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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

На відділенні ветеринарної медицини Тех-
нолого-економічного  коледжу БНАУ навча-
ються студенти,  які мріють стати «лікарями
Айболитами», щоб рятувати та лікувати
«братів наших менших».

Колектив нашого коледжу нещодавно
відзначив 70-річчя  своєї діяльності. За цей
«поважний вік» було випущено майже 4000
ветеринарних фельдшерів.

Сьогодні на відділенні ветеринарної ме-
дицини працює 8 досвідчених викладачів,
серед яких  4 спеціалісти  вищої категорії,
із них 3 викладачі-методисти , 1 кандидат
ветеринарних наук, 2 спеціалісти першої та
один другої  категорії.

 На теоретичних та практичних  занят-
тях  ми, використовуючи сучасні інтерак-
тивні технології навчання,  прищеплюємо
майбутнім фахівцям любов до обраної про-
фесії, навчаємо  практично  надавати квалі-
фіковану допомогу, проводити  різноманітні
ветеринарні маніпуляції та профілактичні за-
ходи,  формуємо фаховий професіоналізм.

Особливі можливості відкриваються пе-
ред студентами під час проведення  поза-
аудиторних заходів, які активізують, заці-
кавлюють та стимулюють їхні можливості
щодо поглибленого та більш детального вив-
чення певних питань з  тих чи інших пред-
метів, розширюють та розвивають про-
фесійні якості і розумові здібності, вчать
аналізувати та узагальнювати результати ви-
конаної роботи. А студенти-учасники  нау-
ково-практичних конференцій  отримують
навики щодо  виконання науково-дослідних
та  пошукових робіт. Такі заходи, зазвичай,
приурочені  до певних подій.

 Наприклад,  вже стало традицією  щор-
ічно в коледжі проводити «День відділення».
На цей день ми  заздалегідь  плануємо такі
заходи, як презентація, КВК, активні ігри,

науково-практичну конференцію, щоб усі
курси і групи відділення були задіяні. До
кожного заходу складається  сценарій, згідно
з яким  готуються студенти і викладачі. На
свято обов’язково  запрошуємо випускників
коледжу та представників виробництва.

Традиційно захід розпочинається  в ак-
товій залі коледжу, де збираються гості, вик-
ладачі, студенти, випускники, які працюють
за фахом.

Завідуюча відділенням вітає присутніх і, ви-
користовуючи  мультимедійний супровід, пре-
зентує  історичне минуле  та сучасне нашої спе-
ціальності «Ветеринарна  медицина». Випуск-
ники коледжу   діляться спогадами про сту-
дентські роки, розповідають  про свої здобутки.

А нинішні студенти відділення  виступають з
номерами  художньої самодіяльності.

Потім студенти розходяться по аудиторі-
ях, в яких проводяться заплановані заходи. В
цьому році перші курси змагались в «Інте-

лектуальній грі», яка включала питання з
анатомії, тваринництва та біології. Дуже ве-
село, цікаво, жваво, «на одному подиху»
пролетів час змагань, а група переможців
отримала моральне задоволення  та куль-
кові ручки в нагороду.

    Другий курс брав  участь у грі «Щас-
ливий випадок», в ході якої учасники відпо-
відали на питання  з патофізіології та пата-
натомії. Студенти-переможці  були нагород-
жені  солодкими призами – цукерками.

   На третьому  курсі змагання з дис-
циплін «Акушерство» та «Епізоотологія»
проходило у формі КВК. Тут вирували такі
емоції, які надовго запам’ятаються  членам
команд та вболівальникам, а перемогла

«дружба».
 Четвертий,  випускний, курс  брав участь

у науково-практичній конференції «Стра-
тегічні пріоритети розвитку агропромисло-
вого комплексу в III тисячолітті», де студенти
ділилися  своїми досягненнями в науково-
дослідній  роботі.

   Такі позааудиторні заходи допомагають
виховати гармонійно розвинуту особистість,
що стане  справжнім кваліфікованим  фахів-
цем ветеринарної медицини, який буде  «ліку-
вати людство».

   Викладачі  Технолого-економічного
коледжу БНАУ:Фучило Л.Д., спеціаліст

вищої категорії, методист
Єрохіна О. М., Човгун А. М., спеціалісти

першої категорії, магістри

НАВЧАТИ СТУДЕНТІВ ВЕТЕРИНАРНОГО ФАХУ –
 СПРАВА ПОЧЕСНА І ВІДПОВІДАЛЬНА

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА
80-річчю професора М.З. БАСОВСЬКОГО

На базі кафедрі генетики, розведення та селекції тварин 10-11 червня відбулася міжна-
родна науково-практична конференція: «Генетика, розведення та селекція тварин: актуальні
проблеми та перспективи розвитку», яка була присвячена 80-річчю від дня народження
видатного вченого-селекціонера, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-
кореспондента НААН Басовського Миколи
Захаровича.

М.3. Басовський присвятив усе своє
життя науці і зробив значний внесок у роз-
виток теорії і практики племінної справи у
тваринництві. Микола Захарович був визна-
ним у колишньому СРСР та за кордоном
ученим із питань великомасштабної селекції
у тваринництві, автор 167 наукових робіт, з
яких 24 монографії, підручники, посібники.
Він засновник Білоцерківської наукової шко-
ли з розведення і селекції тварин, в якій підго-
товлено 10 докторів і 25 кандидатів сільсько-
господарських наук.

У конференції взяли участь видатні учні
професора Басовського, колеги, науковці. На пленарному засіданні із вітальним словом вис-
тупив проректор з наукової та інноваційної роботи В.В. Сахнюк. Доктор с.-г. наук, чл.-кор.
НААН  Д.Т. Винничук  у своїй доповіді «Николай Захарович Басовський  – профессор-
первопроходец» наголосив, що конструктивні ідеї і розробки Миколи Захаровича  стали
фундаментальним внеском у розвиток теорії і практики генетики та селекції тварин.

Цікавими спогадами поділився   з учасниками конференції М.С Ківа., який працював з
професором Басовським. Він відзначив, що знати Миколу Захаровича особисто  – це  щаслива
подія в житті тих, кому на це поталанило; читання його наукових праць надихало і спонукало
бути його однодумцем. Це не лише видатний вчений, а й педагог, який створив наукову школу
селекціонерів вищого ґатунку.

Не менш цікавими спогадами про свого чоловіка поділилася дружина -  Ніна Василівна
Басовська, яка згадувала Миколу Захаровича  як надійного друга і помічника,  разом з яким
вони  поділяли  усі життєві труднощі. Цікавість до наукової роботи, яку сину прищепив
батько,  прагнення бути схожим на нього спонукали  Дмитра Миколайовича стати на шлях
наукових пошуків і привели  в Інститут розведення і генетики тварин НААН ім. М.В. Зубця,
де він зараз працює.

Колеги М.З. Басовського, доктор с.-г. наук, завкафедри генетики, розведення та селекції
тварин Р.В. Ставецька, доктор с.-г. наук, завкафедри екотрофології Т.М. Димань, а також
канд. біол. наук С.О. Костенко у своїх доповідях підняли низку актуальних проблем у галузі
тваринництва.

На секційному засіданні молоді науковці – аспіранти Н.І.Клопенко , Н.А. Піотрович, А.Д.
Хоменко, Федорченко М.М. поділилися з колегами результатами своїх наукових досліджень.

Піотрович Н.А., аспірантка кафедри генетики, розведення та селекції тварин

Червневого сонячного дня гостинна львівська земля зустрічала учасників ХVІІ Зльоту
студентських лідерів аграрної освіти. Зліт студентів- аграріїв – це зібрання однодумців, які
у напруженій навчальній праці здобувають майбутню професію, це  можливість заявити
про себе і  бути почутим, відчути себе причетним не тільки до молодіжних, а й до загально-
державних справ, брати участь у реформі управління аграрною галуззю та  у становленні
оновленої України. Цей зліт, з одного боку, – демонстрація потенціалу, який має сучасне
українське село, агропромисловий комплекс нашої країни, а з іншого – спілкування зі
студентами-аграріями з різних областей України, обмін думками та презентація нових ідей.
У Зльоті взяли участь кращі студенти нашого університету: Білий Вадим, голова студен-
тської ради БНАУ (БТФ); Хахула Богдан, голова студентської ради м. Біла Церква (еко-

ном.ф-т); Німенко Сергій, перемо-
жець конкурсу «Кращий студент
року БНАУ» (агробіотех. ф-т);
Буранов Владислав (економ. ф-т);
Холоденко Іван (БТФ); Геталюк
Ірина (ФВМ);  Байбарза Ірина
(еколог. ф-т); Шевчук Ярослав (ф-т
права та лінгвістики).

 Нас дуже тепло приймав
Львівський національний універси-
тет ветеринарної медицини та біотех-
нологій ім. С.З.Гжицького. У рамках
Зльоту студенти-аграрії з усієї Ук-
раїни змогли познайомитися і подру-
житися, обговорити найбільш важ-
ливі проблеми студентського життя,
а також чудово провести час на гос-
тинній львівській землі. Програма

Зльоту була надзвичайно насиченою – круглі столи, пленарні засідання, ознайомлення з
визначними, історичними та культурними місцями м. Львів. Особливо пам’ятним стало
урочисте відкриття та закриття Зльоту, а також проведення конкурсу «Кращий студент
року – 2015» серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Переможцем конкурсу став
наш студент 2 курсу агробіотехнологічного ф-ту Німенко Сергій.

 Всі дні, проведені у Львові, були для нас багатими на приємні враження та корисний
досвід. Ми щиро вдячні ректору університету, академіку Даниленку А.С., який надав
можливість нам взяти участь у Зльоті  студентських лідерів аграрної освіти в м. Львові та
забезпечив злагоджену діяльність студентів Київщини на цьому заході.

На добру згадку про  Зліт  та перебування у Львові  наші студенти привезли не лише
дипломи, грамоти, подяки та  фотографії, а й гарний настрій та позитивні емоції, які
зарядили нас  енергією на весь рік!

Л.П. Хахула, начальник навчально-методичної та виховної роботи

ХVІІ Зліт студентських лідерів
аграрної освіти

27-28 травня на базі факультету ветери-
нарної медицини Дніпропетровського аграр-
но-економічного університету проходив ІІ
етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
ветеринарної медицини. Наш університет
представляли  студентки ФВМ Гільмутдіно-
ва Ольга, Головаха Ірина, Мостова Анаста-
сія, команду очолював завідувач кафедри
терапії та клінічної діагностики Головаха В.І.

Наша команда стала бронзовим призером
олімпіади, зайнявши 3 місце. В особистому
заліку Головаха Ірина зайняла друге місце та
продемонструвала найкращі знання з дисцип-
ліни «Внутрішні хвороби тварин», Гільмут-
дінова Ольга  є переможцем з практичної
підготовки з дисципліни «Епізоотологія», а
Мостова Анастасія  показала найкращі знан-
ня з теоретичної підготовки з дисципліни
«Внутрішні хвороби тварин».

Ми щиро вітаємо наших переможниць і
бажаємо  подальших успіхів у навчанні!

 Наш кор.

НАША КОМАНДА –
БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ



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

22.06.2015 р.
Тираж 1000.                                             Зам. ______

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

         № 10                                                                      червень                                                                       Університет

ЕКСКУРСІЯ ДО ВІННИЦІ

ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ
До 110-ї  річниці з дня народження
професора П.О. КОВАЛЬСЬКОГО

Колектив факультету ветмедицини висловлює щире
співчуття доценту кафедри акушерства і біотехнології

репродукції тварин Бабаку Івану Михайловичу
з приводу смерті дружини – Тетяни Кузьмівни

Колектив університету глибоко сумує з приводу
трагічної смерті студента І курсу ветеринарного

факультету  Пинтуса Романа
та висловлює щире співчуття рідним і близьким

Cлаветна історія нашого університету творилася видатними вченими, дослідни-
ками, педагогами, які самовіддано служили своїй справі. Плеяду цих яскравих осо-
бистостей по праву очолює  доктор біологічних наук, професор, заслужений  діяч
науки УРСР, завідувач кафедри анатомії та гістології  в 1938-1941 та 1946-1980
роках Павло Олексійович Ковальський.

Майже  50 років життя віддав він нашому навчальному закладу,  підготувавши
кілька поколінь студентської молоді та ставши  засновником Білоцерківської школи
нейроморфології.

Професор Павло Олексійович Ковальський народився 12 липня 1905 року в селі Барахти Васильківського
району Київської області в сім’ї службовця. Батько його закінчив юридичний факультет Київського універси-
тету і працював помічником секретаря Київського Окружного суду. У 1916 році родина переїхала на постійне
проживання в м. Біла Церква Київської області, де Павло Олексійович продовжив освіту в міській чоловічій
гімназії. У 1923 році він вступив до Білоцерківської механічної профшколи, яку закінчив у 1925 році.

 У 1928 році П.О. Ковальський вступає до Київського ветеринарного інституту, який закінчує в 1931 році.
Після закінчення інституту працює лікарем-бактеріологом в Білоцерківській ветбаклабораторії. З 1932 року
Павло Олексійович – асистент кафедри анатомії домашніх тварин Білоцерківського сільськогосподарського
інституту.  В 1935 році П.О. Ковальський стає  завідувачем кафедри анатомії та гістології Бурят-Монгольсь-
кого сільськогосподарського інституту, де  захищає кандидатську дисертацію на тему: «До питання про морфо-
логію і сегментацію пальців грудної кінцівки».  У 1936 році йому присвоєно вчене звання доцента і він
переводиться на посаду завідувача кафедри анатомії та гістології Новосибірського сільськогосподарського
інституту.

У 1938 році Павло Олексійович обирається за конкурсом завідувачем кафедри гістології Білоцерківського
сільськогосподарського інституту. З цього часу вся наукова і педагогічна діяльність професора П.О. Ковальсь-
кого тісно і нерозривно пов’язана з кафедрою, яку він очолював до 1980 року, тобто протягом 42 років
(виключаючи роки війни). Із 26 червня 1941 до 23 липня 1946 рр. Павло Олексійович брав участь у Великій
Вітчизняній війні, яку закінчив у складі військ Далекосхідної армії.  За участь у війні П.О. Ковальський
нагороджений орденом Червоної Зірки та  бойовими медалями – «За оборону Москвы», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».

У 1946 році  він повертається в інститут, бере активну участь у його відновленні, заново організовує
кафедру і продовжує науково-дослідну роботу. У 1947 році успішно захищає докторську дисертацію «Іннер-
вація окістя».

У 1949 році П.О. Ковальському присвоєно вчене звання професора. Він працює на адміністративних
посадах: деканом ветеринарного факультету, заступником директора інституту з навчальної та наукової робо-
ти. У важких післявоєнних умовах Павло Олексійович підтримував студентську молодь, переважна більшість
якої були вчорашні фронтовики, допомагав справлятися з життєвими труднощами, адже окрім навчання, сту-
денти у вільний час брали участь у відновленні зруйнованих корпусів інституту, в розчищенні міста,
більша половина якого лежала в руїнах.

У 1952 році П.О. Ковальський переходить на роботу завідувачем кафедри гістології і  піднімає навчальний
процес на якісно новий щабель. Не було підручників з гістології – Павло Олексійович пише конспекти лекцій,
розмножує їх на друкарській машинці і студенти отримують можливість вивчати предмет. Немає гістологічних
препаратів – професор вчить лаборантів виготовляти їх в умовах кафедри і дуже скоро гістологія вивчається
тільки по мікропрепаратах. Велику увагу він приділяє підвищенню загальнобіологічного та спеціального
рівня підготовки асистентів і доцентів. Ним встановлюється порядок на кафедрі, коли кожен понеділок науко-
вець кафедри має доповісти, що ним зроблено за минулий тиждень, яка освоєна нова наукова література, які
наукові ідеї виникли. В цьому відношенні сам професор був зразком. У нього завжди були нові відомості з
морфології нервової системи, нові ідеї з методики викладання окремих розділів гістології та анатомії. Павло
Олексійович завжди був у пошуку. Досить сказати, що в країні не було підручника з гістології домашніх
тварин. У 1957 році Павло Олексійович випускає «Спеціальну гістологію домашніх тварин з основами ем-
бріології». Цей підручник дуже скоро завоював велику популярність як серед викладачів, так і в студентсько-
му середовищі. У 1962 році спільно з проф. І. Ф. Івановим був випущений в світ підручник «Гістологія з
основами ембріології тварин», який став настільною книгою для викладачів і студентів зооветеринарних вузів.
Щоб допомогти студентам в освоєнні найбільш складних біологічних проблем, Павло Олексійович видає в 1964
році монографію «Будова та життєдіяльність тваринної клітини», а в 1968 році – «Основи загальної ембріо-
логії». Відмінною особливістю цих книг є те, що складні питання будови і життєдіяльності клітини викладені в
них доступно і ясно.

 За роки наукової діяльності П.О. Ковальський опублікував 88 наукових робіт, у тому числі 3 підручники
з гістології та 4 монографії.

Професор П.О. Ковальський понад 30 років був беззмінним учасником різних морфологічних конфе-
ренцій, симпозіумів та з’їздів. Кожну таку поїздку він прагнув використати і для вивчення того чи іншого
регіону нашої країни. На Всесоюзні конференції в Прибалтику, Воронеж, Москву, Львів та інші міста Павло
Олексійович їздив на своїй «Волзі», запрошуючи з собою співробітників кафедри. З юнацькою захопленістю
він сприймав  чудові пейзажі середньоросійської рівнини, Закарпаття чи Прибалтики.

 Коли у 1959 р. у м. Тюмені було відкрито сільськогосподарський інститут,то  Павла Олексійовича запро-
сили прочитати там кілька лекцій з гістології та  надати методичну допомогу в створенні кафедри.

Не можна не згадати про велику громадську роботу професора П.О. Ковальського в місті Біла Церква.
Протягом багатьох років він був депутатом Білоцерківської міської ради народних депутатів, головою прав-
ління міського товариства «Знання». Майже 30 років він  був членом правління Київського обласного товари-
ства АГЕ, впродовж 15 років -заступником голови Правління Українського республіканського товариства
АГЕ, більше 10 років  - членом ВАК при Раді Міністрів СРСР і членом вченої ради Київського медичного
інституту імені О.О. Богомольця.

За плідну і багаторічну наукову, педагогічну та громадську діяльність  П.О. Ковальський нагороджений
орденами «Трудового Червоного Прапора» та «Знак Пошани». У 1970 році  йому присвоєно почесне звання
заслуженого діяча науки УРСР.

Професор П.О. Ковальський був не тільки великим вченим-нейроморфологом, але й прекрасним педаго-
гом. Крім навчання  студентів гістології та анатомії, Павло Олексійович величезну увагу приділяв підвищенню
морального, естетичного та культурного рівня своїх вихованців. Його лекції глибокозмістовні в науковому
відношенні, завжди супроводжувалися цитатами з вітчизняної і зарубіжної класики  – з творів А.П. Чехова,
А.І. Купріна, Л.Н. Толстого, О.С. Пушкіна, В.В. Маяковського, Ромена Роллана, Байрона, Гете. Студентів
багатьох поколінь вражали  не тільки педагогічна  майстерність Павла Олексійовича, але і його такт, широка
ерудиція, тонкий смак, знання класики та  сучасної літератури, оперної музики. Він залучав студентів до світу
прекрасного, вчив розуміти, цінувати і любити і художню літературу ,і оперну класику.

Павло Олексійович завжди читав лекції гарною літературною мовою, поєднуючи високу науковість і
змістовність з простотою і доступністю викладу.  Він дуже любив працювати з молоддю, передавав молодим
свої воістину енциклопедичні знання, вчив працьовитості і наполегливості в досягненні поставленої мети.

П.О. Ковальський  велику увагу приділяв підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом Павла Олек-
сійовича захищено 19 кандидатських і 9 докторських дисертацій. Все своє свідоме життя без залишку Павло
Олексійович віддав служінню науці, справі підготовки кадрів для сільськогосподарського виробництва.

На знак глибокої поваги  до видатного вченого і визнання його  вагомого внеску в наукову  діяльність
університету та підготовку високопрофесійних, освічених та  інтелектуально розвинених фахівців у 1998 році
кафедрі  анатомії та гістології домашніх тварин  присвоєно ім’я Павла Олексійовича Ковальського.

В.П.Новак, професор,перший проректор, учень П.О.Ковальського

Завдяки тісній співпраці біолого-технологічного факультету з
агрохолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП) наші
студенти  уже понад 5 років проходять тут практичну  підготовку.
На одному з передових підприємств агрохолдингу  ПрАТ «Миро-
нівська птахофабрика» практику пройшли чотири наші студентки-
третьокурсниці: Киричок Олена та Киричок Яна, Зуб Ангеліна,
Носенко Ксенія.

За результатами практики  студентів у  межах програми «Кращий
практикант»,  що запроваджена  на підприємствах агрохолдингу,
було проведено  конкурс, переможницею якого   стала Носенко
Ксенія.

22 червня почесну місію нагородження переможниці конкурсу
виконав молодший фахівець з розвитку та навчання персоналу
Тіменко Сергій Володимирович. Від ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт» він привітав Носенко Ксенію з перемогою та вручив
цінний подарунок - планшет іРad, а  також подякував усім, хто прой-
шов практичну підготовку на підприємствах ПАТ МХП,  запросив
після закінчення навчання приходити на роботу в агрохолдинг.

В.А. Гришко, доцент кафедри гігієни тварин та основ санітарії

НАГОРОДЖУЄМО НАЙКРАЩИХ

У рамках навчальної практики з квітникарства та гідротехнічних  споруд
садів і парків та з метою обміну досвідом викладачі кафедри садово-парко-
вого господарства доценти Л.П. Іщук та О.Г. Олешко і кафедри лісівництва,
ботаніки і фізіології рослин доценти Л.М. Філіпова і С.М. Левандовська орга-
нізували для студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Лісове і садово-парко-
ве господарство» екскурсію до Вінниці, яка розпочалася з відвідування
Вінницького національного аграрного  університету.

Декан агрономічного факультету ВНАУ І.М. Дідура, завідувач ка-
федрою лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва
І.Ф. Підпалий та доцент В.М. Прокопчук ознайомили нас з роботою і
життям факультету,  ми відвідали сучасний читальний зал з комп’ютера-
ми і мережею Wi-FI, лабораторію лісівництва, кабінети ботаніки, аран-
жування, фітодизайну і ландшафтного проектування. Студенти побачи-
ли композиції з квітів і природного матеріалу, виготовлені їхніми колега-

ми в рамках виконання індивіду-
альних завдань з дисципліни
“Основи аранжування”.

Нам показали зимовий сад
площею 350 м2, де зібрана колек-
ція декоративних рослин закри-
того ґрунту, яка  нараховує близь-
ко 100 видів, форм і сортів рос-
лин.  У зимовому саду представ-
лені кактуси, агави, цитрусові,
інжир, банани, пальми та інші ек-
зотичні рослини.

Ми прогулялися тінистими
алеями Ботанічного саду ВНАУ,
який має площу близько 52 га і
розташований на північному і
південному берегах р. Вишня.
Ознайомилися з  відділами квітни-
карства, помології і лікарських
рослин, старим плодовим садом і
молодим формовим плодовим са-

дом, висадженим за інтенсивною технологією. Для проведення наукових
досліджень і лабораторно-практичних занять за напрямом підготовки  «Лісо-
ве і садово-паркове господарство» у Вінницькому НАУ створено лісо-
насінні плантації та стаціонарні лісівничі об’єкти із проведення рубок дог-
ляду, рубок користування та моніторингу лісів, а також використовують
лісові насадження Ботанічного саду «Поділля» ВНАУ.

Вінницькі колеги організували нам екскурсію на свою базу практики –
у садовий центр «Етіс», де зібрана колекція декоративних хвойних і листя-
них дерев та кущів і змонтована гідротехнічна споруда – водоспад.

Студенти також відвідали філію Вінницького краєзнавчого музею у с.
Стрижавка Вінницького району, де в роки ІІ світової війни містилася став-
ка Гітлера «Вервольф».

Незабутні враження справив на нас також ретромузей автомототелефо-
тотехніки, де кожен студент зміг доторкнутися до старовинних військових,
легкових і спеціальних автомобілів та мотоциклів, побачити перші моделі
велосипедів, телевізорів, патіифонів.

Не оминули ми і візитну картку Вінниці – музей відомого лікаря-
хірурга М.І. Пирогова, оглянули насадження на садибі Пирогова, апте-
ку та усипальню, де покоїться тіло лікаря.

Кульмінацією нашої екскурсії стало відвідування статичного вечір-
нього фейєричного шоу фонтан «Roschen», де із синхронізацією музи-
ки, проектора і лазера були продемонстровані шоу «Ельфи», «Винахо-
ди», «Історія музики» і «Лебедине озеро». Фонтан розташований на
руслі річки Південний Буг, його довжина – 97 м, ширина – 10 м, висота
центрального струменя 63 м, розліт води по фронту – 140 м, кількість
підводних ліхтарів – 560 шт. Змонтований фонтан на плавучій плат-
формі завдовшки 98,3 м, завширшки 7,5 м, осадка 1,36 м, водотон-
нажність – близько 170 т.

Екскурсія до Вінниці залишила у студентів незабутні враження. Ми
повертались додому втомленими, але щасливими та сповненими планів  зап-
ровадити побачені у ВНАУ новаторства у нашому університеті.

Л.П. Іщук, доцент кафедри садово-паркового господарства

Колектив університету висловлює щире співчуття
завідувачу кафедри лабораторної діагностики

ІПНСКВМ, професору  Івченку Василю Мусійовичу
з приводу смерті дружини – Галини Олексіївни


