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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Ранок першого вересня видався напро-

чуд теплим і сонячним. Погода сприяла свят-
ковому настрою, який панував
серед вчорашніх абітурієнтів,
котрі зібралися на своє перше
у стінах університету свято –
свято Посвячення у студенти.

Розпочалися урочистості
виконанням Державного гімна.
Усі присутні співали його зі
сльозами на очах, тримаючи
руку біля серця. Адже, розпо-
чинається новий навчальний рік
у непростих умовах війни на
сході. Хвилиною мовчання учас-
ники свята вшанували пам’ять
про всіх, хто віддав своє життя
за свободу і незалежність нашої
рідної України.

У своєму вітальному слові
ректор, академік А.С. Дани-
ленко щиро поздоровив першокурсників  із
Днем знань.

Він з гіркотою відзначив, що нинішнє
свято затьмарене війною. Відважні захисники
нашої Батьківщини жертвують сьогодні
життям, відстоюючи незалежність і свобо-
ду України. Ми низько вклоняємось їм за
їхню мужність і самопожертву. Серед воїнів
і наші студенти та викладачі, які борються з
ворогом за свою державу, за мирне небо над
нашими головами. І я глибоко переконаний,
– наголосив Анатолій Степанович, – що ми
обов’язково переможемо! Бо з нами правда,
і з нами Бог. У цей складний для українців
час нинішнє свято єднає усі покоління, воно
наповнює наші душі любов’ю до своєї
Батьківщини і вірою в її світле майбутнє.

ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ У СТУДЕНТИ
Дорогі першокурсники! Сьогодні ви

відкриваєте для себе широкі горизонти на-
уки. І я впевнений, що
ні ви, ні ваші батьки
ніколи не пожалкуєте,
що вибрали саме наш
університет. Адже він

має 380-річну істо-
рію, з його стін вий-
шло багато видатних постатей, які зробили
неоціненний внесок у вітчизняну науку та
суспільний розвиток країни. Нині серед ви-
пускників університету видатні державні
діячі, народні депутати, керівники великих
аграрних підприємств, холдингів, фірм,
підприємці, заслужені працівники сільсько-
го господарства. Більшість нашого науко-
во-педагогічного складу – це колишні ви-
пускники, які успішно навчалися, наполег-
ливо займались науковою роботою, брали
активну участь у громадському житті уні-
верситету, міста, країни. Нині вони видатні
науковці і високопрофесійні педагоги, які
впродовж десятиліть вкладають у студентів

свою душу і частину серця, оточують кож-
ного своєю батьківською турботою. Тому я
хочу запевнити батьків:  вони передають
своїх дітей у надійні руки, і всі разом ми
виховаємо з них не лише сучасних освічених
фахівців, але й патріотів та свідомих грома-
дян своєї Батьківщини.

З Днем знань  першокурсників
привітали почесні гості: голова дер-
жадміністрації Белоцерківського рай-
ону В.М. Хрик, наш випускник, відо-
мий у місті підприємець В.А. Мар-
шалок, професор Луганського НАУ
Бондарь А.Ф.

Ректор університету А.С. Дани-
ленко вручив першокурсникам сим-
волічні Студентський квиток, Заліко-
ву книжку та Ключ від країни знань.
А студенти піднесли Анатолію Степанови-
чу коровай, яким він щедро поділився з
першокурсниками.

8 вересня в університеті відбулося перше у цьому навчально-
му році засідання вченої ради, на якому було розглянуто низку
актуальних питань. Зокрема,  заслухано доповідь головного бух-
галтера А.А. Лозіцького про відкриття поточного рахунку
університету в установі державного банку відповідно до нового
закону про вищу освіту, розглянуті Положення “Про студентське
самоврядування Біло-
церківського НАУ”,
“Про конкурс “Кра-
щий наставник акаде-
мічної групи” серед
наставників Білоцер-
ківського НАУ” та
Положення “Про
Раду ветеранів Біло-
церківського НАУ”.

Голова вченої ради
А.С. Даниленко вико-
нав на засіданні при-
ємну місію –  привітав
вересневих іменин-
ників Власенка В.М.,
Сокольського В.П., Ткачука В.М., Бабенка С.П., Ромасишина Д.В.
та побажав їм міцного здоров’я, натхнення, успіхів у подальшій
роботі на розвиток нашого університету.

Особливий ювілей –  80-річчя – відзначив Володимир Макси-
мович Власенко, академік  НААН, доктор ветеринарних наук, про-
фесор, заслужений працівник вищої школи України, який упро-
довж 1977-2005 років працював  ректором університету. Його
професіоналізм, енциклопедичні знання, величезна працездатність
та уважне ставлення до кожного співробітника чи студента здобули
йому заслужений авторитет і повагу колег. І сьогодні Володимир
Максимович дарує нам свої знання, досвід, мудрі поради та вагоме
слово вченого, колеги, громадянина.

Всім іменинникам були вручені університетські відзнаки та
квіти. Члени вченої ради тепло вітали своїх колег.

Л. Качан, вчений секретар

На вченій раді університету

На завершення свята прозвучав старовин-
ний студентський гімн «Гаудеамус», який ви-
конав народний хор університету «Батьківсь-
ка нива».

Свято продовжилось у студентських ауди-
торіях, де була проведена виховна година
«Україна – суверенна демократична держава».

Наш кор.

За велінням долі ти потрапив у ці славетні стіни. І
тепер ти просто змушений гризти граніт науки, проходи-
ти почергово всі дев’ять полум’я-
них кіл шаленого студентського
життя і… просто щиро і відверто
радіти з того, що маєш таку мож-
ливість.

Можливо, це звучить дещо по-
дитячому,  але віднині ти потрапив
у незвичайний світ, яким керує
вимогливий і водночас  добрий
Чарівник-ректор, незмінні ваші
чародії-наставники, які  допомага-
тимуть тобі орієнтуватися у цьо-
му новому для тебе  світі.

Проте не тільки  навчання буде
займати весь твій час. Дивовижним
і різноманітним є світ позанавчальної роботи університе-
ту. Якщо ти талановитий, упевнений у собі, кмітливий,
винахідливий, і навіть якщо просто маєш бажання стати
повноцінним учасником студентського життя –  світ куль-
турно-масової роботи університету чекає на тебе.

На базі університету вже протягом багатьох років
працюють  колективи художньої самодіяль-
ності. Народний хор «Батьківська нива» є не-
одноразовим переможцем Всеукраїнських та
міжнародних конкурсів, фестивалів,  учасни-
ком святкових концертів у місті, регіоні та за
кордоном. Зірки вокальної естрадної сцени
інколи тьм’яніють перед нашими  вокаліста-
ми-аматорами. Жодний урочистий захід не об-
ходиться без прекрасного духового оркест-
ру, який своїм гучним мідним голосом спові-
щає навколишній світ про незламне стремлін-
ня йти вперед і не зупинятися на досягнутому.

«Життя – театр, а ми його актори», - ось
так  абсолютно правильно вважають вихо-
ванці театральної студії. Вони впевнені, що
яскраві вогні сцени допоможуть набратися
позитивних емоцій на довгі-довгі та інколи такі
нелегкі дні наукового пізнання.

Дуже швидко ти зможеш вписатися в кумедну
КВНівську родину, якщо для тебе сміх – продовження

життя. Тому що КВН – це жит-
тя – веселе і яскраве. Пісні,
танці, виступи – крутіше від
будь-якого party у сумнівному
нічному клубі.

Культурне життя універси-
тету – це відкриті двері у неви-
мовно позитивний світ, цікавий
та кожного разу новий.

Навіть не сподівайся, що у
гуртожитку ти залишишся са-
мотнім. Нудьгувати тут  тобі
просто не дадуть! Вступай до
органів студентського самовря-
дування свого факультету та

університету, бери участь у конкурсах на кращу кімнату
гуртожитку, будь активним і ти обов’язково зможеш
засвітитися на небосхилі  університетських зірок.

У цей дуже складний для країни час кожен хоче внести
часточку своєї допомоги. Чому б саме Тобі не очолити
волонтерський рух? Саме беззмінна самовіддана праця на

благо Батьківщини пробуджує найсильніші
патріотичні почуття. Адже справжній патрі-
от – не той, хто гарно говорить, а той, хто
своєю щоденною  працею кладе цеглину у
фундамент новобудови незалежності Украї-
ни. Візьми приклад зі старших товаришів,
наставників, адміністрації університету, до-
помагай і будь впевнений, що твої добрі
справи не залишаться непоміченими.

Якщо ти ще не обрав собі заняття до
душі, то тобі моя порада – спробуй усього
потроху! Тобі завжди допоможуть та підтри-
мають. За допомогою звертайся у відділ на-
вчально-методичної та виховної роботи та
профспілковий комітет.

Дерзай друже!

 А.Г. Кияниця, старший методист з виховної роботи

ДОРОГИЙ ПЕРШОКУРСНИКУ!
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  Доценту кафедри паразитології та фармакології, канди-
дату ветеринарних наук

АНТІПОВУ
Анатолію Анатолійовичу – 60!

 Анатолій Анатолійович народився в 1954 році у с. Но-
водніпровка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізь-
кої області. Він свідомо готувався до відповідальної професії
лікаря ветеринарної медицини, закінчивши з відзнакою
Василівський радгосп-технікум „Перемога“ Запорізької
області та Білоцерківський сільськогосподарський інститут
ім. П.Л. Погребняка. Молодий фахівець вдало поєднував
роботу на посаді головного лікаря ветмедицини колгоспу
„Більшовик” з громадською роботою інструктора

оргвідділу Чернігівського райкому партії Запорізької області.
З 1985 року А.А. Антіпов працює в університеті на посаді асистента, а потім доцента

кафедри паразитології та фармакології з курсу „ Паразитологія та інвазійні хвороби сільсько-
господарських тварин”.  Його загальний педагогічний стаж становить 29 років. Анатолій
Анатолійович є компетентним і вправним фахівцем, енергійною, працелюбною, чуйною
людиною та досвідченим науковцем. Він має 190 наукових праць, включаючи 20 методичних
рекомендацій, статті у фахових та нефахових виданнях,  1 монографію та 1 практикум.

У березні 2002 року в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
УААН (м. Харків) Анатолій Анатолійович захистив кандидатську дисертацію на тему:
„Епізоотологія метастронгільозної інвазії в поліській і лісостеповій зонах України, удос-
коналення схем дегельмінтизації свиней”.

Результати наукових досліджень А.А. Антіпова впроваджені у практику ветеринарної
медицини та використовуються у навчальному процесі у підготовці фахівців ветеринарної
медицини. Постійно з 1986 року він виконує госпдоговірні та держбюджетні тематики з
боротьби з паразитозами (нематодозами, арахноентомозами) свиней, коней та великої рога-
тої худоби в окремих районах Київської та Черкаської областей. Свій досвід та життєву
мудрість ювіляр передає молоді  як викладач та наставник.

Співробітники факультету ветеринарної медицини та
кафедри паразитології і фармакології щиро вітають

Анатолія Анатолійовича із 60-річчям
та від усього серця бажають йому козацького гарту, міцного здоров’я,

оптимізму, бадьорості, довгих років життя та добробуту в родинному колі.

Студентська пора є одним з найяскраві-
ших етапів у житті. Жага знань і море енергії
дозволяють поєднувати навчання, роботу
та захоплення. Найбільш
популярним з позакласних
занять у студентів є спорт.
Зараз зародилася мода на
здоровий спосіб життя,
що не може не радувати.
Поступово куріння і спо-
живання спиртних та енер-
гетичних напоїв сходить
нанівець. Молодь стала
більше піклуватися про
своє здоров’я і фізичний
розвиток.

Люди, які займаються
спортом, більш дисциплі-
новані, зібрані, вольові,
сильні духом, відпові-
дальні, упевнені в собі.

Спорт дуже сильно
спонукає нас до розвитку,
мотивує і стимулює до
пізнання світу і себе. Серед
спортивних людей дуже багато успішних.

Фізична культура та спорт є не-
від’ємною частиною навчального проце-
су студентів університету. Студенти про-
тягом усього терміну навчання мають
змогу вдосконалювати свою фізичну
форму, використовуючи спортивну
інфраструктуру університету.

Основним завданням фізичного ви-
ховання студентів університету є оздо-
ровча складова підготовки майбутніх
спеціалістів та забезпечення можливості

реалізації потреб студентів у сфері фізично-
го виховання та спорту протягом усього тер-
міну навчання.

Для студентів, які мають відповідну
спортивну підготовку, працюють спортивні

секції з футболу, волейболу, баскетболу, важ-
кої атлетики. Збірні команди університету що-
річно беруть участь в Універсіаді серед ви-

щих навчальних закладів, а
провідні студенти-спортсмени –
у спортивних змаганнях найви-
щого рангу як в Україні, так і
за її межами.

У 2013-2014 н.р. наші спорт-
смени гідно захищали спортив-
ну честь на міжнародних змаган-
нях. Чемпіоном світу з легкої ат-
летики стала  І. Главон, а срібним
призером з біатлону Я. Бондар.
Одразу 3 золоті медалі для Ук-
раїни здобула на чемпіонаті
Європи з легкої атлетики С. Чер-
нявська, а О. Кузмічов став во-
лодарем срібної медалі з легкої
атлетики.

Призерами чемпіонатів Ук-
раїни стали 29 студентів, а у
змаганнях на Кубок Мінагропо-
літики України переможницею

стала наша жіноча волейболь-
на команда.

Заняття спортом зміцню-
ють організм, підвищують
витривалість і працездатність.
А різні змагання і турніри, як
внутрішні, так і міжуніверси-
тетські допомагають постійно
підтримувати високу спор-
тивну форму, сприяють до-
сягненню студентами нових
вершин у спорті та значно
підвищують престиж нашого
університету.

Витрачайте свій вільний час на самороз-
виток і фізичне удосконалення і ви забезпе-
чите собі шлях до успіху.

О.К. Дудник, завідувач
 кафедри фізичного виховання

Спорт – це вибір сильних людей

Влітку студентка факультету права та лінгвістики Ковальчук Дарина стала учасницею
щорічної ІІІ літньої школи «Верховенство права і конституціоналізм», яка проводилась
місією ОБСЄ в Україні в місті Яремча. Для  участі у школі було подано понад 90 заявок,

однак відібрали лише 40 кращих студентів та аспірантів
з різних куточків України. Слухачі протягом 10 днів
знайомилися з новинками законодавства Європейсько-
го Суду з прав людини.

Важливою подією стало модельне засідання Консти-
туційного Суду, де суддями та сторонами виступали
самі ж учасники школи. У школі викладали найвідоміші
національні лектори, найкращі фахівці у галузі консти-
туційного права, а по закінченні школи всі отримали
сертифікат як підтвердження підвищення фахового
рівня правознавця.

Навчання в літній школі не обмежилось лише занят-
тями, організатори попіклувалися і про активну програ-
му відпочинку. Були проведені цікаві екскурсії до Кар-
пат, у музеї Гуцульщини, влаштовані дружні  вечірки.

Закликаємо всіх студентів: не будьте байдужими,
беріть участь у різних конкурсах та наукових заходах!

Це не лише можливість поглибити свої знання, але й гарно відпочити та познайомитись з
новими цікавими людьми, більше дізнатись про Україну.

О.І. Настіна, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Навчаємось та подорожуємо Україною

Тільки шевченкознавці знають, що перші
два надруковані наклади  збірки пісень з но-
тами, де була й  пісня “Реве та стогне Дніпр
широкий”,   конфіскувала поліція.

Лише з третьої спроби збірник вдалося
надрукувати в 1886 році.

Ця пісня настільки полюбилася, що вже
до 1907 року була перевидана 15 разів.

“Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі
То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.”

Цікаве у творчості Кобзаря

У вересні святкує свій день народження
професор, доктор ветеринарних наук, заслужений

працівник народної освіти України
ВІРА СЕМЕНІВНА ХОМЕНКО.

Ми раді поздоровляти Вас з кожним днем народження,
а бачити, чути, спілкуватись - завжди!

Прийміть наші найщиріші вітання і побажання міцного
здоров’я, творчої наснаги та ще довгих

 щасливих років життя.
З повагою,

співробітники факультету ветеринарної медицини.

Багато унікальних винаходів створено
розумом і руками наших співвітчизників.
Всесвітню славу здобули київський авіакон-
структор, винахідник вертольоту Ігор
Сікорський та уродженець Житомира, кон-
структор радянської ракетно-космічної тех-
ніки Сергій Корольов.

Серед сучасних українських науковців
теж немало талановитих винахідників, роз-
робки яких визнані на світовому рівні.

Фахівці з Львівської політехніки приду-
мали гнучкий тканинний суперконденсатор,
який працює на сонячній батареї і може заря-
дити навіть мобільний телефон. Пристрій
являє собою компактну систему енергозбе-
реження, котра гнеться і кріпиться до будь-
якої поверхні. Цей український винахід увій-
шов в топ-100 кращих досліджень і розро-
бок світу 2011 року за версією впливового
американського журналу R&D Magazine.

Наукові співробітники Аерокосмічного
інституту та Національного авіаційного уні-
верситету створили рідкий струменевий
скальпель, який не пошкоджує судинну сис-
тему під час проведення операцій на
внутрішніх ораганах людини. Високий тиск
у роботі апарату дозволяє видаляти нем’я-
зові тканини з мінімальною крововтратою.

Скальпель не має аналогів на Заході і є інстру-
ментом багаторазового використання.

Технологію опріснення морської води для
пиття розробив професор Одеської держав-
ної академії холоду Леонард Смирнов. Замо-
рожена особливим чином морська вода пере-
творюється на кристали, з поверхні яких мож-
на видалити солі, шкідливі речовини, а також
важкі ізотопи водню, які негативно вплива-
ють на гени і нервову систему людини.

Ідея зварювання живих тканин виникла  у
вчених  інституту електрозварювання ім. Євге-
на Патона. Ще в 1993 році під керівництвом
Бориса Патона - сина винахідника різних ме-
тодів електрозварювання, були проведені ек-
сперименти, які довели можливість отриман-
ня зварного з’єднання різних м’яких тканин
тварин способом біполярної коагуляції.
Пізніше почалися експерименти зі зварюван-
ня тканин видалених органів людини.

Прообраз компакт-диска в кінці 1960-х
винайшов аспірант Київського інституту
кібернетики В’ячеслав Петров. Тоді розроб-
ка носила науковий характер і не мала нічого
спільного з музикою. Оптичний диск був ство-
рений для супер ЕОМ.  

За матеріалами журналу
“Інтелектуальна власність”

УКРАЇНЦІ – ТАЛАНОВИТА НАЦІЯ


