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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ  – У НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ!
14 вересня  у нашому університеті відбулася подія величезної міжнародної ваги. В рамках ІІІ з’їзду громадської орга-

нізації Всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молодь за євроінтеграцію» було урочисто  відкрито Інформаційний
центр Європейського Союзу.

У цій знаменній події взяли участь Глава представництва Євросоюзу в Україні  пан Ян Томбінський, перший заступник
Міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк, Директор науково-методичного центру інформаційно-аналі-
тичного забезпечення діяльності вищих аграрних навчальних закладів Ірина Синявська, Почесний голова, ректор університету,
академік НААНУ Анатолій Даниленко та Голова об’єднання Юрій Балацький.

Після традиційного перерізання стрічки, у  відкритому Інформаційному центрі відбулася зустріч почесних гостей з делегата-
ми  ІІІ з’їзду молодіжного об’єднання та представниками засобів масової інформації.

Ректор університету А.С. Даниленко щиро вітав усіх присутніх із
цією значущою подією у житті нашого навчального закладу. Він закли-
кав молодь об’єднатися у справі пришвидшення євроінтеграційних про-
цесів, щоб забезпечити своє майбутнє у європейській спільноті. Ана-
толій Степанович від душі і серця  подякував Послу Яну Томбінському
за його неоціненний особистий внесок у справу євроінтеграції України.

Директор науково-методичного центру інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих аграрних навчальних закладів І.М. Си-
нявська підкреслила, що відкриття Інформаційного центру саме в аг-
рарному університеті є знаменним, адже аграрний сектор – провідний в
економіці України. Вона відзначила важливе значення просвітницької
діяльності студентів та наголосила на тій величезній ролі, яку відіграва-
тиме у цій роботі відкритий Інформаційний центр ЄС.

Посол Євросоюзу Ян Томбінський відзначив, що євроінтеграція
України залежить від кожного громадянина і насамперед – від молоді,
адже саме вона  обирає своє майбутнє. Пан Посол наголосив, що нинішні
стандарти ЄС – це результат праці багатьох людей протягом  деся-
тиліть. Прагнення до європейського  майбутнього і постійна робота
для здійснення цього має стати перспективою для молодих людей. А
новостворений Інформаційний центр надаватиме необхідну допомогу
у поширенні знань про європейські стандарти життя і європейську
перспективу України.

В урочистій обстановці  було підписано Угоду про співпрацю,
яку від громадської організації підписав Почесний голова Анатолій
Даниленко, а від представництва Європейського Союзу в Україні пан
Ян Томбінський.

Потім почесні гості взяли участь у ІІІ з’їзді громадської організації
Всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молодь за євроінтеграцію».

Перший заступник Міністра аграрної політики і продовольства Ук-
раїни І.Ю. Бісюк, вітаючи делегатів, висловив упевненість, що молодь
сприятиме розквіту України і разом з тим збереженню унікальних
українських традицій, однією з яких є традиція  жити великою громадою.
Іван Юрійович підкреслив, що заслуговує на особливу увагу досвід  євро-
пейських країн розвивати  інфраструктуру сільських територій не дер-
жавним коштом, а за рахунок  інвестиційних вкладень асоціацій, союзів,
об’єднань підприємців та ін. Така практика, перенесена в Україну,
сприятиме відродженню нашого села.

У своїй доповіді  Голова  молодіжного об’єднання  Юрій Балацький
відзначив, що делегатами з’їзду стали 490 представників від 60 вищих
навчальних закладів усіх регіонів України. Він підвів підсумки  діяльності
організації від часу становлення і дотепер, визначив її завдання щодо
пришвидшення євроінтеграційних процесів та накреслив напрями діяль-
ності на найближчу перспективу.

За ініціативи Юрія Балацького делегати з’їзду прийняли звернення до Президента України В.Ф. Януковича та Голови Верхов-
ної Ради  В.В. Рибака, в яких висловили  свою підтримку євроінтеграційного курсу нашої країни і повну готовність покласти свої
знання і молодечу енергію  на успішну його  реалізацію.

На завершення форуму відбулася молодіжна акція «Уяви європейську Україну, вона стартує тут!», під час якої молодь
написала свої мрії і бажання на символічній «Стіні бажань», таким чином проголосувавши  за європейські  стандарти життя і ще раз
наочно підтвердивши, що своє майбутнє молоді люди бачать у європейській спільноті.

Наш кор.
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Досягнення  у спорті студентки  І курсу факультету
ветеринарної медицини, майстра спорту міжнародного кла-
су Ірини  Геталюк – це гордість факультету та універси-
тету. Спорт виховує лідерство в усьому: навчанні, житті,
професії. Такою є Ірина. Вона – лідер. У неї вистачає часу
на навчання, вона староста групи і багато тренується. Ось
і результат: 24-29 червня 2013 р. у м. Іллічівську відбув-
ся чемпіонат Європи з універсального бою серед чоловіків
і жінок. Провівши перший бій з перемогою, Ірина отри-
мала травму, але не здалася. Спортсменка доклала всіх
зусиль, а також спортивний досвід і виборола бронзу.

Ми бажаємо Ірині і надалі підкорювати спортивні вершини та виборювати медалі вищих
гатунків. Перемог і тільки перемог тобі, Ірино!

Г.В. Бельська, ст. викладач кафедри фізвиховання та спорту

ПЕРЕМОГИ  НА
СПОРТИВНІЙ АРЕНІ
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ...

У вересні святкує свій день народження шано-
вана людина, доктор ветеринарних наук, профе-
сор, відмінник  та заслужений працівник народної
освіти, ветеран праці та Великої Вітчизняної  війни
Віра Семенівна Хоменко.

Результати 67-річної науково-педагогічної
діяльності В.С. Хоменко (у тому числі 50-річної праці
у БНАУ) є вагомим особистим внеском у розвиток
вітчизняної фармакології та ветеринарної медицини,

зміцнення і вдосконалення науково-методичної бази ветеринарної освіти в Україні та
патріотичного виховання творчої молоді.

Науково-педагогічна діяльність В.С. Хоменко відмічена двома орденами БДАУ
(2001 р., 2010 р.) «За мудрість, гідність і самовідданість»,  галузевим Знаком пошани
1 ступеня (2001 р.), почесним знаком «Відмінник вищої школи СРСР» (1990 р.), Орденом
княгині Ольги ІІІ ступеня (2001р.).

Вельмишановна Віро Семенівно! Щиро вітаємо Вас з днем народження!   Бажаємо Вам
довгих років життя, доброго здоров’я, сімейного затишку, душевного спокою, всіляких
гараздів та продовження Ваших науково-практичних надбань Вашими численними учнями.

З повагою, колективи факультету  ветеринарної медицини
та кафедри паразитології та фармакології.

Вітаємо професора
В.С. Хоменко

Немало пізнавального, цікавого, а інколи й повчального  можна побачити літньої пори
 чи то в лісі, чи в саду, чи просто йдучи дачною дорогою. Отож погожого теплого

дня йшов я  на дачу. Берізка польова розстелилася килимом по полю, на  узбіччі росло
кілька стебел волошки,  голубіли сокирки на схилах. Навколо стояла тиша, тільки в траві
сюрчали цикади.

Зненацька мою увагу привернув пташиний гамір.
Зупинившись, побачив пару ластівок, які голосно пищали й
ганялися в повітрі за двома горобцями. Ті ж цвірінькали, відби-
валися, тікали. Горобчиха відірвалася від погоні і юркнула у
новозбудоване ластівчине гніздо. Ластівки намагалися відігнати
горобця і «випровадити» непрохану гостю зі своєї домівки.
Та всі спроби виявилися марними. Тоді ластівки стали літати
до берега ставка, приносити в дзьобах вологі грудочки грун-
ту і заліплювати гніздо. Горобчиха ж уперто сиділа всередині,
доки не замурували її зовсім...

Збираючи ягоди лісової суниці ясного літнього дня, зупинився, щоб перепочити та
оглянутись довкола. Яким же було моє здивування, коли недалеко на гілці черемхи

побачив гніздо славки-кравчихи. Слід сказати, що ця невелика сірувато-жовта пташка меш-
кає у тепліших краях. Проте, можливо, відчувши потепління клімату, чорноголова славка
прилетіла до нас із Греції чи Італії.

Гніздо звисало на гілці майже до землі. Воно було округлої форми, звите з тонких
гілочок, сухих стебел трав, всередені вимощене   пташиним пухом. Найбільш цікаво, що це
гніздо розміщувалося у своєрідному “мішечку”, зшитому із двох листків у нижній поло-
вині і прив’язаних до гілки. Цю роботу виконує самець славки-кравчихи. Він проколює у
листку кілька пар дірочок і пропускає через них тоненькі волокна з кори  липи чи верби, а
також зі стебел сухих трав.

Отож у будуванні гнізда самець виконує свою “чоловічу” частину роботи. Обоє
працюють дружно і злагоджено.

Якось сонячного дня, крокуючи лісом, зупинився у вибалку біля товстої вільхи. Біля
її стовбура побачив у траві мертві тіла двох дорослих одудів. Подивившись вгору,

розгледів розкриті роти-дзьобики пташенят, які висунулися з дупла і голосно пищали.
Допомогти їм було нічим, отож, відчуваючи безпорадність,
вирушив далі.

Повертаючись через деякий проміжок часу, не втримався
й підійшов до знайомого дерева. Якою ж була несподіванка,
коли побачив там двох дятлів, які часто підлітали до дупла,
приносили в дзьобиках черв’ячків, гусениць, жучків і годува-
ли ними пташенят-сиріт. На осиці, що росла поруч, побачив
дупло з дятлятами. Невдовзі дятли-батьки стали годувати пта-
шенят по черзі – то своїх, то «прийомних». У мене вже не зали-
шалося сумніву, що осиротілих пташенят одудів старі дятли не

покинуть напризволяще, а вигодують їх разом зі своїми.
Отакі, майже людські, історії можна спостерігати, якщо уважно придивитися  до

оточуючого нас світу.
І.Д. Василенко, лісівник

Світ навколо нас

Пташині історії

З 10 по 13 вересня  у  м. Ренн (Франція)
відбулася одна з найбільших міжнародних
виставок – SPACE, присвячена сільському
господарству і тваринництву, зокрема. Ця

виставка  проходить тут щорічно. І не  ви-
падково для її проведення вибрана столиця
Бретані-Ренн. Саме це місто є одним
із світових  центрів розведення
худоби. На виставці були представ-
лені  сільгоспмашини та устатку-
вання, генетика, штучне осіменін-
ня, інкубатори, сільськогоспо-
дарські будівлі, здоров’я тварин,
доїльне обладнання та інше. Ще тут
можна було  побачити кращі зраз-
ки майже всіх порід сільськогоспо-
дарських тварин, 50  з них одержа-
ли нагороду 1 зірка, а 14 – дві зірки.
Цікаво, що цього року серед пере-
можців 31% іноземних учасників ви-
ставки. Нагороди були і в галузі
розведення ВРХ, птахівництва,

свинарства, розведення кролів, і у галузі
енергетики та розвитку сільгосптехніки. Було
також відзначене зірками обладнання для
годівлі, репродукції, для ферм (ваги, кори-
дори для швидкого проходження тварин,
клітки тощо), менеджмент рішення, продук-
ти для гігієни та здоров’я тварин,
доїльне обладнання.

Салон SPACE, будучи одним з
найбільших спеціалізованих вистав-
кових майданчиків у Європі, засвід-
чив позитивну динаміку розвитку
галузі та став професійним форумом
для спеціалістів тваринництва
багатьох країн світу.

На виставці були продемонстро-
вані  високі досягнення французької
генетики у створенні м’ясної та мо-
лочної порід ВРХ, зокрема Шаро-
лезька, Лімузинська, Салерс, Акві-
танська світла, Гасконська,  Обрак,

ЗАПОЗИЧУЄМО  ЗАРУБІЖНИЙ  ДОСВІД
Симентал, Тарантез, Гольштейн, Монт-
бельярд, Абонданс, Нормандська, Бура. Для
ознайомлення з особливостями утримання та
розведення тварин були організовані відвіду-

вання господарств регіо-
ну, де безпосередньо зай-
маються м’ясним та
молочним скотарством,
свинарством, птахівниц-
твом, кролівництвом.

Виставку відвідали
д е л е г а ц і ї  з  п о н а д
100 країн з усіх конти-
нентів світу.

Серед відвідувачів
були фахівці з України, у
тому числі делегація на-
шого університету на чолі
з ректором, академіком

А.С. Даниленком. Спеціалісти-тваринники
мали можливість ознайомитися з передовими

рішеннями та здобутками у
своїх напрямах діяльності.

Особливу увагу нашої де-
легації привернула велика ро-
гата худоба породи шароле, що
на сьогодні є однією з найкра-
щих м’ясних порід. Ці тварини
здатні значною мірою поліпши-
ти м’ясне поголів’я будь-якого
тваринницького господарства.
Порода створена у Франції ме-
тодом довготривалої селекції
місцевої худоби, спорідненої си-
менталам, за м’ясними якостями.
Тварини характеризуються доб-
рою акліматизаційною здатні-
стю, крупні, мають високу енер-
гію росту, швидко нарощують

м’язову тканину без осалювання туш, відзна-
чаються стійкою спадковістю і багатим гено-
фондом. Для ННДЦ нашого університету ця
порода також є досить привабливою, оскільки
в недалекому майбутньому ми плануємо
розвивати у себе цей напрям.

Хотілось би також відзначити, що
на виставці Анатолій Степанович мав
можливість презентувати наш
університет, що, безперечно, сприя-
тиме нашому  іміджу за кордоном.

Виставка підтвердила,  що су-
часне тваринництво вимагає ретель-
ного осмислення та економічного
обгрунтування напрямів господа-
рювання, а враження від побачено-
го стимулюють учасників виробни-
чого процесу до пошуку нових
знань і підходів.

В.В. Сахнюк, професор,
 проректор з наукової роботи


