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ГАЗЕТА  КОЛЕКТИВУ
Білоцерківського

 національного  аграрного  університету
Виходить з 1936 р.

УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

Викладачі БНАУ разом з колегами Ліонської ветеринарної школи взяли участь у кругло-
му столі «Аграрна освіта та наука в Україні: час для перезавантаження». Вітальне слово з
побажанням плідної роботи
проголосила заступник
міністра сільського господар-
ства і продовольства України
О. Ковальова. Під час заходу
розглядали питання реформу-
вання аграрної освіти, прозву-
чали доповіді представників аг-
рарного бізнесу, аграрної осв-
іти та науки, закордонних екс-
пертів з Франції та Німеччини.
Відбулося жваве обговорення
проблемних питань. Круглий
стіл був організований ДП
«НМЦ Агроосвіта» за підтримки посольства Франції в Україні.

 Наш кор.

Делегація університету у складі ректора
академіка НААН Даниленка А.С., проф.
Шуст О.А., голови Білоцерківської районної
ради народних депутатів, доц. Гринчука В.Ю.,
заступника голови Київської обласної ради
народних депутатів, доц. Стариченка М.А.,
начальника відділу зовнішньоекономічної,
інвестиційної діяльності та роботи з
іноземними студентами Боньковського О.А.

відвідала Продовольчу та сільськогоспо-
дарську організацію ООН (ФАО) у Римі, де
за сприяння Посла ЄС у Ватикані, Мальті,
Сан-Марино та Місії ООН у Римі, пана
Я.Томбінського провела переговори у відділі
з питань партнерських зв’язків, інформацій-
но-пропагандистської діяльності і розвитку
потенціалу (ОРС).

Організацію ФАО у переговорах представ-
ляли: заступник начальника відділу Казумі
Ікеда-Лархед,  представник відділу розвитку
потенціалу Ендрю Надо та керівник відділу
електронного навчання Крістіна Петраччі. У
переговорах взяв участь постійний представ-
ник України у ФАО Олександр Капустін.

Ректор А.С. Даниленко проінформував
учасників перемовин про стан ветеринарної

освіти в Україні, про викли-
ки, які стоять перед фахівця-
ми ветмедицини в сучасних
умовах, та зусилля БНАУ мо-
дернізувати ветеринарну ос-
віту за допомогою МЕБ та
співпраці з  ВетАгро Сюп
Ліон. Сторони обговорили
можливості співробітництва
та домовилися розпочати
підготовку меморандуму, в
який, за погодженням сторін,
будуть включені основні на-
прями співпраці та план дій.

Того ж дня ректор А.С.
Даниленко зустрівся з По-
слом ЄС у Ватикані, Мальті,
Сан-Марино та Місії ООН

у Римі, паном Я. Томбінським. Ректор А.С.
Даниленко подякував панові Послу за
підтримку, яку він надає Україні і нашому
університету зокрема. Було обговорено по-
дальші кроки  щодо міжнародної підтримки
модернізації ветеринарної освіти в Україні.

О.А. Боньковський, нач. відділу зовнішньо-
економічної, інвестиційної діяльності та

роботи  з іноземними студентами

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА
МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ

21 рік тому Верховна Рада, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, прий-
няла Конституцію України.

 Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки
закарбувало волю народу України жити у власній суверенній державі, стало  основою  демократичних
перетворень.

Однак демократичний розвиток ніколи не був легким. І сьогодні ми змушені доводити своє право
бути самостійними, відстоюючи  права і свободи у підступній війні з агресором. У цей урочистий день  я
щиросердно бажаю міцного здоров’я, стійкості та витримки нашим бійцям, які зі зброєю в руках боро-
нять кордони країни, захищаючи  усіх нас та майбутнє рідної України.

 Конституція проголошує, що земля – це  національне багатство українського народу. Сьогодні  це
звучить надзвичайно актуально, і на нас  лежить велика відповідальність зберегти це багатство  та раціо-
нально використати його на всебічний розвиток  передусім сільських територій. Ми  маємо зробити все
від нас залежне, щоб наступні покоління українців пишалися тим, що живуть на рідній землі!

Зичу кожному з вас почуття гордості за нашу країну, за Основний Закон, який гарантує втілення мрій
і сподівань на краще й благополучне життя. Нехай це свято додає наснаги та впевненості у власних силах
і в нашій спільній перемозі!

 Бажаю вам усім  натхнення, успіхів та плідної праці на благо України!
Ректор університету, академік НААН А.С. Даниленко

Шановні колеги, студенти, співробітники! Вітаю вас з великим державним святом –
Днем Конституції України!

 «Аграрна освіта та наука в Україні:
час для перезавантаження»

23 червня на факультеті ветеринарної медицини відбувся захист випускних кваліфікацій-
них робіт освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності «Ветеринарно-санітарна експертиза,
якість та безпека продукції тваринництва».

Здійснилася мрія бакалаврів ветеринарної медицини – стати магістрами- ветсанексперта-
ми. За час навчання вони отримали значну кількість знань і практичних навичок, мали нагоду
осягнути професійну глибину та вирішити для себе чи хочуть  вони  пливти у «відкрите
житейське море». Тепер настав момент, коли  перед ними  відкрилися нові професійні простори.

Надзвичайно приємним є те, що  «група ветсанекспертів» успішно захистилася – лише на
«відмінно» та «добре». Це результат спільної праці колективів кафедр факультету і, насампе-
ред, кафедри ветсанекспертизи, гігієни продуктів харчування та патанатомії.

Ми вітаємо вчо-
рашніх наших сту-
дентів, які від сьогодні
носитимуть горде зван-
ня «Магістр». Переко-
нані, що більшість із
них стане високопро-
фесійними фахівцями.

Наші випускники-
ветсанексперти –
перші. Ми бажаємо їм
бути, передусім, гідни-
ми громадянами, ста-
вити інтереси України
на перше місце, бути

конкурентоспроможними фахівцями, зичимо професійного зростання, пошуку нових можли-
востей, відкриття нових фахових просторів.

Завжди пам’ятайте, що  наша професія служить на користь суспільства, адже саме ви,
ветсанексперти, стоїте  на сторожі здоров’я людей, контролюючи безпеку та якість продукції
тваринного й рослинного походження.

 Н.В. Букалова, доцент кафедри ветсанекспертизи,
 гігієни продуктів харчування та патанатомії імені Й.С. Загаєвського

У Бобринецькому коледжі ім. В. Порика  відбулися урочистості  з нагоди випуску молод-
ших спеціалістів спеціальностей «Виробництво і переробка продукції рослинництва» а «Зем-
левпорядкування», на які були запрошені декан агробіотехнологічного факультету В.С. Ха-
хула, завідувач кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин М.Б. Грабовський,
доцент О.С. Городецький та  лаборант А.В. Білан.

Перед вчорашніми студентами, їхніми батьками та гостями  виступив директор коледжу О.В.
Чорний. Він привітав випускників із закінченням навчання, побажав максимально реалізувати
отримані знання на практиці та не забувати про місце, де вони провели найкращі роки свого життя.

До випускників   звернувся декан АБТФ В.С. Хахула, який побажав їм успіхів у подальшо-
му дорослому житті та наголосив на важливості продовження навчання у нашому університеті.

Кращі студенти були відзначені грамотами та подяками за старанність у навчанні, активну
життєву позицію, громадську роботу, особливі заслуги в спорті та культурному житті коледжу. 

Співробітники агробіотехнологічного факультету провели  співбесіду з випускниками
коледжу, за результатами  якої було прийнято 36 заяв вступників на навчання за спеціально-
стями «Агрономія» і «Геодезія та землеустрій».

М.Б. Грабовський, завідувач кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин 

ВИПУСК МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Випуск перших магістрів  зі спеціальності
«Ветеринарно-санітарна експертиза,

якість та безпека продукції тваринництва»

Новини університетського центру
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Історія нашого університету  сягає сивої давнини і  бере свій початок з Вінницького колегіуму, що  трансформував-
ся у гімназію, яку 1847 р.  було переведено до Білої Церкви.

 Гімназійна освіта у Білій Церкві була зумовлена господарською діяльністю  графів Браницьких володіння яких
потребували освічених фахівців 2 червня 1843 р. власник Білої Церкви граф Владіслав-Гжегош Браницький підпи-
сав акт, яким подарував Білій Церкві садибу з одноповерховою кам’яницею для майбутньої гімназії. Протягом
трьох років граф мав побудувати також усі потрібні для гімназії будинки і пансіонат на 400 учнів з помешканням для
вчителів, а також господарські будівлі. На потреби майбутньої гімназії Браницький записав капітал у розмірі 50

тисяч  рублів.
Головні забудови гімназії складались з три-

поверхового центрального навчального корпу-
су (нині – корпус № 3 університету) та двох бо-
кових двоповерхових флігелів (нинішні  корпуси
№ 2 та 4), що з’єднувалися з ним коридорами. У
флігелях розташовувалися квартири адмініст-
рації і викладачів, також загальні учнівські квар-
тири. Садиба гімназії площею 5960 кв. саж. була
огороджена кам’яним муром завдовжки 217 саж.
та 73-сажневою сітчастою дерев’яною огорожею.

1 червня 1847 р. управління  Київського
військового, Подільського і Волинського гене-
рал-губернатора повідомило про переведення
Вінницької гімназії до Білої Церкви.

У вересні 1847 р. імператор Микола І ого-
лосив благовоління графам Браницьким як зас-
новникам закритого навчального закладу в
Білій Церкві, а на початку 1848 р. архітектор

гімназії  Яків-Фрідріх Іванович Вольман за спорудження ансамблю гімназії  згідно з велінням імператора був
нагороджений золотою табакеркою.

Олена Поліщук, старший лаборант музею університету
Олександр Мартиненко,  краєзнавець, випускник університету

До 170-річчя Білоцерківської гімназії

Закінчилася «спекотна» пора у студентів
– пора складання іспитів.  Ми, випускники-
бакалаври ФВМ, склали державні іспити і
готуємося до нового етапу в житті.

 Головне – Державний іспит здали усі сту-
денти! І це зрозуміло:  потужна матеріальна

база нашого факультету,
викладання на високому
рівні впродовж усіх років
навчання, недоспані ночі та
кілометри написаних сту-
дентами конспектів – все це
дало такий бажаний резуль-
тат. Звичайно, було неймо-
вірно важко, адже дуже хо-
тілося  виправдати всі спо-
дівання наших викладачів,
покладені на кожного з нас.

Особливо щасливими були студенти,
котрі складали державні іспити «автоматом»,
це – Весела Вікторія, Залозна Дар’я та Лас-
товка Олег. До цього вони докладали

неймовірних зусиль упродовж усіх років на-
вчання. А завершальним акордом цієї праці
стали призові місця  на Всеукраїнській олім-
піаді з ветеринарної медицини. Тож, на раді
факультету було вирішено звільнити цих сум-
лінних студентів  від складання державних

іспитів.
Звичайно – іспити є іспити: були

й сльози радості, й перелякані очі,
й море позитивних та не дуже
емоцій. Цей час  незабутній ані  для
студентів, ані для викладачів!

Хочу від усіх студентів-випус-
кників бакалаврського курсу ФВМ
висловити всім викладачам факуль-
тету, членам екзаменаційних комісій
із заразної та незаразної патології
тварин щиру подяку за їхню прин-

циповість, толерантність,  уважність і терпін-
ня, проявлені до студентів.

 Залозна Дар’я, голова
студентської  ради ФВМ

СКЛАДАЄМО ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ

Важливою компонентою високого професіоналізму та компетентності науково-педагогіч-
них працівників  технологічних кафедр університету є систематичне оновлення та поглиблення
їхніх професійних знань у процесі проходження ними стажування у кращих сучасних сільсько-
господарських підприємствах.

З огляду на це науково-педагогічні працівники кафедри технології виробництва молока і
м’яса, доценти Борщ О.В., Донченко Т.А., Косіор Л.Т., Пірова Л.В., асистенти Борщ О.О.,
Ластовська І.О. на чолі з завідувачем кафедри, професором Луценко М.М. пройшли стажу-
вання у СТОВ «Агросвіт» Миронівського району Київської області з таких напрямів: сучас-
на технологія виробництва молока; інноваційна технологія вирощування ремонтних телиць у
молочному скотарстві; ефективні системи управління молочним і м’ясним стадом; раціональ-
на технологія виробництва яловичини у молочному скотарстві; інтенсивна технологія м’ясно-
го скотарства.

СТОВ «Агросвіт» – це  потуж-
не підприємство з добре розвине-
ним молочним і м’ясним скотар-
ством, де  значна увага приділяєть-
ся  найновішим досягненням на-
уки і техніки, впровадженню інно-
ваційних технологій виробництва
молока і яловичини, вивченню та
запозиченню досвіду роботи  кра-
щих вітчизняних і зарубіжних гос-
подарств. На фермах цього госпо-
дарства застосовуються ресурсо-
ощадні технології, які забезпечу-
ють комфортність утримання тва-
рин, їхню високу продуктивність

і оптимальні умови обслуговування та високу ефективність галузі. Управління молочним і
м’ясним стадом здійснюється згідно з технологічними і поопераційними картами в тижневому
ритмі.

Генеральний директор СТОВ «Агросвіт» В.П. Даниленко, заступник директора по тва-
ринництву О.Я. Бурлаченко, головний технолог С.А. Лесь щиро поділилися зі співробітника-
ми кафедри практичним досвідом щодо виробництва молока і яловичини.

Луценко М.М., в.о. зав. кафедри технології виробництва молока і м’яса

СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

Він народився  15 серпня 1939 року  у с. Карпівка Красно-
Партизанського району Саратовської області Російської Феде-
рації у сім’ї робітників. 1962 р. закінчив зоотехнічний факультет
Ульянівського сільськогосподарського інституту. Виробничу
практику проходив в Науково-дослідному інституті тваринницт-
ва степових районів «Асканії-Нова».

У 1968 р. успішно захистив
кандидатську дисертацію. У
1972–1985 рр. працював на по-
саді завідувача лабораторії біо-
логії розмноження птиці Інститу-
ту птахівництва НААН. 1983 р.
захистив докторську дисертацію
«Розробка питань фізіології роз-
множення та удосконалення ме-
тоду штучного осіменіння інди-
чок». Розроблений ним спосіб
штучного осіменіння самок птиці
оформлений як відкриття.

З 1985 року Віктор Іванович
Бесулін працював у  нашому
університеті.

З 1985 р. і до 2011 року  був
очільником кафедри –  спочатку

дрібного тваринництва, а з 2005 р. –  технології виробництва
продукції птахівництва. 2001–2011 роках був директором НДІ
птахівництва. Останніми роками працював професором кафедри
технології виробництва продукції птахівництва та свинарства.

Наукова діяльність професора В.І. Бесуліна  була спрямована
на впровадження ефективних елементів технології виробництва
яєць і м’яса індичок у промислових господарствах. Він – лауреат
Премії Ради Міністрів СРСР. Під його редакцією видано підруч-
ник «Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса птиці»,
має більше 190 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 14
рекомендацій, 9 методичних посібників для студентів, підготував
більше 10 державних стандартів України. Має 12 авторських
свідоцтв, 3 патенти України.

Відомий в Україні і за її межами вчений, енциклопедично
освічений і талановитий педагог, високоінтелігентна людина про-
фесор В.І.Бесулін своїм самовідданим  служінням справі здобув
високий авторитет і повагу  колег та студентів.

Світла пам’ять про Віктора Івановича назавжди залишить-
ся в пам’яті його учнів та всіх, кому пощастило працювати
поруч з ним.

СЛОВО ПРОЩАННЯ
21 червня на 78-му році життя помер

доктор біологічних наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України

БЕСУЛІН Віктор Іванович

Кафедра романо-германської філології та перекладу
провела науково-практичний круглий стіл на тему  «Со-
ціокультурні аспекти в іншомовній комунікації та пере-
кладацькій діяльності», у  роботі якого взяли участь вик-
ладачі кафедри романо-германської філології та перекла-
ду і кафедри іноземних мов. Жвавий інтерес до кола пи-
тань, що обговорювалися,  проявили гості круглого сто-
лу – викладачі кафедри славістичної філології, педагогіки
та методики викладання. Модератором заходу виступила
кандидат філологічних наук Н.С. Щаслива, яка вміло вела
дискусію в заданому напрямі.

Учасники круглого столу обговорили сучасні підходи
та практики, спрямовані на підвищення соціокультурної
компетентності майбутніх перекладачів та студентів немов-
них спеціальностей, шляхи подолання міжкультурних пе-
решкод у процесі іншомовної комунікації. За результата-
ми роботи круглого столу було прийнято рішення підго-
тувати наукові публікації із зазначеної проблематики, а
також силами науково-педагогічного колективу кафедри романо-германської філології та перекладу створити на-
вчальну відеотеку з відповідними навчально-методичними матеріалами.

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

ВИВЧАЄМО, ОБГОВОРЮЄМО, ВДОСКОНАЛЮЄМО
ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ


