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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Щороку наша університетська родина радо приймає в свої обійми нових студентів,

перед якими  відкривається дивовижний світ, повний можливостей безперервного
вдосконалення своїх знань, творчих перемог і наукових звершень. Нехай  же новий
навчальний рік буде цікавим і пізнавальним, успішним і плідним, хай принесе безліч
цікавих відкриттів, знань і досягнень.

Мої окремі побажання шановним викладачам! Ваша праця неймовірно важка, бо
в кожного свого вихованця ви вкладаєте серце і душу. Ви даєте їм знання і досвід, які
стануть фундаментом у їхньому майбутньому професіональному і громадському
житті. Бажаю вам міцного здоров’я, мудрості, сил і наснаги у здійснення всіх задумів
і планів. Низький  вам уклін!

Шановні студенти, колеги! Прийміть мої найщиріші вітання

з ДНЕМ  ЗНАНЬ!
Сучасний світ змінюється дуже швидко і вимагає

постійного оновлення знань. Людина, яка перестає
вчитися, відстає від життя. Ось чому День знань – не
просто важлива календарна дата, це  – свято всіх, хто
прагне  розвитку, інноваційних перетворень, мріє
побудувати  щасливу і  квітучу Україну!

У добру путь, за знаннями!

 Ректор, академік НААН   А.С. Даниленко

ПОСВЯТА  ПЕРШОКУРСНИКІВ У СТУДЕНТИ
Щороку 1 вересня університет відкри-

ває свої двері молодим людям, які готуються
стати на шлях професійного і наукового
пізнання. З цієї нагоди традиційно відбу-
вається посвята першокурсників у студен-
ти, яка є  своєрідним благословенням на спов-
нений цікавих відкриттів шлях у стінах нашої
аlma mater.

Для церемонії посвяти в першокурсни-
ки на сцену запросили  керівництво і старій-
шин  університету, почесних  гостей.

 Відкриття нового навчального року оз-
наменувалося  внесенням Державного пра-
пора та виконанням Гімну України. Усі ,
хто долучився до святкування, ушанували
героїв Небесної Сотні та усіх тих, хто заги-
нув у боротьбі  на Сході  за незалежність
нашої держави.  Кращі студенти  мали честь
покласти квіти до Пам’ятного знака співро-
бітникам і студентам, які загинули в роки
Великої Вітчизняної війни, та до стели
Героям Небесної Сотні.

Право відкрити урочистості і першим
привітати студентів з новим статусом  надано
ректору  університету, академіку А.С. Дани-
ленку. Він привітав першокурсників і висло-
вив упевненість, що нове поповнення  з чес-
тю  нестиме  стяг одного з найстаріших на-
вчальних закладів України. Анатолій Степа-
нович підкреслив, що серед наших випуск-
ників когорта видатних особистостей: це  де-
путати Верховної Ради, міністри, губернато-
ри, авторитетні бізнесмени. Стати профе-
сіоналами вам, першокурсникам,  допоможе
наш високопрофесійний професорсько-вик-
ладацький колектив. Наші викладачі  не про-
сто віддають студентам свої знання, вони
вкладають  у кожного   серце і душу, і  сьо-
годні я щиро дякую і низько вклоняюся
своїм колегам за їхню працю.

На шляху  до знань ви маєте не лише здо-
бути професіоналізм, але й  стати полум’яни-
ми патріотами своєї держави, справжніми
людьми, які  уміють відчувати  і біль, і радість
кожної людини.

У нашому університеті дуже давні тра-
диції національного і патріотичного вихо-
вання. Отож зрозуміло,  що багато наших
студентів долучилися до волонтерського

руху, а серед старшокурсників і викладачів
є учасники бойових дій на Сході. На жаль, є  й
ті, хто, боронячи нашу незалежність, відійшли

у небуття. Вічна їм пам’ять!  Сьогодні ми
радіємо з того, що в нашу університетську
родину вливається близько 80  вчорашніх
атовців.

У нас високі вимоги до студентів – ви
повинні добре навчатися, розвивати свої
творчі здібності у наукових гуртках та  у
художніх колективах. Ви потенціал нашої
держави. Вам будувати  майбутню процвіта-
ючу Україну. З Богом, у добру путь!

До вітальних слів ректора долучилися
наші почесні гості.

Віце-президент НААН  М.І. Бащенко
звернувся до першокурсників зі словами:
«Ви надзвичайно щасливі люди. Ви ощас-
ливили  себе, вступивши до одного з кра-

щих вишів України, і  своїх
батьків, тому що вони мрія-
ли, щоб ви стали студентами.
Ваша майбутня професія дуже
важлива, бо саме ви дбатиме-
те про продовольчу безпеку
держави». Михайло Іванович
передав привітання зі святом
від колективу НААН та поба-
жав  усім присутнім  здоро-
в’я, щастя та успіхів.

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
Київської ОДА С.М. Шупик
привітав  з Днем знань, поба-
жав  першокурсникам та всьо-
му колективу університету
мудрості, наполегливості та

Божої благодаті. Він вручив ректору А.С.
Даниленку від власника групи компаній
«УКРАВІТ» Віталія Ільченка подарунковий
сертифікат  на лабораторний  фітотрон для
проведення досліджень науковцями  агро-
біотехнологічного факультету.

Мер Білої Церкви Г.А. Дикий  відзна-
чив,  що першокурсникам випала честь  жити
у славному своєю історією стародавньому

місті  та навчатися в одному із старійших
університетів, будівлі якого цього року випов-
нилося 170 років. Аграрний сектор України –

це той напрям,  який
зробить країну  за-
можною  і багатою, а
тому ви не помилились
у своєму виборі, –
наголосив міський
голова.

Голова Білоцерк-
івської районної ради
В.Ю. Гринчук зазна-
чив, що сьогодні у
вчорашніх школярів
відкривається нова
сторінка в житті.

Університет – це нелегко, бу-
дуть і недоспані ночі, і  сесії, і
перездачі іспитів. Але людина
має постійно вчитися. «Я випус-
кник БНАУ, – підкреслив
Віталій  Юрійович, – і  уже от-
римую  тут четверту освіту, бо
постійно відчуваю, що мені
конче необхідні нові знання з
різних галузей. Бажаю, щоб
легкою була ваша стежина, і
щоб професія завжди була по-
трібною. Слава університету!
Слава Україні!»

Професор Дрезденського
університету прикладних наук
Knut Schmidtke привітав  усіх присутніх зі
святом та подякував за можливість  бути
присутнім на цих урочистостях. Він зазна-
чив, що це честь і сигнал, що університет,
як і Україна в цілому, відкриті до  добрих
стосунків з Європою. «Я хочу привітати
студентів і закликати їх повністю викорис-
тати  можливості навчання. В університеті
високопрофесійний  викладацький колектив
і ви  маєте прагнути отримати якомога
більше знань, котрі спрямуєте на швидкий
розвиток України. Німеччина та інші євро-
пейські країни  підтримують вас на шляху
розвитку  і  бажають вашій країні миру.

Мир – це найважливіша передумова вашої
освіти. Бажаю вам цього».

До слова  запросили старійшину універ-
ситету, професора, академіка В.М. Власенка,
все життя якого присвячено становленню та
розвиткові університету, котрий  він очолю-
вав упродовж 28 років. У своєму привітанні
Володимир Максимович сказав: «Шановні
першокурсники! При вашому народженні у
всесвіті  спалахнула нова зірка, яка буде  доле-
носною для вас, надихатиме вас на віру і лю-
бов.  Вона стане вашим дороговказом, щоб ви
рухалися по орбіті, як говорив давньоримсь-
кий  філософ Сенека, – крізь терни до зірок.
Щасливої дороги!»

Потім настав довгоочікуваний момент
складання Клятви студента. Представники

першокурсників урочисто присяг-
нули любити університет, берегти  та
примножувати його традиції, бути
гідними громадянами й старанними
студентами.

 На завершення урочистостей
університетський хор виконав ста-
родавній студентський  гімн  «Гау-
деамус».

Після закінчення офіційної части-
ни відбулося  театралізоване дійство
за участі театрального колективу під
керівництвом професора В.П. Лясо-
ти, в якому була представлена істо-
рія університету та Білої Церкви. А
співочий колектив  підготував до свя-
та невеликий концерт.

Свято завершилося. Попереду в сьо-
годнішніх першокурсників п’ять років тита-
нічних зусиль, нелегких завдань, різноманіт-
них випробувань на дорозі до власного ста-
новлення, наукової та професійної реалізації.

Нехай же перші кроки на стежині здобут-
тя вищої освіти та опанування майбутньої
професії  стануть добрим початком ваших по-
дальших життєвих досягнень, дорогі першо-
курсники!

Вірте в себе,
вірте в університет,

вірте в Україну!
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Днями університет відвідали директор Німецького центру практичного навчання в галузі
сільського господарства ДОЙЛА-Нієнбург пан Бернд Антельман та регіональний директор цьо-
го центру Євгеній Кабанець. З цим  Центром ми підтримуємо тісні зв’язки, зокрема наші студенти
у рамках програми Німецького Селянського Союзу проходять стажування в ДОЙЛА-Нієнбург.

 Під час зустрічі ректор А.С. Даниленко ознайомив гостей з історією та сьогоденням
університету. Відбувся обмін думками щодо якості  підготовки фахівців для аграрних підприємств,
дуальної освіти, підвищення кваліфікації та з інших проблем і викликів, які постають сьогодні в
аграрній освіті України.

 Було обговорено перспективи співпраці двох навчальних закладів та накреслено  план дій,
зокрема щодо створення спільного навчального аграрного центру в Україні. Гості відвідали
також підприємство СТОВ “Агросвіт” у с. Карапиші.

Наш кор.

За наказом ректора, академіка А.С. Даниленка В.І. Бала
на честь 80-річчя нагороджений орденом університету «За
мудрість, гідність, самовідданість».

Ювіляра привітав декан БТФ, професор Бомко В.С., го-
лова ради ветеранів факультету, доцент Борщ О.В., колеги.

Найщиріші вітання й найкращі побажання від колег
по кафедрі висловила Віталію Івановичу доцент Дончен-
ко Тетяна Анатоліївна, яка  розповіла про життєвий шлях
ювіляра. Понад 45 років його життя пов’язані з нашим
рідним університетом: навчання на зоотехнічному факуль-
теті та в аспірантурі кафедри годівлі сільськогосподарсь-
ких тварин, робота на посаді асистента, доцента, заступ-
ника декана зооінженерного факультету.

В.І. Бала досконало володів сучасними формами освіт-
нього процесу, вміло організовував навчально-виховну ро-
боту серед студентів, за що заслужив авторитет і повагу не
одного покоління випускників, брав активну участь у роз-
робці начально-методичних планів і програм підготовки
фахівців тваринництва, працював у складі робочої групи з
розробки складових систем стандартів вищої освіти із зоо-
інженерії, оптимізував навчальні робочі програми з закріп-
лених за ним  дисциплін згідно з вимогами кредитно-модуль-
ної системи організації навчального процесу.

У своїй роботі проявляв високий професіоналізм, напо-
легливість, працелюбність, вимогливість  як до себе, так і до
колег і студентів.

Виховну роботу зі студентами спрямовував на форму-
вання творчих, ініціативних фахівців з високими гуманістич-
ними, моральними і духовними якостями, здатними активно
реагувати на виклик часу.

За багаторічну бездоганну роботу, високий професіо-
налізм, ініціативність і працездатність В.І. Бала нагородже-
ний знаком «Відмінник освіти».

Бала В.І. брав активну участь у наукових дослідженнях
з розробки технології годівлі і утримання кролів,  консуль-
тував пасічників з питань ведення бджільництва. Ним опуб-
ліковано понад 60 наукових статей, 8 науково-практичних
рекомендацій виробництву, він автор 6 книг (у співав-
торстві), серед яких підручник, посібники, довідники.

Віталій Іванович  ретельно досліджував історію кафед-
ри і факультету та виклав результати своєї праці  у книзі
«Біолого-технологічному факультету – 75. Історія і су-
часність (1932–2007)» та в брошурах «Кафедрі технології
виробництва та переробки молока і м’яса – 70 років», «80
років кафедрі технології виробництва молока і м’яса».

Уже можна  говорити про династію фахівців-тварин-
ників родини Бала: батько ювіляра – Іван Давидович  був
завідувачем ферми, Віталій Іванович – зоотехнік, кандидат
сільськогосподарських наук, його донька Марина Віталії-
вна нині працює доцентом кафедри генетики, розведення і
селекції тварин у нашому університеті; онуки також
пов’язали свою долю з тваринництвом: Дмитро – лікар
ветеринарної медицини, Антон – інженер-технолог з ви-
робництва і переробки продукції тваринництва.

Вийшовши в 2011 році на заслужений відпочинок,
Віталій Іванович й досі не пориває зв’язків з колегами та
випускниками БТФ.

Вельмишановний Віталію Івановичу! Вітаємо Вас із
ювілеєм і бажаємо ще багато-багато років активного
змістовного життя!

На довгий вік - на многії літа,
На шану від людей і  на тепло родинне
Стелися доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини!

Щирі вітання
ювіляру

Зміцнюємо зв’язки з DEULA-Nienburg 

Велике значення у сучасному еко-
номічному розвитку нашої країни має
інтеграція у світове співтовариство.
Міжнародна співпраця Тульчинського
коледжу ветеринарної медицини БНАУ
є показником його зрілості, високого
рівня освітніх послуг, який визнано і
підтримано закордонними колегами,
гнучкості підготовки кадрів, орієнтова-
ної на першочергові потреби держави.
В  рамках програми договору про
співробітництво до коледжу прибули  де-
легації в складі тридцяти п’яти студентів
та чотирьох керівників з сільськогоспо-
дарського ліцею РЕССЕН (Франція) з
тижневою та двотижневою програмою,
яка включала навчально-виробничу
практику на базі аграрних підприємств
регіону та  ознайомлення з технологією
сільськогосподарського виробництва.

 Директор коледжу М.І. Моркляк
гостинно зустрів іноземних гостей. Де-
легацію ознайомили з історією навчаль-
ного закладу та його навчально-матері-
альною базою. Зарубіжні колеги відвіда-
ли відкриті заняття з дисциплін «Анатомія і фізіологія
сільськогосподарських тварин», «Акушерство, гінекологія та
штучне осіменіння сільськогосподарських тварин», а також
«Хірургія ветеринарної медицини».

Крім знайомства з навчально-виховним процесом ко-
леджу та набуття мовної практики французькі студенти
вивчали нові технології ведення сільського господарства
на Вінниччині та ознайомилися з культурною спадщиною
нашого міста. Відвідали історичні пам’ятки архітектури:
палац Потоцького, Успенську
церкву, Домініканський кос-
тел, Христо-Різдвяний Кафед-
ральний собор, які полонили
своєю красою та вишуканою
архітектурою.

Зарубіжних гостей урочис-
то зустріли за українською тра-
дицією – короваєм на вишито-
му рушнику. З вітальним сло-
вом виступила заступник ди-
ректора з навчально-виховної
роботи А.А. Грибанова. До
вітань приєдналися представни-
ки міської ради. Викладачі й сту-
денти коледжу підготували кон-
церт і  вразили гостей своїми та-
лантами та душевністю.

 Під час візиту зарубіжної делегації проведено змістовні
прес-конференції, онлайн-конференції, круглі столи для
студентів, викладачів коледжу та учнів шкіл, вечори відпо-
чинку, розважальні заходи, спортивні змагання.

Новини університетського центру
Тульчинський коледж ветеринарної медицини

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
У свою чергу  44 студенти нашого

коледжу влітку впродовж трьох
тижнів стажувалися на сільськогоспо-
дарських підприємствах у Франції. Така
співпраця надає прекрасні можливості
для набуття практичних навиків наших
студентів на сільськогосподарських
підприємствах країн Європи, сприяє ак-
тивній участі у спільних бізнес-проек-
тах, навчальних семінарах, тренінгах, ус-
пішному просуванні на шляху гідної
праці в Україні.

Метою поїздки стало поглиблене
пізнання Європейської системи освіти,
ознайомлення та аналіз навчальної прак-
тики, сільськогосподарської економіки
та культурної спадщини Франції.  Під
час стажування студенти та викладачі
коледжу відвідали сучасні ветеринарні
клініки,  де допомагали у хірургічних
втручаннях та лікуванні тварин. Також
студенти разом з ветеринарними спеціа-
лістами Франції брали участь  у штуч-
ному осіменінні корів.  А  на приватно-
му фермерському господарстві Месю

Дідіє Жан ознайомилися з методами годівлі, догляду та утри-
мання м’ясних порід Шароле.

Особливо вразив  нас своїм чуйним ставленням до котів
та собак притулок для безпритульних тварин у місті Теза.

 Навчальний заклад РЕССЕН  забезпечив  не лише стажу-
вання на сільськогосподарських підприємствах, а й ознайом-
лення  студентів з історичними та культурними пам’ятками
Франції. Перший заступник директора ліцею Данієль Жи-
ральдіє, викладачі та адміністрація ліцею супроводжували
групу під час екскурсій до Парижа та  Леона, де  студенти

побачили  музей Лувр, Нотр Дам
Де Парі, Тріумфальну арку, Ей-
фелеву вежу, Єлисейські поля.

Також на високому рівні
була організована  культурна
програма: міні-гольф, боулінг,
спортивні турніри, відпочинок
в  парку  Ліона та на берегах
озер околиці Роан та Сент-Ілер.
Все це  справило на нас неза-
бутнє враження та подарувало
студентам і  викладачам  надзви-
чайні емоції.

По закінченні терміну пе-
ребування  кожному студенту
було вручено сертифікат, а
викладачам – атестати про ста-
жування.

Завершенням цієї незабутньої подорожі по Європі стала
Венеція  та Площа Святого Марка в Італії. Враження залиши-
лись незабутні!

Для нас є дуже важливим налагодження міждержавних зв’язків із зарубіжними аграрними товаровиробниками.
 Цього року розпочалося вдале співробітництво Бобринецького аграрного коледжу ім. В. Порика з  польською компанією

Agros sp.z.o.o. Активно практикується набір молодих професіоналів на стажування до цієї компанії, яка заснована  в 2008 році
і є виробником овочів (цибулі, зеленого горошку, квасолі та моркви). Виробництво здійснюється більш як на 600 га земель.
Agros sp.z.o.o є власником надсучасного овочесховища з інноваційним обладнанням та інфраструктурою. Специфіка роботи
компанії передбачає необхідність постійного пошуку та підбору кваліфікованого персоналу різних професій та спеціальностей.

Вперше чотирнадцять студентів ІІІ курсу відділення «Агрономія» проходять технологічну практику в Польщі з червня
по вересень. Студентам з метою підвищення навиків надається можливість проходити виробничу практику на  інноваційній
надсучасній техніці (рікі), яка не має  аналогів в Європі. По закінченні практики всім студентам буде підписано міжнародний
щоденник.

«Враховуючи те, що Україна є однією з найбільших держав Європи, маючи величезні потужності та потенціал в аграрній
сфері, ми охоче переймали досвід студентів і з радістю ділилися нашими здобутками на шляху до розвитку аграрної сфери
ЄС»,– відзначив генеральний директор компанії Agros sp.z.o.o Адам Ружицький на зустрічі зі студентами-практикантами.

Треба зазначити, що філії компанії розташовані не лише на території  Польщі, а і в інших країнах Європи (Англія, Іспанія,
Чехія). І найкращим студентам, серед яких шість представників нашого коледжу, уже запропонували  роботу в Іспанії.

Наш кор.

Бобринецький аграрний коледж ім. В. Порика

В ЄВРОПІ ЧЕКАЮТЬ НА НАШИХ ФАХІВЦІВ

Нещодавно співробітники біолого-технологічного
факультету та кафедри технології виробництва

молока і м’яса  щиро вітали
 з 80-річним ювілеєм

кандидата сільськогосподарських наук, доцента,
відмінника освіти України

Віталія Івановича БАЛУ.


