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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

Осінь – пора ужинку не тільки  на щедрому хліборобському полі, а й на
науковій ниві.

До Дня працівників сільського господарства і Всесвітнього дня науки  була
приурочена державна науково-практична конференція «Аграрна наука – вироб-
ництву», яка відбулася в університеті 7–8 листопада за напрямами: «Новітні тех-
нології в рослинництві»,
«Сучасні проблеми ветери-
нарної медицини», «Сучасні
технології виробництва та пе-
реробки продукції тварин-
ництва», «Стратегічні пріо-
ритети економічного розвит-
ку агросфери», «Екологічні
проблеми України та шляхи
їх вирішення», «Психолого-
педагогічні, лінгвістичні та
історико-філософські дослід-
ження в сучасних умовах».
Робота конференції проходи-
ла у 24 секціях.

Високий організаційний
та науковий рівень конференції, актуальність тематики та глибокий науковий зміст
доповідей щорічно приваблюють до участі в ній багатьох науковців з інших вищих
навчальних закладів України. І цьогорічна конференція не стала винятком. Наши-
ми гостями були 28 науковців із різних регіонів України та представники попу-
лярної газети «Все про бухгалтерський облік», з якою наш університет давно
плідно співпрацює.

Представники газети не тільки взяли участь у конференції, а ще й викона-
ли приємну місію  нагородження грамотами кращих викладачів і студентів
економічного факультету. У номінації «Найкращий викладач» за вагомий
внесок у підготовку конкурентоспроможних фахівців були нагороджені: про-

фесори Варченко О.М., Свиноус
І.В., доценти Вихор М.В., Гура
А.М., Хом’як Н.В., Стадник Л.І.

Стратегії виробництва продо-
вольчого зерна, продуктивний потен-
ціал нових сортів пшениці, розвиток
альтернативних джерел енергії та ба-
гато інших важливих проблем агро-
виробництва були висвітлені у допо-
відях науково-педагогічних праців-
ників агрономічного факультету.

Науковці біолого-технологічного
факультету розглянули сучасні тех-
нології виробництва та переробки

продукції тваринництва, генетичні аспекти підвищення ефективності селекції мо-
лочної худоби, питання удосконалення технології виробництва кормів, наукові
обґрунтування застосування у годівлі тварин та птиці різних мінеральних доба-
вок та імуностимулювальних препаратів тощо.

Проблеми неінфекційної патології тварин, епізоотології та інфекційних хвороб,
хірургічної патології, ветеринарно-санітарної експертизи та інші важливі питання
були в центрі уваги науковців факультету ветеринарної медицини.

На екологічному факультеті увага вчених була загострена на перспективах
розвитку органічного землеробства, виробництва біопалива, на питаннях еко-
логічного стану водойм басейну р. Рось, шляхах вирішення екологічних про-
блем в Україні.

Психолого-педагогічні, лінгвістичні та історико-філософські дослідження
в умовах освітніх реформаційних процесів розглянули науковці факультету
лінгвістики, кафедри філософії та політології і кафедри економічної теорії та
історії. Проте, активність участі НПП факультету, на відміну від попередньої
науково-практичної конференції, була невисокою.

Підсумовуючи результати конференції, можна впевнено констатувати, що
коло наукових інтересів наших учених охоплює важливі актуальні проблеми
сьогодення.

Багато з цих проблем є глобальними і їх вирішення може прискоритися
лише за умови розширення міжнародної співпраці з європейськими країна-
ми в галузі наукових досліджень та імплементації євростандартів у сферу
наукової діяльності. Це ще раз підтверджує безальтернативність європей-
ської інтеграції України.

О.Г. Олешко, голова НТТМ університету

ЛИСТОПАДОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВЦІВ

Нещодавно відбулась нарада викладачів - відповідальних за студентський олімпіадний рух в уні-
верситеті. На нараді, яку провів перший проректор, професор В.П. Новак, підведено підсумки дру-
гого (міжвузівського) етапу олімпіади, що проводився у квітні-травні минулого навчального року у
базових вузах, визначених Міністерством освіти і науки України.

Наш університет представляли 35 студентів. У Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка у зма-
ганнях за напрямом «менеджмент організації і адміністрування» студент екон. ф-ту Токаренко Георгій
посів третє місце серед 54 учасників (керівник доц. Вихор М.В.). В Одеському державному еконо-
мічному університеті, базовому за напрямом  “менеджмент ЗЕД”, з 78 учасників третє місце виборов
студент екон. ф-ту Ліскович Андрій (керівник –  проф. Губенко В.І.). Студентка БТФ Роль Наталія
(керівник – проф. Лясота В.П.) посіла третє місце серед 45 учасників з напряму “зооінженерія, техно-
логія виробництва і переробки продукції тваринництва” у Херсонському державному аграрному
університеті. Студент ФВМ Лупін Всеволод (керівник – доц. Саморай М.М.) отримав диплом ІІІ
ступеня з напряму “біологія тварин” у Полтавській державній аграрній академії.

Наш університет був базовим  із напрямів ветеринарної медицини, рибного господарства та аква-
культури. Перші місця і диплом І ступеня  отримали студентка ФВМ Ковбасюк Ганна  (керівник – доц.
Івасенко Б.П.) та студентка еколог. ф-ту Стрепетова Наталія (керівник – доц. Олешко О.А).

Нині йде підготовка до проведення першого (внутрішньовузівського) етапу олімпіади, який є
найбільш масовим заходом. В цьому етапі бере участь переважна більшість студентів  з одного, двох і
більше предметів. Із переможців першого етапу сформуються команди для міжвузівських змагань. У
їх підготовці з визначених дисциплін, спеціальностей і напрямів студентам  нададуть допомогу викла-
дачі відповідних кафедр та керівники команд.

Хочеться побажати всім студентам успішно підготуватися до першого етапу змагань та висловити
впевненість, що переможці гідно представлятимуть наш університет на другому етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади в різних вищих навчальних закладах України.

І.П. Соколенко, доцент, відповідальний за проведення олімпіади в університеті

ГОТУЙМОСЯ ДО І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Сердечно вітаю вас з Міжнародним днем студента!

Студенти сьогодні – це серйозні, амбіційні, упевнені в собі люди,
які розуміють чого хочуть від життя. Вони справжні провідники

нових ідей, рушії науково-технічного прогресу.
Приємно констатувати, що наше студентство прагне

творчо мислити, випробувати власні сили, уміння та знання у
пошуках нових горизонтів та вершин.

Бажаю вам творчого натхнення, наполегливості, успіхів у всіх
добрих починаннях, кохання у серцях, міцних знань та здійснення

усіх благородних цілей, найсміливіших прагнень і сподівань!

Ректор університету, академік НААН, професор  А.С. Даниленко

Відзначення цього свята – це визнання державою звитяжної
хліборобської праці, це хвала мозолястим рукам селян, які
знають справжню ціну хлібу.

Завдяки наполегливій праці українських аграріїв досягнення
в сільському господарстві останніх років стають загальновиз-
наними, а полиці наших магазинів наповнені високоякісними
українськими продуктами, і в кожній оселі є хліб і до хліба.

Хай і надалі рясно колосяться щедрі українські ниви!
Бажаю достатку, щастя, добра та наснаги. Хай ваша праця

заколоситься щедрою нивою успіху!

Ректор, академік НААН, професор А.С. Даниленко

Щиро вітаю колектив університету
з Днем працівників сільського господарства!

14 листопада в Центрі ділового та культурного співробітництва
«Український дім» відбулася щорічна Міжнародна спеціалізована вис-
тавка «Освіта та кар’єра – День студента 2013».

Організатори виставки –  Міністерство освіти і науки України,
Національна академія педагогічних наук України, Товариство
«Знання» України.

В урочистому відкритті виставки взяли участь заступник Міністра
освіти і науки – керівник апарату Олексій Дніпров, президент  Націо-
нальної академії педагогічних наук Василь Кремень, представники за-
рубіжних Посольств та інші офіційні особи.

Ця виставка проводиться з метою залучення суспільного інтересу
до освіти, представлення навчально-методичної літератури, підруч-
ників і посібників, освітніх комп’ютерних програм тощо.

Наш університет традиційно щороку бере участь у виставці «Освіта
та кар’єра», використовуючи цю нагоду як важливу ланку у ланцюзі профорієнтаційної роботи.

Наша експозиція була постійно у центрі уваги відвідувачів, більшість яких – це потенційні
абітурієнти. Наша рекламна продукція про університет користувалася значним попитом серед молоді.
Приємно відзначити, що наш університет взяв участь у конкурсі і нагороджений Золотою медаллю у
номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу».

Наш кор.

“ОСВІТА ТА КАР’ЄРА–2013”

Днями університет отримав із Парижа підтвердження, що нашому збірнику наукових праць «На-
уковий вісник ветеринарної медицини» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер  ISSN –
унікальний номер, що дає можливість ідентифікувати будь-яке періодичне видання, незалежно від
того, де воно видано, на якій мові і на якому носії. Програма ISSN відкрилась і розвинулась у
структурі світової наукової інформаційної програми ЮНЕСКО. ISSN присвоює Міжнародний центр
періодичних видань, який знаходиться в Парижі. Система ISSN застосовується більш як у 130 країнах
і  проводить у життя широкомасштабну програму міжнародного співробітництва.

У наших планах внесення до міжнародного реєстру й інших наших наукових збірників з по-
дальшою реєстрацією їх у світових наукометричних базах даних. А для цього ми всі разом маємо
наполегливо працювати над тим, щоб наші наукові досягнення були затребувані міжнародною
науковою спільнотою.

М.О. Сокольська, завідуюча редакційним відділом

На шляху інтеграції наших
науковців до світової спільноти
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Навчати студентів ветеринарному фаху - справа почесна і відповідальна. На відділенні
ветеринарної медицини Технолого-економічного  коледжу  БНАУ навчаються студенти,

які обрали собі саме таку  професію. Викладачі
ветеринарних дисциплін особливу увагу при-
діляють практичному навчанню, під час якого
студенти  отримують необхідні професійні на-
вички.

Особливі можливості відкриваються перед
студентами четвертого курсу  під час технологіч-
ної практики, яку вони проходять в умовах кра-
щих господарств. Перед виїздом  на практику
студенти  отримують індивідуальні завдання для
поглибленого  вивчення та опрацьовування  пев-
них питань з тієї чи іншої дисципліни, а тим, хто
виявляє прагнення до наукових пошуків, пропо-
нується виконати науково-дослідну роботу, ре-

зультати якої вони доповідають на науково-практичних конференціях.
Уже стало традицією, що  студенти нашого коледжу беруть участь у державній студентській

науково-практичній конференції  у БНАУ «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті»,
виступаючи там зі своїми роботами.

   Цього року в конференції з напряму «Сучасні проблеми ветеринарної медицини»
взяла участь  студентка   Романцова Ганна, яка виступила з доповіддю «Порівняльна ефек-
тивність лікувально-профілактичних заходів за  післяродових маститів-метритів-агалактії у
свиноматок у ТОВ «ЕЛІТА» смт. Терезине».
Учасники конференції визначили її змістов-
ну доповідь та добре підготовлений   муль-
тимедійний  супровід. Ганна була нагород-
жена грамотою і посіла почесне місце серед
кращих доповідачів.

 Така співпраця з Білоцерківським націо-
нальним аграрним університетом,   ефектив-
не використання навчальних практик  допо-
магає викладачам коледжу підготувати  справ-
жнього кваліфікованого  фахівця ветеринар-
ної медицини,  який «лікуватиме людство».

Л.Д. Фучило, викладач акушерства
 і гінекології Технолого-економічного

коледжу БНАУ, спеціаліст
вищої категорії, методист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ФОРМУЄ ФАХОВИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

 Після вивчення основ технології вироб-
ництва молока студенти 4 курсу БТФ  удос-
коналюють свої знання і вміння на практич-
них заняттях в умовах молочної ферми ННДЦ
та на фермах з передовими технологіями у
ТОВ «Острійське», ТДВ «Терезине» та ін.

Нещодавно 2-га група 4 курсу під керів-
ництвом доцента О.В. Борща  проходила прак-
тичне заняття на фермі села Вільна Тарасів-
ка, де вперше в  Україні запровадили роботи-
зовану систему добровільного доїння корів

VMS DeLaval. Процес доїння за допомогою
роботів справив на нас велике враження.

Поголів’я на фермі становить 340 голів,
їх обслуговують 5 працівників, а керує фер-
мою випускник біолого-технологічного фа-
культету Лисенко Євген. Все поголів’я корів
розподілено на 4 групи по 85 голів. Кожна
група знаходиться у відокремленій секції, ос-
нащеній двома роботами для доїння. Всіх корів
ферми видоюють 8 роботів.

Основним виконавчим органом процесу
доїння  є гідравлічний маніпулятор у вигляді
«руки», який за допомогою лазера здійснює
пошук і розпізнавання дійок, їх очищення і
висушування, здоювання перших цівок мо-
лока, підключення доїльних стаканів.

У процесі доїння на сенсорному екрані
відображаються  характеристики доїння,  які
фіксуються в комп’ютері і використовують-
ся в автоматизованому управління процесом

виробництва молока.
 Оператори за показ-

никами комп’ютера ана-
лізують стан видоєння
корів.

Ця ферма забезпечує
населення незамінними
продуктами харчування
та є вигідним постачаль-
ником високоякісної си-
ровини для молокопере-
робної промисловості.
Щодобово на фермі ви-
робляється 8500-9500 кг
молока найвищого
ґатунку,  а середній до-
бовий надій на корову
становить 27 кг.

На засіданні гуртка
«Технолог виробництва

молока і м’яса» студент 4 курсу Івашин
Анатолій  детально розповів про роботи-
зовану молочну ферму, зупинився на її зоо-
технічних і економічних показниках. До-
повідь викликала великий інтерес у членів
гуртка, до якого входять студенти 3-6
курсів.

Стеценко Жанна, студентка 4 курсу БТФ
Фото студентки 4 курсу БТФ Голуб Яни

Вивчаємо передові технології
в умовах виробництва

Під таким гаслом щорічно відзначається Всесвітній день донора крові. Це
особливий день для вияву вдячності мільйонам людей, які рятують інші жит-
тя, здаючи свою кров.

Цей день відзначають 14 червня, саме цього дня 1868 року народився
австрійський лікар-імунолог Карл Ландштейнер, який у 1900 році відкрив

групи крові людини, за що отримав Нобелівську премію.
У багатьох розвинутих країнах участь в донорстві крові давно стала таким же обов’яз-

ковим елементом здорового способу життя, як заняття спортом, регулярна диспансериза-
ція, правильне харчування тощо.

Тисячі людей зобов’язані своїм здоров’ям, а інколи і життям, людям, які подарували їм
свою кров.

Нещодавно до цієї благородної справи долучилися і наші студенти. В університеті було
проведено День донора. Найорганізованіше він пройшов на ФВМ (відповідальний – доц.
Чорнозуб М.П.) та біолого-технологічному факультеті (відповідальна – заступник декана
Король А.П.). Всього 276 студентів віддали безоплатно свою кров, зробивши безцінний
внесок у порятунок людського життя.

Київський обласний центр крові висловив щиру подяку організаторам заходу за вияв-
лене розуміння, активну участь у Дні донора та за виховання у студентів високих мораль-
них якостей.

С.В. Черняк, доцент кафедри хірургії, відповідальний за проведення Дня донора

ПОДАРУЙТЕ  ЖИТТЯ – СТАНЬТЕ ДОНОРАМИ КРОВІ Міні-футбольний марафон

Колектив університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті  кандидата ветери-
нарних  наук, доцента кафедри акушерства та штучного осіменіння с.-г. тварин

Подвалюка Дмитра Васильовича
 і висловлює щире співчуття його рідним і близьким.

У жовтні серед факультетів пройшла
першість з міні-футболу «На кубок ректо-
ра». І вже перший день змагань вразив усіх
несподіваними поворотами спортивної долі.
А розпочалося усе із зустрічі між командами

екологічного та біолого-технологічного фа-
культетів. Багаторазовий призер – команда
БТФ цього разу поступилися на одне очко, і
гра завершилася із рахунком 4:3 на користь
команди екологічного факультету. На-
ступна несподіванка була ще більш вра-
жаючою: команда агрономічного факуль-
тету, лідер минулого року, програла з ра-
хунком 6:3 збірній БТФ,  яка щойно заз-
нала поразки від «екологів». І хто б міг
передбачити такий хід подій?! От що зна-
чить недооцінювати суперників!

Проте слід підкреслити, що кожна
команда дотримувалася кредо – бороти-
ся до останнього. Особливу стійкість та
силу волі продемонстрували команди
юридичного факультету та факультету
ветеринарної медицини. Якщо гравці цих
збірних і поступалися іншим досвідом чи
технічною майстерністю, то аж ніяк не
спортивним характером.

Гідну конкуренцію можна було спос-
терігати і між командами екологічного та еко-
номічного факультетів, які зіграли із рахун-
ком 4:2 на користь збірної економічного фа-
культету.

Слід відзначити, що цілий ряд студентів
виявили себе вправними та доволі професій-
ними  гравцями. Це, насамперед, Афейчук

Дмитро та Куленко Артем (юрид. ф-т), Бон-
дар Ярослав та Бондар Михайло (ФВМ),
Артамонов Микола та Калюжний Ілля (еко-
лог. ф-т),  Безпалий Дмитро та Січкарук Бог-
дан (екон. ф-т), Маноха Євген та Довгань Ігор
(агрофакультет), Коваленко Олександр та
Поліщук Ілля (БТФ).

Особливої уваги також заслуговують
вболівальники БТФ на чолі із заступником
декана Король Аллою Петрівною, спортор-
гом Миколенком Назаром,  Тертичною Оль-
гою та Гурин Тетяною. Досить темпера-
ментні, бурхливі та гучні вигуки активістів
поступово залучили до   вболівання студентів
інших факультетів, що, безумовно, надало грі
ще більшої емоційності та гостроти. Безпе-
речно, підтримка глядачів завжди була над-
звичайно важливою складовою перемоги!

А призові місця розподілилися наступ-
ним чином: ІІІ місце виборола команда агро-
номічного факультету, ІІ місце – команда еко-
номічного факультету і І місце, а також го-
ловний приз – «Кубок ректора» завоювала
команда біолого-технологічного факультету.
Вітаємо переможців!

Змагання з міні-футболу  продовжилися
матчами між командами співпрацівників уні-
верситету. Особливо  яскравою грою відзна-
чилися викладачі: агрономічний факультет –
Городецький Олександр Степанович та По-
котило Ігор Анатолійович, екологічний фа-
культет – Олешко Олександр Анатолійович,
економічний факультет – Сахно Олександр

Володимирович, біолого-технологічний фа-
культет – Мартинюк Роман Володимиро-
вич та Наріжний Сергій Анатолійович, фа-
культет ветеринарної медицини – Остро-
вський Денис Михайлович та Петрик
Максим Васильович.

Загалом протягом три-
денного протистояння вияви-
лося, що у сучасному спорті
досягають перемоги не лише
найсильніші, а й най-
спритніші. У результаті ІІІ
місце посіла команда економі-
чного факультету, на  ІІ місці
– команда біолого-технологі-
чного факультету, а І місце
виборов факультет ветери-
нарної медицини.

Тож побажаємо учасни-
кам змагань успіхів, об’єктив-
ного суддівства та гідних су-
перників, а на останок наго-

лосимо: немає слабких і сильних гравців, є
суперники, з якими потрібно боротися до
останньої ігрової секунди!

В.В. Колосовська,  В.В. Кожура, старші
викладачі кафедри фізичного виховання

Студенти на роботизованій фермі


