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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

Біологотехнологічний факультет

16–18 травня Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України приймав учасників II етапу Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з напряму підготовки «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва». Участь у змаганнях взяли дванад-
цять аграрних вузів, всього учасників – 29 студентів.

Наш біологотехнологічний факультет представляли студенти п‘ято-
го курсу Безсмертний Олег, Краснонос Сергій та Печура Леонід. За
підсумками змагань у командному заліку вони зайняли шосте місце.

В індивідуальному рейтингу Краснонос Сергій був у першій
десятці та виборов третє місце з дисципліни «Розведення і селекція
тварин».

Учасники студентської олімпіади були нагороджені дипломами
Міністерства освіти і науки України та грамотами Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України. У вільний від
олімпіадних перегонів час учасникам була організована екскурсія по
Києву.

В.П. Лясота, професор кафедри гігієни тварин та основ санітарії

Факультет права та лінгвістики

У  І-му Міжнародному студентському конкурсі перекладу «Пе-
реклад як засіб актуалізації етномовних картин світу» взяли участь

студенти вищих навчальних закладів Ук-
раїни, Білорусі та Польщі. Конкурс про-
водився за трьома номінаціями: «Кращий
переклад англійського поетичного твору
українською мовою», «Кращий переклад
англійського музичного хіта українською
мовою», «Кращий переклад українсько-
го музичного хіта англійською мовою».
Члени журі розглянули та оцінили 247 пе-
рекладів, які надійшли до оргкомітету
конкурсу.

Студентка II курсу факультета права та
лінгвістики спеціальності «Переклад» Крас-
нощок Анастасія під керівництвом в.о. за-
відувача кафедри романо-германської філо-

логії та перекладу Н. В. Волошкової взяла участь у конкурсі і здобула
почесне III місце у номінації «Кращий переклад англійського поетично-
го твору українською мовою», подавши  на розгляд журі авторський
переклад сонета Вільяма Шекспіра.

Вітаємо Анастасію з перемогою і бажаємо нових успіхів у перекла-
дацькій творчості та поетичного натхнення!

Н.В. Волошкова, в.о. зав. кафедри романо-
германської філології та перекладу

Щиро вітаємо
професора кафедри епізоотології

 та інфекційних хвороб
ЯРЧУКА

БРОНІСЛАВА МИРОНОВИЧА
з присудженням йому

Державної премії України
 в галузі науки і техніки

 за роботу «Система ветеринарно-
зоотехнічних заходів за лейкозу

великої рогатої худоби»!

З 24 по 27 травня у м. Києві відбувся ХІХ Зліт студентських лідерів аграрної освіти,  на якому
зібралася студентсько-наукова еліта 22 університетів і більш як 100 коледжів аграрного спрямування.

 На  урочистому відкритті зльоту наші студенти були нагороджені грамотами та подяками Міністер-
ства освіти і науки
України за актив-
ну участь та ваго-
мий внесок у роз-
виток молодіжно-
го руху.

Цікавими були
засідання диску-
сійних клубів за
різними напряма-
ми аграрної науки,
де учасники дис-
кусій не обійшли
також увагою  і
питання  стимулю-
вання студентів до
навчання, адже
мотивація є головним механізмом у досягненні молоддю нових вершин. Представники  нашої делегації вияви-
ли високі знання, справжній професіоналізм у розумінні сучасних проблем, за що отримали одну з найвищих
нагород.

Родзинкою зльоту стали аграрно-політичні дебати в рамках «Німець-
ко-українського агрополітичного діалогу» під керівництвом Фолькера
Зассе. Наш університет представляв студент 3 курсу факультету вете-
ринарної медицини Ілля Оберемчук.  Його глибокі знання, вміння аргу-
ментовано викласти своє бачення проблеми викликали повагу міжнарод-
ного журі і просто не залишили конкурентам ніяких шансів. Ілля вибо-
ров 2 почесне місце, отримавши  диплом та грошове заохочення на на-
вчання у розмірі 7500 грн.

Переможців прийшли привітати  Прем’єр-міністр України Володи-
мир Гройсман, віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав Ки-
риленко, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та перший зас-
тупник міністра аграрної політики та продовольства України Максим
Мартинюк. Вони  подякували студентській еліті за творчий науковий
пошук, відмінне навчання та можливість відчути себе причетними не
тільки до молодіжних, а й до загальнодержавних справ, до участі у ре-
формуванні  управління аграрною галуззю.

 Учасники нашої делегації щиро вдячні ректору університету, акаде-
міку НААН Даниленку А.С., який надав нам можливість взяти участь у
ХІХ Зльоті студентських лідерів аграрної освіти та забезпечив злагодже-
ну діяльність студентів на цьому заході.

 Легкодух В.А., аспірант кафедри
технології виробництва молока і м’яса

ХІХ ЗЛІТ СТУДЕНТСЬКИХ ЛІДЕРІВ
АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
СТУДЕНТСЬКИХ КОНКУРСІВ

Наш університет підписав Меморандум з Вашин-
гтонським державним університетом (Washington State
University (WSU), за яким передбачено здійснення
спільних програм і заходів з фундаментальних і при-
кладних наукових досліджень, освіти та професійної
підготовки, технології та передачі інформації, а також
економічного розвитку.

 БНАУ і WSU спрямовуватимуть  зусилля на ство-
рення та реалізацію узгоджених проектів, програм та
заходів, які сприятимуть покращенню наукового та
освітянського потенціалу кожного з університетів. В
рамках Меморандуму сторони співпрацюватимуть
протягом  п’яти років з дати підписання, і він може
бути продовжений за взаємною письмовою згодою
сторін.

Кожного року до WSU вступають понад 30 тис.
студентів, які навчаються  більш як за 230 напрямами.
Оскільки штат Вашингтон славиться своїм сільсько-
господарським виробництвом, особливо вирощуван-
ням зернових культур на його відомих Полюзьких
горбистих полях («waves of the earth» – хвилі землі), то
підготовка студентів і наукова робота там проводять-
ся практично за усіма тими напрямами, які ми маємо у
нашому університеті – рослинництво, тваринництво,
екологія, економіка, адміністрування, ветеринарна ме-
дицина тощо.

У зв’язку з цим для  наших студентів та викладачів
відкриваються нові можливості для плідної співпраці
з іноземними партнерами в освітньому і науковому
напрямах. Зокрема, для студентів – це можливість брати
участь у програмах обміну студентами на пільгових

 Меморандум з Вашингтонським
державним університетом

умовах за домовленістю сторін (забезпечення безоп-
латним проживанням на період участі у програмі об-
міну тощо).

Викладачі та науковці на веб-сайті WSU чи в спе-
ціальній науковій літературі можуть відслідковувати
напрями діяльності своїх партнерів, знайомитися з
можливостями наукових лабораторій  та наповненням
їхніх освітніх програм. Підписання Меморандуму
відкриває нові можливості для взаємовигідної
співпраці. Наприклад, ми можемо запросити  цікавого
для нас науковця для участі у роботі фахового семіна-
ру чи конференції. В таких випадках фінансування по-
їздки може проводитися з бюджету WSU.

Також, потрібних нам викладачів можна буде зап-
рошувати на термін від 2–3 тижнів до 3–6 місяців. Ми
зможемо читати лекції, проводити практичні заняття,
планувати і проводити спільні наукові дослідження.
Для аспірантів та молодих учених можна організову-
вати окремі курси з теорії та практики сучасних нау-
кових досліджень, визнаних у світі методів статистич-
ної обробки даних тощо, залучивши до цієї роботи
американських колег.

Підписання Меморандуму відкриває нові можли-
вості для співпраці у сфері науки і освіти, підвищує
шанси отримання фінансування за використання різних
грантових програм (у т.ч. програми наукових обмінів
ім. Фулбрайта та ін.).

Запрошуємо усіх до плідної співпраці!
В.В. Сахнюк, проректор з наукової

та інноваційної діяльності,
В.І. Козій, професор кафедри хірургії та

хвороб дрібних домашніх тварин
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Під час однієї з поїздок волонтерів Київщини до земляків, які захищають Україну у
Мар’їнці та Красногорівці, керівник групи, депутат обласної ради, ректор Білоцерківського
національного аграрного університету Анатолій Степанович Даниленко запросив на навчан-
ня до Маслівського аграрного коледжу БНАУ учасника АТО Хоменка Артема Юрійовича.

Артем, який майже три роки зі зброєю в руках боронить нашу  державу, охоче прийняв
запрошення і сьогодні є студентом спеціальності «Організація і технологія ведення фермерсь-

кого господарства». Після
закінчення Маслівського аг-
рарного коледжу він планує
продовжити  навчання у
Білоцерківському  національ-
ному  аграрному університеті.
А тому 24 травня разом з рек-
тором А.С. Даниленком, який
вкотре відвідував Мар’їнку з
благодійним вантажем, май-
бутній студент вишу приїхав до
університету, де  ознайомився
з навчальною базою та  умова-
ми навчання у БНАУ.

Прибувши до  Маслівки
на екзаменаційну сесію, Ар-
тем зустрівся з першокурс-
никами, котрі якраз проходи-
ли  триденні польові заняття

по програмі дисципліни «Захист Вітчизни». Юнаки з великою цікавістю слухали роз-
повідь Артема про бойові дії на лінії розмежування та  ставили велику кількість  запи-
тань, адже хлопців  цікавило і повсякденне життя бійців, і побут, і короткі години перепо-
чинку.

Студенти коледжу щиро подякували Артему за мужність і самовідданість, за те, що він є
одним з представників нашого коледжу, які гідно виконують свій військовий  обов’язок.

Хутько Леонід, командир І взводу студентів І курсу

Цікаво проводяться навчальні практики
на виробництві студентів спеціальності  «Са-
дово-паркове господарство». Нещодавно
одне із занять із квітникарства відбулося на
базі Національного дендрологічного парку
«Софіївка» НАН України, а наступне – на
базі садового центру «Едем-Флора», з яким
агробіотехнологічний факультет підтримує
тісні зв’язки.

У «Софіївці» студенти ознайомилися з
асортиментом рослин в оранжереї та на
закритих колекційних ділянках, де нарахо-
вується  понад 1000 видів, форм і сортів тра-
в’янистих рослин, серед яких  і червоно-
книжні види. Найбільшу увагу привернула

18 травня, в День боротьби за права
кримськотатарського народу, в нашому уні-
верситеті відбулася лекція-бесіда, яку провів
доцент кафедри економічної теорії та історії
Д.О. Карпусь для студентів 1 курсу ФВМ,
освітнього ступеня магістр.

 18 травня 1944 року увійшло в історію
України як трагічна дата. Цього дня відбуло-
ся примусове виселення кримськотатарсько-
го населення Кримської АРСР до Середньої
Азії та інших регіонів СРСР. Підставою для
депортації послужила підозра влади у
співпраці деяких кримських татар з нацист-
ською Німеччиною під час окупації Криму. 
В той же час не згадувалося, що майже де-
сять тисяч кримських татар служили в ра-
дянській армії, а льотчик Амет-Хан Султан
навіть став Героєм Радянського Союзу.

Завершальними змаганнями між факультетами студентських збірних стала першість з міні-футболу.
Турнір розпочався зустріччю між лідерами минулого року – командами  економічного та біолого-

технологічного факультетів. На перших хвилинах гри збірна економічного факультету провела вдалі
атаки, які завершилися  влучним  попаданням у ворота противника. Але зібраність і спортивна вит-

римка гравців  БТФ допомогла їм завершити гру із
рахунком 4:3 на користь біотехнологів.

Слід сказати, що усі команди виявили вправність
та наполегливість у змаганнях. Зокрема, хотілось би
відзначити збірні команди екологічного та агробіотех-
нологічного факультетів, які  хоч і не дістались до
призових місць, але гідно відстоювали свої позиції.

  Як завжди потужною грою вирізнялася команда
факультету ветеринарної медицини, якій у цьому році
пощастило змагатися у фіналі за 1–2 місце. Боротьба
за 3–4 місце точилася між збірними економічного фа-
культету та факультету права і лінгвістики. Зазначи-
мо, що студенти факультету права і лінгвістики про-
демонстрували достатньо красиву та наполегливу гру.

За результатами проведених  змагань визначилися
призери.

І місце четвертий рік поспіль завоювала команда
біолого-технологічного факультету у складі: Гусак
Анатолій, Печенюк Анатолій, Буглак Олексій, Солол
Андрій, Трохимчук Василь, Пархоменко Едуард, Ми-
тулинський Роман, Червінський Денис, Осінський Ми-
хайло, Ольховик Віталій; керівник команди – ст. вик-

ладач кафедри фізичного виховання Колосовська В.В.
На ІІ-у сходинку піднялася команда факультету ветеринарної медицини: Міняйло Микола, Йовен-

ко Сергій, Ульянов Максим, Волошин Вячеслав, Чопенко Юрій, Лозян Артем, Федоров Олександр,
Рябоненко Владислав, Карпенко Дмитро; керівник команди – ст. викладач кафедри фізвиховання Ки-
риченко В.М.

ІІІ-е місце посіла команда економічного факультету у складі: Карімов Денис, Хманич Олександр,
Сметан Денис, Желюк Валерій, Михайлов Максим, Кунц Руслан, Шевченко Іван, Руденко Євген, На-
вроцький Максим, Синиця Руслан; керівник команди – ст. викладач кафедри фізвиховання Куга Д.В.

Вітаємо переможців і бажаємо усім учасникам змагань доброго здоров’я, успіхів у навчанні та
подальших спортивних перемог!

В.В. Колосовська, старший викладач кафедри фізичного виховання

І СТУДЕНТ, І ВОЇН-ЗАХИСНИК
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З КВІТНИКАРСТВА

лабораторія мікроклонального розмноження
рослин, зокрема, технологія розмноження хо-
сти, яку представив ст. наук. співробітник пар-
ку М.В. Небиков. Також студенти відвідали
декоративний і фундуковий розсадники пар-
ку, де ознайомилися з асортиментом декора-
тивних і плодових рослин, освоїли технологію
живцювання рослин у туманних установках.
Студенти також побували на кафедрах лісово-

го і садово-паркового господарства
Уманського національного універси-
тету садівництва, в його оранжереях
і теплицях та у науковій бібліотеці, де
ознайомилися з колекціями старо-
друків.

У рамках заняття у садовому
центрі «Едем-Флора» студенти пра-
цювали на контейнерній площадці і в
теплицях. Основна увага була при-
ділена технологіям живцювання і ви-
рощування садивного матеріалу з на-
сіння ампельних квітниково-декора-
тивних рослин – петуній, пеларгоній,
бакопи, фуксії, газанії, бегонії  та роз-
глянуті способи використання цих
рослин в озелененні.

Після таких навчальних практик
на виробництві студенти повертають-

ся додому трохи стомлені, але переповнені
враженнями і креативними  ідеями  щодо
втілення  в життя набутих знань і практичних
навичок.

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

Депортація кримських татар
Кримські татари втратили майже все своє

майно, важкими були умови перевезення до
нових місць проживання. В дорозі та в перші
роки поселення від голоду та хвороб загину-
ло, за підрахунками активістів кримськота-
тарського руху,  46 % нових спецпересе-
ленців. На лекції були названі справжні при-
чини та наслідки депортації, студенти  озна-
йомилися  зі спогадами кримських татар, що
пережили цю трагедію.

Постановою Верховної Ради України
від 12 листопада 2015 року № 792-VIII де-
портацію з Криму кримських татар у 1944
році визнано геноцидом кримськотатарсь-
кого народу.

Д.О. Карпусь у своїй лекції наголосив на
тому, що злочини сталінського режиму були
зумовлені пануючим у СРСР тоталітаризмом,

Міні-футбольні баталії на спортивній арені  університету НАШІ ТАЛАНТИ
Незмінним учасником усіх університетських, міських та всеукраїнських мис-

тецьких заходів є університетський вокально-інструментальний ансамбль (керів-
ник Булей Н.В.). Його історія бере свій початок з 2012 року. З того часу співочий
колектив  об’їздив з кон-
цертами  багато областей
України, радуючи своїм
виконанням глядачів. За
високий рівень вико-
навської майстерності
колектив нагороджений
дипломом на фестивалі
хорової музики «Пісен-
на веселка «Олек-
сандрії». Він не раз зай-
мав  призові місця на
Всеукраїнському фести-
валі художньої творчості
колективів вищих на-
вчальних закладів Мінаг-
рополітики «Софіївські
зорі», а на Всеукраїнсь-
кому фестивалі духовної пісні у місті Вишгород ансамбль був нагороджений дип-
ломом та грошовою нагородою від громади Покровської церкви.

Слід наголосити, що натхненником активної діяльності ансамблю є ректор
А.С. Даниленко. Він завжди підтримує цей колектив, ініціює благодійні концерти,
беручи в них особисту участь. Особливо запам’яталися концерти   для воїнів  АТО
«З Україною в серці» та  з нагоди відкриття в селі Карапиші табору «Зоряний» для
дітей переселенців.

Нещодавно ансамбль виступив у Національному палаці мистецтв «Україна»  на
гала-концерті XVI Міжнародного фестивалю «Мелодія двох сердець», де  разом з
Анатолієм Степановичем  та Віталієм Білоножком  виконав пісню «Буде свято».

Сьогодні в складі  ансамблю  Сергій Губарик, Яна Кичак, Роман Олексюк, Юлія
Ярова, Антон Василевський, Ерік Дамс та інші. Цього  року Сергій Губарик брав
участь у вокальному шоу «Голос країни», а Яна Кичак у 2016 році підкоряла сцену
у вокальному шоу «Deutschland sucht den Superstar», що проходило у Німеччині.

Побажаємо ж талановитому ансамблю подальших творчих злетів!
Краснощок Анастасія, голова інформаційного комітету студентської ради

Новини університетського центру

і  не допустити подібного в май-
бутньому можна лише, залиша-
ючись вірними принципам демок-
ратії та свободи слова, базовим
європейським цінностям.

Студенти рішуче засудили
злочини сталінського режиму за-
галом і депортацію кримських та-
тар зокрема. Була підтримана
думка , що людство має визнати
депортацію кримських татар ак-
том геноциду народу. Ми ж має-
мо пам’ятати цю сумну дату і
вшановувати пам’ять загиблих та
співчувати жертвам репресій.

На завершення присутні
переглянули художній фільм
“Хайтарма”, знятий телекана-
лом АТР в 2013 році і присвя-
чений трагедії кримськота-
тарського народу.

Д.О. Карпусь, доцент кафедри економічноїтеорії та історії


