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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Напередодні свята Покрови Пресвятої Бо-

городиці, яке було одним із найголовніших свят
запорізьких козаків, наш університет традицій-
но проводить фестиваль «Українського борщу».

12 жовтня центральна площа міста розквіт-
ла вишиванками. Викладачі і студенти кожного
факультету, а також технолого-економічного ко-
леджу БНАУ доклали максимум зусиль, твор-
чої фантазії та неабияких кулінарних здібнос-
тей, щоб створити феєричне свято для меш-
канців Білої Церкви.

Цьогорічною особливістю фестивалю стало
те, що організатори свята, враховуючи, що наш
університет є ініціатором руху «Молодь за
євроінтеграцію»,  вирішили підкреслити наші
європейські устремління і в кулінарії.

Крім традиційного борщу та українських
страв, учасники свята готували страви національ-
ної кухні однієї з європейських країн – Польщі,
Чехії, Німеччини, Угорщини, Італії, Франції. При-
чому вони представляли не лише страви, але й
були одягнені у національні костюми, виконува-
ли пісню чи танець обраної країни.

ФЕСТИВАЛЬ «УКРАЇНСЬКОГО БОРЩУ»
Учасників свята привітали міський голо-

ва В.П. Савчук та наш ректор, академік
НААНУ А.С. Даниленко. Вони наголосили,
що відродження національних традицій є не-

від’ємною складовою
патріотичного вихо-
вання молоді.

Потім почесні
гості, керівництво
університету, пред-
ставники громадсь-
кості міста дегустува-
ли страви, щоб визна-
чити переможців.

А це було зовсім
непросто. Адже всі
господарі свята були
майстерними, щедри-
ми, гостинними, весе-
лими і дотепними.

Цікаво був представ-
лений ТЕК БНАУ, в їхній
палатці, прикрашеній
рушниками, була навіть
піч, а крім традиційних
страв – справжній козаць-
кий куліш.

БТФ презентував
польську кухню, а учас-
ники художнього колекти-
ву талановито виконали
польську народну пісню.
Та й традиційний борщ
був надзвичайно смачний.
Факультет посів «Кулі-
нарний Олімп».

Екологічний факультет
удостоєний звання
«Феєрія смаку», а пред-
ставники факультету

ветеринарної медицини стали «Найгостиннішими
господарями» – вони пригощали стравами німець-
кої кухні і робили це дотепно, з гумором.
Лінгвісти приготували найсмачніший борщ і саме
це звання отримали.

Учасники свята агрономічного факультету були
у старовинному вбранні, а від пиріжків і пампу-
шок не  можна  було відійти, не скуштувавши їх.
Факультет отримав звання «Зірки кулінарії».

Театралізовано презентували італійську кух-
ню представники юридичного факультету.
Справжніми кухарями тут виступили хлопці. Отож
і звання отримали «Майстер борщу».

Учасники фестивалю економічного факульте-
ту за французькими рецептами  подавали борщ у
капусті, а як делікатес пропонували скуштувати
жаб’ячі лапки. Що оригінально, то оригінально!
А тому і звання отримали «Найоригінальніша пре-
зентація борщу».

Але головне звичайно не звання. Всі учасники
фестивалю вклали  в презентації факультетів час-
точку своєї душі, отож і свято пройшло на славу.

Наш кор.
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Він є студентом ІІ курсу
агрономічного факультету на-
пряму садово-паркового гос-
подарства, який зі шкільних
років захоплюється фотогра-
фією. Це той вид мистецтва,
що вимагає не тільки високої
технічної майстерності, а ще й
таланту художника, щоб у бу-
денних речах помітити витвір
мистецтва. І цим талантом
Євген володіє сповна.

Він неодноразовий пере-
можець обласних, всеукраїнських і міжнародних  фотоконкурсів:
«Моя Україно», «Я  Київщини гордість і
надія», «Прес-весна на Дніпрових схилах»,
стипендіат благодійного фонду «Майбутнє
України», має звання «Творча особистість
року – 2011».

На жаль, обсяг газети не дозволяє озна-
йомити читачів з усіма роботами Євгена Про-

ценка, але фото, які
тут  вміщено, дають
уявлення про його
високу майстерність.

Сподіваємось,
що найближчим ча-
сом в університеті
буде організована
особиста фотовиставка Євгена Проценка і
тоді ми зможемо ознайомитись з усіма ро-
ботами талановитого студента.

С.В. Роговський, доцент кафедри
 садово-паркового господарства,

 куратор групи

Євген Проценко  –
 творча особистість Відкриття змагального сезону на біолого-технологічному факультеті розпочалося проведенням першості з

міні-футболу серед студентів та викладачів. Бажання взяти участь у змаганнях виявилося настільки сильним,
що навіть складні погодні умови не стали на заваді. Більше того,
щойно футболісти виходили на майданчик – небо яснішало на
радість і учасникам, і вболівальникам, і суддям.

Уже першого дня привернула до себе увагу збірна команда
1 курсу (“Римляни”), яка посіла І місце у групі А. У групі Б
найсильнішим виявився лідер минулого року – збірна команда 2
курсу (“Легіонери”). Вражаючою була гра збірної команди ви-
кладачів (“Спартанці”), яка тримала у напрузі навіть фаворитів
змагань. У результаті дві зустрічі –  з “Легіонерми” (2 курс) та
“Македонцями” (5-6 курс) закінчилаися з однаковим нічийним
рахунком –  4:4. Так тримати, шановні викладачі!

Справжні футбольні баталії розгорнулися за вихід до фіналу
та призові місця. Яскравою граю відзначилися студенти: Трохим-
чук Василь та Пархоменко Едуард ( 1 курс); Бартюк Микола, Бу-
гаєнко Олександр, Горьовий Олег, Поліщук Ілля (2 курс); Гусак
Анатолій та Печенюк Анатолій (3 курс); Волошин Сергій та Євту-
шенко Сергій (4 курс), а також Коваленко Олександр (5 курс).

І, нарешті, підсумки змагань: ІІІ місце посіла збірна
команда 3 курсу (“Греки”), ІІ місце – збірна команда 4 курсу
(“Перси”), І місце закріпила за собою збірна команда 2
курсу (“Легіонери”).

За рішенням суддівської колегії найкращим воротарем
визнано студента 2 курсу Бартюка Миколу, який вражав
технічною та самовідданою грою. Серед бомбардирів приємно
порадував вболівальників студент 2 курсу Поліщук Ілля,
відправивши, за загальним підсумком, у ворота суперників 6
м’ячів. Найкращим захисником визнано студента 1 курсу Тро-
химчука Василя, який, безумовно, поповнить ряди збірної
команди з міні-футболу біолого-технологічного факультету. А
найкращим гравцем факультету оголосили студента 5 курсу
Коваленка Олександра. Тож, побажаємо нашим спортсменам
успіхів у навчанні та нових спортивних досягнень

 В.В. Колосовська,  старший викладач
кафедри фізичного виховання

Футбольні баталії на біолого-технологічному факультеті

Наш університет – один із небагатьох, який не-
зважаючи на всі економічні негаразди останніх
десятиріч, зумів зберегти цей унікальний оз-

доровчий заклад, у стінах якого зміцнили своє здоров’я
більше 10 поколінь студентів. У профілакторії працює
високопрофесійний колектив, який забезпечує медичну
допомогу на сучасному рівні, а також піклується, щоб тут
комфортно почували себе і студенти, і співробітники універ-
ситету. В свою роботу колектив вкладає душу і серце, тож і
панує у профілакторії атмосфера справжнього домашнього

затишку.
А починалося все у дале-

ких 70-х роках, коли президія
Київського обкому профспілки
робітників і службовців
сільського господарства та за-
готівель прийняла постанову
про відкриття закладу.
Відкриття санаторію-про-
філакторію відбулося 1 жовт-
ня 1973 р. у гуртожитку № 3,
де було виділено 50 місць для стаціонару.

С а н а т о р і ю - п р о ф і л а к т о р і ю
у н ів е р с и т е ту  –  40  р о к ів

У святкуванні Дня міста активну участь взяв юридич-
ний факультет, причому наші студенти використали цю
нагоду для профорієнтаційної роботи та рекламування
юридичної клініки факультету.

«Чи потрібна Вам консультація юриста?», – з такими сло-
вами звертались вони до перехожих. Люди  активно цікави-
лись, як і де отримати  консультацію  юриста, схвально вис-
ловлювались про те, що консультація професійна та ще й
безкоштовна – це великий подарунок для бідних і малозабез-
печених громадян. Великою популярністю користувались
буклети, надані нашими  партнерами – Міжнародним фон-
дом «Відродження»,  з актуальної правозахисної тематики:
земельні питання, проблеми соціальної допомоги, оформлення
спадщини тощо. Члени юридичної клініки разом з викла-
дами О. Настіною та І. Маловічко не лише роздавали

інформаційні буклети, але й поясню-
вали людям їх зміст, запрошували
відвідати безкоштовну юридичну
клініку на юридичному факультеті.
Молодь, яка прийшла на свято Дня
міста, ми запрошували на навчання до
нашого університету. Ми вміємо
вчити і вміємо вчитись!

О. Настіна, куратор
юридичної клініки

І СВЯТКУЄМО, І КОНСУЛЬТУЄМО

На сьогодні  цей заклад є важливою ланкою в оз-
доровленні студентів. У 2010 р. профілакторій отри-
мав ліцензію на право проведення лікувальної робо-
ти, а у травні 2013 р. акредитований за ІІ категорією.

 В арсеналі санаторію-профілакторію є стомато-
логічний кабінет, де здійснюєть-
ся безкоштовна стоматологічна
допомога; фізіотерапевтичні каб-
інети: магніто-, лазеро-, смт-те-
рапії, гальванотерапії, світло-,
тепло- і водолікування.

До послуг студентів затиш-
на їдальня, де готують і високо-
калорійні, і дієтичні страви.

У вартість путівки включе-
но лікування, проживання і три-
разове харчування студентів.

Робота санаторію-профілак-
торію спрямована на забезпе-
чення та зміцнення здоров’я нашої студентської молоді.

Запрошуємо на оздоровлення!

Професійне свято знавців права з’я-
вилось у календарі України з Указом
Президента у 1997 році. Його щорічно
святкують  на юридичному факультеті.
8 жовтня тут відбулись урочисті заходи.
Викладацький склад та майбутніх юристів
із професійним святом привітали прорек-
тор з підвищення кваліфікації, директор
ІПНКСВМ Г.П. Щуревич,  завідувач ка-
федри  фізичного виховання О.К. Дуднік
та представники екологічного і факуль-
тету ветеринарної медицини.

Майбутні юристи з нагоди свята
підготували невеликий концерт, який
провели просто неба. Студенти співали, декламували вірші, показали кілька веселих
театралізованих сценок, які особливо сподобались гостям свята.

  Крім того, кожна  група приготувала
смачні українські страви,   якими  приго-
щали усіх бажаючих. Тож  майбутні юрис-
ти показали себе не лише  зразковими сту-
дентами, а й творчими і майстерними осо-
бистостями.

Гості і студенти перейнялися настроєм
справжнього свята.

 Матвійчук Анна, студентка
3 курсу  юридичного факультету,
Н.І. Бровко, зав. кафедри історії,

 теорії держави і права
 та державного будівництва

День юриста – свято правознавців!

Гумористична сценка концерту


