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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
24 вересня в університеті відбулась

знаменна подія – 95 років з дня засну-
вання  агрономічного – нині агробіотех-
нологічного–  факультету.

До ювілею була приурочена конфе-
ренція, на  якій були присутні представ-
ники місцевої  влади, провідні вчені,
аграрних підприємств України, випуск-
ники факультету минулих років, співро-
бітники, викладачі, науковці,  студенти
факультету.

 Колектив агробіотехнологічного
факультету вітали: ректор університе-
ту, академік Націо-
нальної академії аграр-
них наук України Дани-
ленко А.С., випускни-
ки факультету:  депу-
тат обласної ради
Пташник М.Ф., почес-
ний громадянин м. Біла
Церква Дуднік В.І., го-
лова Білоцерківської
районної ради Роз-
путній Л.А. Вони щиро
побажали  колективу
факультету  плідної
праці на освітянській
ниві, подальших успіхів у підготовці молодих спеціалістів,
творчого натхнення у наукових пошуках.

  На конференції було висвітлено історичний шлях факуль-
тету, його досягнення, а  також  окреслено  шляхи подальшого
розвитку факультету в світлі завдань Закону України “Про
вищу освіту”.

Агрономічний факультет є найстарішим серед факуль-
тетів університету, його витоки  сягають 1920 року, коли
був створений Білоцерківський с.-г. технікум із двома
відділеннями: агрономічним та механічним. Агрономічний
факультет мав задовольнити потребу у висококваліфікова-
них агрономах, а його першим деканом був видатний вчений
М.К. Гродзінський.

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНОМУ  ФАКУЛЬТЕТУ – 95

 Телебачення та Інтернет майже
щодня надає нам порцію новин про
реформування органів місцевого са-
моврядування. Кожний громадянин
України, не залежно від місця прожи-
вання- чи то велике місто чи маленьке
село,  вже хоч раз задавав собі питан-
ня: що таке децентралізація влади? Які
повноваження будуть у нових органів
місцевого самоврядування? Які ос-
новні зміни передбачає реформуван-
ня цієї системи? Які переваги та недо-
ліки реформи для населення?

25 вересня на факультеті права та
лінгвістики відбувся круглий стіл за
тематикою «Актуальні проблеми де-
централізації влади в Україні», орган-
ізований викладачами кафедри історії,
теорії держави і права та державного
будівництва,які  доповідали про різні аспекти реформування
органів місцевого самоврядування залежно від обраної сфе-
ри дослідження. Так, завідувач кафедри Бровко Н.І. дослід-
жувала конституційні зміни, які супроводжують процес де-
централізації,  доцент Ковальчук І.В. – питання фінансування
та оподаткування в рамках нової реформи, старший викладач
Терещук М.М. – питання юридичної відповідальності органів
місцевого самоврядування, асистент Мельник О.Г. – міжна-
родний досвід країн ЄС та співпрацю України з ЄС в ході
проведення реформи , асистент Росавицький О.О.  висвітлив
історію розвитку та трансформації органів місцевого само-
врядування в Україні.

До обговорення теми також приєдналися  студенти і вик-
ладачі кафедр цивільно-правових, публічно-правових та сус-
пільно-гуманітарних дисциплін. Вони активно дискутували,
висловлювали свої погляди, що дало змогу більш широко та
ґрунтовно розглянути тему.

Суть перетворень, які пропонує реформа децентралізації,
полягає у тому, що органи виконавчої влади та місцевого са-
моврядування почнуть займатись властивими для них

За 95 років діяльності агрономічний
факультет підготував  понад 15 тисяч
спеціалістів. Славу факультету склада-
ють його вихованці, серед яких видатні
вчені – академіки, професори, доктори
наук, міністри, Герої Радянського Со-
юзу, Герої Соціалістичної Праці та Герої
України, заслужені працівники
сільського господарства України , зас-
лужені агрономи України, інші видатні
особистості.

Нині нові покоління студентів - май-
бутніх агрономів -  продовжують славні
традиції  факультету.

На честь знаменної події викладачами та сту-
дентами факультету було висаджено дерево в пар-
ку університету на згадку прийдешнім поколінням. 

Ювілей офіційно завершився великим святко-
вим концертом, який  подарував усім   присутнім
піднесений настрій, а ввечері  продовжився  весе-
лою студентською дискотекою.

 У дні відзначення ювілею  студенти агробіотехнологічно-
го факультету провели серію змагань з міні-футболу з  коман-
дами Бобринецького, Маслівського і Верхівнянського коледжів.

О.Г. Олешко, заступник декана, доцент.

справами.  Вони отримають необхідні
повноваження та ресурси для їх
здійснення. Нарешті, буде запровад-
жена відповідальність цих органів пе-
ред виборцями за результати своєї
роботи.  Щодо податкової сфери, ре-
форма передбачає передачу в місцеві
бюджети частини загальнонаціональ-
них податків, ці кошти новостворені
громади зможуть використати  для
розвитку виробництва, підтримки
малого та середнього бізнесу тощо.
Ще одним вагомим фактором є те, що
громади стануть рушієм суспільних
перетворень, адже вони будуть заці-
кавлені у благоустрої своєї території
та добробуті людей.

Важливим фактором у проведенні
круглого столу було залучення сту-

дентства до обговорення нагальних питань у сфері децентра-
лізації влади. Студенти факультету права та лінгвістики за
напрямом підготовки «Правознавство», як майбутні юристи,
зобов’язані систематично підвищувати свою професійну ква-
ліфікацію, причому не тільки вивчати законодавство і прак-
тику його застосування, але  й слідкувати за новинами в Ук-
раїні та світі, вміти аналізувати важливі події життя суспіль-
ства, долучатися до пошуків вирішення правових проблем у
державі в період реформ.  Враховуючи складність теми,
участь у засіданні круглого столу взяли четвертокурсники
Андрусишина Яна, Коломієць Тетяна, Кухта Марина, Фед-
чун Андрій, Федорчук Юрій, Драчук Тетяна, Хаян Альона,
Пастушенко Іван та інші.

Тематика круглого столу знайде своє відображення у май-
бутніх студентських конференціях  та  наукових роботах.

Доповіді , заслухані на засіданні, планується  опублікува-
ти  у збірнику матеріалів круглого столу.

Мельник О.Г., асистент кафедри
історії, теорії держави і права та державного будівництва

До Міжнародного дня права знати студенти факультету
права та лінгвістики, вихованці юридичної клініки «Право і
практика» провели в ЗОШ №4 правознавчі бесіди на тему

«Маю право знати!» для учнів 10-х та 11-х класів. Студенти 4
курсу Андрусишина Яна, Хаян Альона, Бушуєва Тетяна, Па-
стушенко Іван і Федчун Андрій підготувати презентації про
гендерну рівність та ненасильство серед підлітків. Зустріч
пройшла в дружній, щирій атмосфері, учні виявили  відверту
зацікавленість темою та небайдужість до піднятої проблеми.

Студенти одностайно констатували: учні в старших класах кра-
ще сприймають інформацію, аніж учні 7-9 класів. Вони жваво
обговорювали почуту інформацію, ставили запитання, про-
являли ініціативу. В цілому старшокласники розуміють про-
блему гендерної рівності і погоджуються, що все залежить
від нас самих, але розуміють також і те, що змінити стереоти-
пи не можна  ані за рік, ані за два:  потрібні десятиліття і
незаангажована свідомість. Наприкінці зустрічі учні цікави-
лися, як вступити до нас на факультет. І це найвищі досягнен-
ня, коли рівний навчає рівного і дає достойний приклад. Ми
гордимося  нашими кращими студентами!

***
Новий навчальний рік у юридичній клініці «Право і прак-

тика» розпочався цікавою зустріччю студентів з адвокатом
Іриною Чурсіною. Обговорювали особливості роботи з
клієнтами у клініці, правила професійної етики, а також, що
повинен знати і вміти студент – майбутній юрист, щоб успіш-
но будувати своє професійне майбутнє.

На згадку про цікаву і корисну зустріч студенти
сфотографувалися з Іриною Чурсіною.

Ольга Настіна,  куратор
 юридичної клініки  «Право і практика» 

Новини факультету права
 і лінгвістики

ПРАВОЗНАВЧІ  БЕСІДИ



УНІВЕРСИТЕТ
     Газета Білоцерківського національного аграрного університету

Головний редактор В.В. Сахнюк.
Відповідальний за випуск М.О. Сокольська.
Редактор С.О. Заїка. Технічний редактор Л.В. Косякова.
Коректор Д.О. Лиценко. Фото: О.М. Грубчак.

Комп’ютерна верстка. Обсяг 0,5 друк. арк.
приведеного до формату двох  полос газети

формату А3. Свідоцтво Серія КІ № 1249-пр.
Підписано до друку

29.09.2015 р.
Тираж 1000.                                             Зам. ______

За  достовірність інформації відповідальність несе автор. Думка
редакції не завжди збігається з думкою авторів. Редакція
залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.

Адреса редакції: м. Біла Церква,
Соборна пл.  8/1. Телефон 33-11-01.

е-mail:redakciaviddil@ukr.net

         № 14                                                                     вересень                                                                       Університет

У музеї університету проходить вистав-
ка до 110-ої річниці з дня народження Тол-
стової-Парійської Надії Георгіївни – украї-
нського радянського вченого в галузі пато-
логічної анатомії сільськогосподарських тва-
рин, першої жінки в Радянському Союзі, що
стала доктором ветеринарних наук, профе-
сора, заслуженого діяча науки УРСР, депу-
тата Верховної Ради СРСР ,завідувача ка-
федри патологічної анатомії БЦСГІ 1939-
1941 та 1945-1953 рр.

Народилася Надія Георгіївна 16 липня
1905 р. в с. Курмиш Симбірської губернії  (те-
пер Пільнинський р-н Горьковської обл.) в
сім’ї  службовця. Надія середню освіту от-
римала у  Курмишській гімназії

У 1926 році закінчила Казанський вете-
ринарний інститут. Після закінчення працю-
вала за фахом. У 1927 році перейшла на пе-
дагогічну роботу в Казанський ветеринар-
ний інститут. У 1937 захистила  кандидатсь-
ку дисертацію ,а у 1938 році  _ докторську.
Звання професора присвоєно у 1940 р.

У Білоцерківському с.-г. інституті заві-
дувала  кафедрою патологічної анатомії  у
1939-1941 рр., 1945-1953 рр. Працювала  в
галузі вивчення патологічної анатомії і дея-
ких питань патогенезу  інфекційних захворю-
вань. Має ряд наукових праць.

З 1953 р. обрана за  конкурсом завідую-
чою кафедри патологічної анатомії Харківсь-
кого ветеринарного  інституту, де працювала
до 1975 р.

Підготувала шість кандидатів наук.
Обиралася депутатом Верховної Ради

СРСР третього скликання (1950–1953 рр.),
депутатом Білоцерківської міської Ради де-
путатів трудящих (1948–1953 рр.). Нагород-
жена орденом «Знак Пошани» та двома меда-
лями.

Поліщук О.В., старший лаборант музею

До 110-річниці
з дня народження

 Толстової-
Парійської Н.Г.

Весела подія відбулася на факультеті ветеринарної медицини . Пам’ятаючи стару істи-
ну, що студент завжди голодний, вирішили провести Кулінарний турнір, в якому взяли
участь 15 конкурсантів. Атмосфера  цього смачного свята від самого початку була  весе-
лою і теплою. Дійсно відчувалося, що усі ми єдина,  дружна  родина. Це підкреслив і  наш
ректор, Анатолій Степанович Даниленко, якого ми запросили на свято.  Він наголосив на
тому, що студентські роки – найкращі і їх потрібно проводити активно і весело.

 Авторитетне журі  оцінило кулінарні шедеври
студентів.

Перше місце  посіла Циганкова Світлана,
друге  – Нечиталюк Юлія,  а третє –  команда
“МІХ”.

Вітаємо!

Кулінарний турнір

25-26 вересня відбулася міжнародна на-
уково-практична конференція «Проблеми
годівлі тварин в умовах високоінтенсивних
технологій виробництва і переробки про-
дукції тваринництва», яка була присвячена
85-річному ювілею видатного вченого, док-
тора сільськогосподарських наук, професо-
ра, заслуженого працівника народної осві-
ти, лауреата премії Ради Міністрів СРСР Во-
лодимира Федоровича Каравашенка.

У конференції  брали участь видатні
учні вченого, колеги, науково-педагогічні
працівники біолого-технологічного факуль-
тету та науковці з Таврійського державно-
го агротехнологічного університету,
Вінницького національного аграрного уні-
верситету, Дніпропетровського державно-
го аграрного університету та Національно-
го університету біоресурсів і природоко-
ристування України.

На пленарному засіданні із вітальним сло-
вом виступив проректор з наукової та іннова-
ційної роботи, професор Сахнюк В.В. Він вру-
чив ювіляру Почесний орден Білоцерківсь-
кого національного аграрного університету.

Учень В.Ф. Каравашенка, професор В.С.
Бомко зазначив, що Володимир Федорович –
відомий учений у галузі годівлі тварин, кон-
структивні ідеї і розробки якого є фундамен-
тальним внеском у розвиток теорії і практи-
ки високоінтенсивних технологій виробницт-
ва і переробки продукції тваринництва.

Про внесок професора Каравашенка В.Ф.
у розвиток вчення про годівлю тварин та
його життєвий шлях розповіла його дочка –
кандидат біологічних наук Білінська Олена
Володимирівна.

Свою трудову діяльність Володимир Фе-
дорович розпочав на посаді головного зоо-
техніка Надєждінської МТС у Приморськко-
му краї РФ. Впродовж 1959-1964 рр. працю-
вав асистентом кафедри годівлі сільськогос-
подарських тварин у Приморскому сільсько-
господарському інституті. У 1962 році за-
хистив дисертацію  на здобуття наукового
ступеня кандидата сільськогосподарських
наук «Зоотехнічна оцінка деяких кормових
культур у Приморському краї».

Наукова конференція до 85-річчя В.Ф. КАРАВАШЕНКА

У 1974 році Володимир Федорович за-
хистив докторську дисертацію «Експеримен-
тальне обґрунтування нормування годівлі
курей яєчних ліній».

З 1974 по 1991 р. В.Ф. Карава-
шенко працював у Білоцерківському
сільськогосподарському інституті за-
відувачем кафедри годівлі сільсько-
господарських тварин, де успішно по-
єднував педагогічну діяльність з на-
уковими дослідженнями. Нині він є
професором кафедри технології
кормів, кормових добавок і годівлі
тварин нашого університету.

Із 1991 р. професор В.Ф. Ка-
равашенко працював в Інституті
птахівництва  УААН головним на-
уковим співробітником лабораторії
годівлі птиці й технології кормів, продовжу-
ючи наукові дослідження. Під його керівниц-
твом у 1998 р. розроблено «Рекомендації з
нормування годівлі сільськогосподарської
птиці», впровадження яких у виробництво

сприятиме організації повноцінної годівлі
птиці, одержанню високої продуктивності
та ефективному використанню кормів на пта-
хофабриках, у колективних підприємствах і
фермерських господарствах.

За заслуги у розвитку науки та у підго-
товці висококваліфікованих кадрів В.Ф. Ка-
равашенку у 1989 р. присвоєно почеcне
звання «Заслужений працівник народної ос-
віти України».

В.Ф. Каравашенко є автором 182 науко-
вих праць, серед яких монографії, підруч-
ники, довідники, має 2 авторські свідоцтва,
учасник міжнародних конгресів і конфе-
ренцій.

Вчений має високий авторитет і корис-
тується повагою в наукових колах. Він був
членом бюро секції птахівництва ВАСГНІЛ
та координаційної ради «Корми та годівля»
Держагропрому СРСР, входив до складу
редакційних колегій журналів «Птахівницт-
во» та «Урожай».

Завідувач кафедри технології кормів,
кормових добавок і годівлі тварин, профе-

сор Дяченко Л.С. у своїй доповіді висвітлив
історію формування нормованої годівлі тва-
рин, зробивши акцент на нинішніх проблемах
оцінки поживності кормів і нормування годівлі

тварин.
На пленарному засіданні з допові-

дями також виступили професор Луцен-
ко М.М., доценти Ставецька Р.В., Кар-
кач П.М., Сломчинський М.М., які зу-
пинилися на різних проблемах годівлі
тварин в умовах високоінтенсивних тех-
нологій виробництва і переробки про-
дукції тваринництва.

На секційних засіданнях молоді нау-
ковці поділилися результатами своїх
досліджень. У обговореннях взяли
участь студенти і гості конференції.

Доповіді науковців будуть опубліковані
у фаховому збірнику наукових праць, тези
доповідей – в електронному збірнику.

М.М. Сломчинський, канд.с.-г. наук, доцент


