану на потреби сьогодення.

Н.І. Бровко, канд. юрид. наук, в.о. зав. кафедри
історії, теорії держави і права

та державного будівництва

Профорієнтаційна робота –
шляхи удосконалення

На біолого-технологічному факультеті пройшли змагання з міні-футболу серед
студентів та викладачів на Кубок декана. За коловою системою виступали шість
команд: «Мальки» (І курс), «Кальмари» (ІІ курс), «Імперія» (ІІІ курс), «Рось»
(ІVкурс), «Кристал» (V-VI курс) та «Рейнджери» (викладачі). Кожна гра була на-
пруженою. Гравці, яких активно підтримували вболівальники, намагалися проявити
свої найкращі бійцівські якості, про що свідчать результати матчів.

В запеклій боротьбі перемогу виборола команда «Імперія» (13 очок); «Кристал»
з результатом 12 очок – срібний призер; «Мальки» – бронзові (9 очок).

Кращим бомбардиром змагань визнано Олек-
сандра Коваленка («Кристал»). На його рахунку
16 забитих голів, він – безумовний лідер не лише
свого курсу, а і  факультету та університету.

Кращий воротар – Сергій Волошин («Імпе-
рія»). Його гра вражає сміливістю та ризиком.

В номінації «Кращий захисник» переможцем
став Поліщук Ілля («Мальки») – самовідданий,
технічно грамотний гравець, завжди націлений на
боротьбу.

Переможець нагороджений Кубком декана, при-
зери змагань – грамотами та медалями. Перемож-
цям у згаданих  вище номінаціях вручено призи.

Нагороди вручали голова профкому універ-
ситету В.М. Недашківський, заступник декана
БТФ А.П. Король, голова КФК факультету Р.В.
Мартинюк

Приємно відзначити, що і Недашківський В.М.,
і Мартинюк Р.В. – нападаючі команди «Рейндже-
ри» продемонстрували гарну фізичну форму. І

хоч їхня команда стала лише п’ятою, сподіваємось, що в майбутніх змаганнях на
першість університету серед викладачів і співробітників вона переможе, чого ми їй
щиро бажаємо.

В організації та проведенні змагань активну участь  взяв Бондар Руслан
(ІІІ курс) – він і гравець, і суддя, і організатор.

Сподіваюсь, що в майбутньому збірна БТФ стане нарешті першою в
університеті.

Л. Тещук, ст. викладач кафедри фізичного виховання

Чим далі в історію відходять події Великої Вітчизняної війни, тим ціннішими
стають документи про людей, які,  ризикуючи власним життям, наближали
Велику  Перемогу.

Значну роботу за збереження пам’яті про воєнні роки проводить музей
університету. Нещодавно за підтримки ректора А.С. Даниленка я мав змогу
попрацювати у Державному архіві Київської області і зібрати документальний
матеріал про підпільну роботу в період окупації Білої Церкви одного з керів-
ників нашого університету Слухая Степана Івановича.

Директором сільськогосподарського інституту доцента С.І. Слухая було при-
значено на третій день після звільнення міста від фашистів. На цій посаді він
працював лише 2 місяці – з 6 січня до 6 березня, а потім був призваний до лав
Червоної Армії.

В архівних документах детально висвітлена  робота, яка проводилася підпільни-
ками Білої Церкви. С.І. Слухай був  керівником групи сприяння (так називається
організація у документах 1943-1944 рр.), організованої на металохімкомбінаті.
Підпільна організація проводила агітаційну антифашистську роботу, здійснюва-
ла допомогу партизанам, ховала і переправляла в ліс комуністів.

В архівах зберігається і згадка про студентку Білоцерківського сільгоспінсти-
туту, комсомолку Дуню Качан, яка була зв’язковою. Разом з іншими членами
підпільної організації її схопило гестапо. «Качан Дуня на допросах в гестапо дер-
жала себя очень стойко и не выдала связей с группой содействия», – так у звіті
про підпільну діяльність написав один із членів підпільної організації. Дуня Качан
була розстріляна гестапо.

В архіві я отримав виписки із документів, які стосуються підпільної роботи
С.І. Слухая та інших патріотів, що діяли у підпіллі у місті та Білоцерківському
районі в роки війни.

Всіх, хто цікавиться маловідомими сторінками нашої історії, запрошую
ознайомитись в музеї університету з цінними архівними матеріалами.

Е.В. Ланін, голова ради музею університету

ІСТОРІЯ МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

Студентка першого курсу ФВМ Ірина Геталюк – майстер спорту міжнародного класу з уні-
версального бою. Народилась в м. Вінниці, з молодших класів почала займатися спортом. У пошу-

ках себе як спортсменки спробувала такі види: легка атлетика (2,5 роки),
гандбол (1,5 роки), кік-боксинг.

У віці 13 років розпочала заняття з кік-боксингу і через 3 роки,
поїхавши на перші змагання, здобула перемогу. Тренувалась у таких
відомих тренерів: Вдовкін В.П. – заслужений тренер України (він же
тренер В’ячеслава Узелкова); Гаврилов А.М. – у минулому тренер
збірної Ірану з боксу. Зараз її тренерами є В. Ломаченко, О. Гвоздик і
О. Усік.

У 2007 р. на Чемпіонаті світу серед юніорів Ірина  здобула бронзу. І
потім кожного року вона виборювала срібло і бронзу на Чемпіонатах світу
та Європи. А починаючи з 2010 р., з’явилось перше золото на Чемпіонаті
світу серед юніорів.

2011 року – І місце на Чемпіонаті Європи і світу. У 2012 році – перше
місце на Чемпіонаті Європи і друге місце на Чемпіонаті світу серед жінок з
універсального бою.

У 2006 році Ірина вступила до Вінницького торговельно-економічного
інституту, який успішно закінчила у 2012 році. Рік працювала в інституті

на посаді спеціаліста відділу науки та міжнародних зв’язків. Але все-таки зрозуміла, що своїм мріям
не можна зраджувати і вступила до нашого університету на ФВМ. Ірина мріє стати ветеринарним
лікарем, відкрити свою клініку та притулок для безпритульних тварин, а також створити службу
захисту тварин, таку, яка діє в США.

На Чемпіонаті України з універсального бою, який проходив 27 квітня-3 травня 2013 р. у
м. Львові, Ірина виборола золото. З перемогою тебе, Іринко!

Ось така вона, наша Ірина –  сильна, цілеспрямована, трудолюбива. Своїм життєвим кредо вона
вважає вислів  відомого американського художника Б. Вівероса: «Такі гинуть, але не здаються!».

Тож побажаємо Ірині подальших перемог на спортивній арені!
Г.В. Бельська, ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Колектив факультету довузівської
підготовки висловлює глибоке  співчут-
тя  диспетчеру Залізній Тетяні
Василівні з приводу тяжкої втрати –
смерті батька Василя Федотовича.

Змагання з міні-футболу

Неначе вчора ми переступили поріг університету і відчули
себе справжніми студентами, а сьогодні вже готуємося до
літньої сесії за другий курс. Дуже швидко промайнув рік і
хочеться згадати чимало приємних моментів, які пережили сту-
денти нашої групи. Ми активно живемо: навчаємося, працює-
мо і відпочиваємо. Ось деякі наші досягнення. Євтушенко
Сергій відстоював честь агрономічного факультету у Мико-
лаївському національному аграрному університеті на Всеук-
раїнській студентській Олімпіаді серед аграрних вишів із дис-
ципліни «Біологія» (студентів готував доц. каф. лісівництва,
ботаніки і фізіології рослин Мацкевич В.В.). Мулик Марина
доповідала на засіданні  круглого столу «Роль агрономії в за-
безпеченні харчової та енергетичної безпеки цивілізації» як учасник ХV зльоту іменних стипендіатів
та відмінників навчання  «Лідери АПК ХХІ століття»  (наук. керівник – асист. каф. генетики, селекції
і насінництва Івко Ю.О.), а також брала участь у спортивних змаганнях з настільного тенісу. Тіщенко
Вікторія проводила творчі зустрічі з юними талантами ЗОШ с. Шкарівка та в школах м. Білої
Церкви, брала участь у концерті з нагоди 90-ї  річниці Білоцерківського району.

Студенти нашої групи не цураються ніякої ро-
боти. Олійник Віталій та Дерев’янко Олексій часто
допомагають у ремонті техніки в ННДЦ та в інших
сільськогосподарських роботах. Ми і картоплю ко-
пали, і яблука збирали, і суниці саджали, і сосни та
«заморську культуру» міскантус – посадили. А на
День агрономічного факультету частували гостей
власною випічкою.

А ще ми встигли і в театр сходити, і в Буки поїха-
ти, і  в «Олександрії» насолодитися весняним
різнобарв’ям. Тепер ще один відповідальний крок –
сесія. І канікули…

Тіщенко В.,  студентка 4 групи 2 курсу
агрономічного факультету,

Лозінська Т.П., куратор групи

Уміємо і працювати,  і відпочивати

Колектив університету глибоко сумує
з приводу смерті колишнього викладача,
учасника Великої Вітчизняної війни
Степанюка Олексія Миколайовича
і висловлює щире співчуття його рідним
і близьким.

Смак перемоги  – невід’ємна частина її життя


