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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

13 листопада на базі нашого університету відбулась нарада керівників і спеціалістів дослідних госпо-
дарств Національної академії аграрних наук України за участю віце-президента, академіка НААН М.І.
Бащенка, на якій підводилися підсумки роботи у галузі тваринництва за дев’ять місяців 2014 р. З вітальним
словом до учасників наради звернувся ректор, академік НААН А.С. Даниленко. Він підкреслив, що нарада
збіглася в часі  з  нашим професійним святом -– Днем працівників сільського господарства, тож вона стала
певною мірою оглядом до свята і університетських досягнень у галузі тваринництва. А щоб учасники наради
переконалися в тому, що такі є, він запропонував  відвідати наш навчально-науково-дослідний центр (ННДЦ).
Як гостинний господар Анатолій Степанович  супроводжував учасників наради по території ферм і відразу

залучав їх до жвавої дискусії з конкретних питань тва-
ринництва.  Поїздка в ННДЦ не була простою екскур-
сією. Учасники наради, які спочатку подивились фото-
графії ферм навчально-дослідного господарства 2010
року, наглядно переконалися у разючому контрасті між
тим, що було чотири роки тому і є насьогодні. Реконст-
руйовані старі тваринницькі приміщення дали змогу
впровадити тут сучасні технології виробництва молока і
свинини та уже нині отримувати  по 6,5 тис. кг молока на
корову та 200 тонн свинини на рік.

Звичайно, розвиток тваринництва – це дуже копітка
справа, яка не дає миттєвої віддачі.  Тому не дивно, що
новоспечені «латифундисти», які воліють отримувати
швидкі прибутки, сіють соняшник, ріпак, кукурудзу, а
не займаються тваринництвом. Їх не цікавить виснажен-
ня землі, відсутність гумусу та доля прийдешніх по-
колінь, вони хочуть «все і зараз».  А для тваринництва

потрібен час. Так, щоб наростити поголів’я 200 молочних корів  потрібно три-чотири роки.  Та Анатолій
Степанович не злякався тривалої і спочатку зовсім невдячної роботи. І от нині  у наших планах виробництво
молока екстра-гатунку для дитячого харчування. А для цього  практично готовий до введення в експлуата-
цію корівник на 149 голів, який побудовано за тісної співпраці з ТОВ «Брацлав» з Вінничини.

Отож справжній господар має бути далекоглядним. І тут буде доречно відзначати, що наш ректор виявив-
ся далекоглядним і в такому надзвичайно актуальному питанні, як пошук альтернативних джерел енергії.
Економічна криза та відсутність державного фінансування спонукали не на словах, а на ділі шукати альтер-
нативу. І ось у нинішньому опалювальному сезоні уже працюють дві котельні на твердому паливі. А ще рік
тому не всі розуміли (а деякі недоброзичливці   і підсміхалися), коли відводили площі під міскантус. Сьогодні
ж за нього нам готові платити мільйон гривень.

Демонструючи гостям наші ферми, Анатолій Степанович наголосив, що проведені реконструкції, це,
насамперед, зміцнення нашої бази практики для студентів технологічних спеціальностей. Адже сьогоднішні
фахівці мають бути озброєні найсучаснішими техно-
логіями, які застосовуються у світі. Щоб відродити
в Україні галузь тваринництва, потрібні спеціалі-
сти, які мислять і працюють по-новому. А для цього
ми маємо вийти на якісно новий рівень підготовки
студентів. І наш університет має усі можливості, щоб
забезпечити таку підготовку. Аграрна галузь – одна
з небагатьох в Україні, яка уже сьогодні вийшла зі
своєю продукцією на світовий рівень. І наше зав-
дання – підготувати в університеті таких фахівців,
які зроблять нашу продукцію тваринництва конку-
рентоспроможною у світі.

Учасники наради були в захопленні від побаче-
ного в ННДЦ і неодноразово згадували відомий
вислів про те, що «хто хоче, той шукає можливості...».

Нарада продовжилась у конференц-залі університету. Після низки заслуханих доповідей, підсумки нара-
ди підвів віце-президент НААН Бащенко М.І., який зосередив увагу присутніх на розвитку свинарства, щоб
забезпечити ефективність виробництва свинини. На завершення наради М.І. Бащенко подякував ректору
А.С. Даниленку за гостинність та надану можливість ознайомитись з досвідом реконструкції навчально-
експериментальної бази университету.

Учасники наради відвідали унікальний музей  кафедри анатомії та гістології домашніх тварин
ім. П.О. Ковальського, в якому майже всі експонати виготовлені руками студентів.

Наш кор.

Два роки тому у нашому університеті за ініціативи ректора А.С. Да-
ниленка було започатковано підготовку студентів за програмою офіцерів
запасу, які паралельно з ос-
новною спеціальністю отри-
мують офіцерське звання. За
час навчання студенти оволо-
дівали знаннями, уміннями і
навичками, необхідними для
виконання завдань офіцерсь-
кого складу. І ось днями
відбувся перший випуск слу-
хачів військової кафедри.

Урочистості розпочалися
внесенням Державного Прапо-
ру і виконанням Гімну Украї-
ни. Наказ міністра оборони від
6 вересня 2014 року «Про присвоєння офіцерського звання» зачитав пол-
ковник О.Г. Максименко. Відповідно до положення склали випускні іспити і
отримують первинне військове звання офіцера запасу 48 осіб.

Потім до слова був зап-
рошений ректор, академік
НААН А.С. Даниленко. Він
щиро привітав випускників
та їхніх батьків зі знаменною
подією. Анатолій Степанович
зазначив, що нинішні випус-
кники, прийнявши рішення
стати офіцерами, зробили
вірний крок у своєму житті.
Сьогодні, коли українські
патріоти героїчно захищають
свободу і незалежність нашої
держави, професія “офіцер”

набуває особливого змісту і ваги. Анатолій Степанович висловив упевненість
в тому, що наші перші випускники, озброєні глибокими знаннями військової
справи, будуть гідними захисниками Вітчизни, вірними своєму військовому
обов’язку та героїчним багатовіковим традиціям українських вояків.

Запрошений на
урочистості голова
Б і л о ц е р к і в с ь ко ї
міської громадської
організації Українсь-
кої спілки ветеранів
Афганістану  Ф.Ф.
Потапов побажав ви-
пускникам, щоб  свої
знання вони викорис-
тали на благо нашої
держави.

До випускників
звернулися також
представники  72-ї
Білоцерківської меха-
нізованої бригади О.О. Самарський та О.О. Лосєв. Вони  побажали моло-
дим офіцерам із честю носити погони,  відповідально ставитись до свого
обов’язку і бути гідними офіцерського звання.

На завершення урочистостей виступив ансамбль пісні університету, який
додав святковості та хорошого настрою усім присутнім.

Нечиталюк Юлія, студентка

ПЕРШИЙ ВИПУСК ОФІЦЕРІВ
“ХТО ХОЧЕ, ТОЙ ШУКАЄ МОЖЛИВОСТІ...”

Нарада керівників і спеціалістів
дослідних господарств НААН України

Шановне студентство, колеги, співробітники
нашого регіонального університетського центру!

Щиро вітаю вас з
 ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

Ми по праву вважаємо цей день своїм професійним святом, адже упродовж багатьох десятиліть ми готуємо
 висококваліфікованих фахівців, які працюють у царині сільськогосподарського виробництва.

Хліборобська професія в усі часи і в усіх куточках світу була і є найшанованішою і найважливішою, адже саме
хлібороби – годувальники народу. Без вихідних і без відпусток, вдень і вночі, в будь-яку погоду вони працюють,

щоб у кожного з нас на столі був і хліб,  і до хліба.
Тож нехай ніколи не болять їхні натруджені руки, а над хліборобською нивою завжди вчасно

світить сонце  та йдуть рясні дощі.
У цей святковий день я бажаю кожному з вас міцного здоров’я, успіхів у добрих справах, добробуту і

благополуччя у ваших родинах, миру і спокою на нашій святій українській землі!

Ректор, академік НААН України  А.С. Даниленко
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18 листопада виповнилось би 90 років Євгенію Іва-
новичу Адміну – заслуженому діячеві науки і техніки
України, доктору сільськогосподарських наук, профе-
сору, відомому вченому у галузі технології ведення
тваринництва.

Народився Євгеній Іванович в м. Москва. Вихову-
вався в дитячому будинку. В 1942 році у віці 17 років
пішов у Червону Армію, воював у стрілецьких части-
нах на Південному фронті кулеметником. Перемогу
зустрів в Ірані, куди з групою радянських військ був
направлений після другого поранення.

Демобілізувавшись в 1947 році, деякий час працю-
вав токарем на заводі, потім навчався в Дніпропетровсь-
кому сільськогосподарському інституті, який з відзна-
кою закінчив у 1952 році. Працював головним зоотех-
ніком навчально-дослідного господарства цього ж інсти-
туту.

Як науковець він починав свою діяльність на посаді
завідувача відділу Донецької обласної сільськогоспо-
дарської дослідної станції тваринництва. У цей період
підготував кандидатську дисертацію на тему: «Мате-
риалы к изучению физиологии лактации и режимов
доения коров» і успішно її захистив 1959 року в Ук-
раїнській сільськогосподарській академії , м. Київ.

З 1961 до 1983 рр. завідував відділом технології утримання і гігієни сільськогоспо-
дарських тварин Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся України.

Докторську дисертацію на тему: «Научные обоснования технологии машинного доения
коров на фермах промышленного типа» захистив 1974 року також в УСГА.

У 1983 році обирається завідувачем кафедри крупного тваринництва Білоцерківського
державного сільськогосподарського інституту. На цій посаді, а також на посаді професора
кафедри він працював 23 роки.

Є.І. Адмін багато зробив для вітчизняного скотарства.
Під його керівництвом вперше у вітчизняній практиці у дослідному господарстві  «Ку-

тузівка» Харківської області освоєна технологія безприв’язного утримання корів на гли-
бокій підстилці з доїнням на установці «Ялинка». Ферма успішно функціонує уже понад 40
років і виробляє найдешевше молоко в Україні.

Науковій громадськості Є.І. Адмін відомий як вчений в галузі технології виробництва
молока. Численні роботи з проблем технології машинного доїння, годівлі, утримання, ето-
логії молочної худоби, науково-методичні вказівки з удосконалення технології виробництва
молока на промисловій основі, цінні практичні пропозиції виробництву, підготовлені на
основі глибоких експериментальних досліджень, здобули Є.І. Адміну заслужений авторитет
серед науковців і практиків. Ним написано 200 наукових праць, у т. ч. 9 підручників та
навчальних посібників, 13 монографій і брошур, отримано 4 авторські свідоцтва.

Своїми глибокими знаннями і багатим досвідом вчений щедро ділився з молодими науко-
вцями. Він є засновником наукової школи з прогресивних технологій виробництва про-
дуктів тваринництва.  Серед його учнів 6 докторів і 24 кандидати с.-г. наук. Він був членом
кількох спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Євгеній Іванович був прекрасним педагогом. Він умів передавати студентам свої
глибокі знання, зацікавити змістовними лекціями, практичними заняттями. За розроб-
леними ним оригінальними методиками студенти виконують лабораторно-практичні
заняття і сьогодні.

Він любив молодь і з великою відповідальністю займався її вихованням, прищеплюючи
найкращі людські риси студентській молоді та аспірантам.

Трудові та бойові заслуги Євгенія Івановича відзначено багатьма урядовими нагорода-
ми, зокрема орденами «Знак Пошани», Трудового Червоного Прапора, Великої Вітчизня-
ної війни II ступеня, медалями.

Про Євгенія Івановича Адміна  – вченого, педагога, добру, чуйну людину назавжди
залишиться світла пам’ять в серцях його учнів і колег.

О.В. Борщ, канд. с.-г. наук, доцент

ДО 90-річчя ПРОФЕСОРА
ЄВГЕНІЯ ІВАНОВИЧА АДМІНА 1 листопада відсвяткував би свій 57-й день народження

професор
Клименко Олег Миколайович.

Але не судилось. 21 травня 2014 р. у розквіті сил Олег Мико-
лайович пішов з життя.

У 1980 році він закінчив Білоцерківський сільськогосподарсь-
кий інститут за спеціальністю “зооінженерія”, а у  1983 році всту-
пив  до аспірантури, його науковим керівником був О.І. Кононсь-
кий. Захистив кандидатську дисертацію, а у  2003 році – докторсь-
ку. У 2006 році йому було присвоєно вчене звання професора.

У 2004 році Олег Миколайович був запрошений до свого
рідного університету  на посаду завідувача кафедри іхтіології та

зоології. Разом зі студентами та викладачами він створював матеріальну базу кафедри, аква-
ріуми, стенди та багато іншого. З його ініціативи було створено комплекс басейнів. Олег
Миколайович був всебічно розвиненою людиною,  знався на поезії, грав на гітарі та форте-
піано. Його особливою пристрастю були кораблі. У  вільний
від роботи час він сам, а часто разом зі студентами, проекту-
вав та виготовляв макети  кораблів. Це справжні витвори
корабельного мистецтва, які нині експонуються в універси-
тетському музеї. (На фото: модель корвета 18 ст.).

Хочеться сказати про Олега Миколайовича як наставни-
ка. Для своєї групи він був не просто викладачем, а став нам
батьком. До студентів ставився, як до своїх дітей. Кожен з
нас міг звернутися до нього по допомогу, і ніколи  він нікому
не відмовив. Якось, будучи з нами на практичних заняттях
на ставках, Олег Миколайович  відчув, що студенти голодні,
і тут же пішов за харчами для нас. Рідко можна зустріти таку добру та безкорисливу людину.
Він любив Білу Церкву, а ще більше любив Україну і передавав цю любов нам. Для всіх нас
О.М. Клименко став рідною людиною, якій можна розповісти про свої проблеми, порадитись
з будь-якого питання, довірити всі свої таємниці.

Я, як староста групи Олега Миколайовича, хочу відзначити, що для нас всіх і особисто
для  мене він став другом і прикладом для наслідування.

Ми вдячні долі, що вона подарувала нам зустріч з цією прекрасною людиною, світлу
пам’ять про яку ми збережемо на все своє життя.

За дорученням групи, Юрій Ясінський, студент 2 курсу екологічного ф-ту

Слово про Вчителя

Нещодавно студенти біологотехнологіч-
ного факультету організували у гуртожит-
ку  №3  кулінарний турнір, ініціаторами   яко-
го були Білий Вадим та Холоденко Іван.

Оцінювало ці незвичайні змаган-
ня поважне журі, до складу якого ув-
ійшли: перший проректор, проф.
Новак В.П., декан БТФ Бомко В.С.,
заступник декана Король А.П., вик-
ладачі Качан А.Д., Машкін Ю.О. та
студ. декан еколог. фак-ту Палій Є.
Оцінювались змагання за 3-ма крите-
ріями: оформлення і смакові якості
страви та зовнішній вигляд учасників.

У турнірі взяли участь 9 команд,
кожна з яких готувала свою страву. На
суд журі були представлені страви, що
мали екзотичні і не дуже назви: «Весела
ферма», «Ромашка», «Мультиварка», «Сту-
дентський банкет», «Голубці по-українськи»,
«Торт з дерунів», «Мрія студента», «Зефір-
ний торт із фруктами», «Варенички» .

КУЛІНАРНИЙ ТУРНІР
Турнір проходив у теплій атмосфері, учас-

ники команд  представляли свою страву,  роз-
повідали про її походження, отримували сло-
ва підтримки від членів журі. Оцінюючи

зовнішній вигляд конкурсантів, журі особ-
ливо відзначило оригінальне  вбрання
«куми та кума» 3 команди,  які, вбравшись
у шорти і вишиванки, представляли  «ти-
пових європейських кумів».

 Конкурсантка Савич Ілона, окрім пре-
зентації оригінальної страви, мала нагоду
продекламувати написані неї вірші.

Активну участь у турнірі брали
вболівальники, для них проводились цікаві
та оригінальні  конкурси, переможці яких
отримували призи (солодощі, фрукти).

Після презентацій журі, порадившись,
оголосило переможців: 1-ше місце посіла
команда, що готувала страву «Весела фер-
ма», вони отримали  в подарунок мульти-
варку; 2-ге місце у команди з презентацією

«Мрія студента», нагорода – електричний
чайник; 3-тє місце журі присудило студентці
1 курсу Савич Ілоні, в подарунок вона отри-
мала кухонне знаряддя. Інші учасники  були

нагороджені заохочувальними
призами.

Після підведення підсумків
конкурсу всіх було запрошено
до столу для дегустації страв.
А після свята відбулась етно-
дискотека.

Студенти БТФ вдячні декану
В.С. Бомку та профспілковому ко-
мітету за те, що вони не лише
підтримали їхню ініціативу, але й
виступили спонсорами заходу.

Тимченко Тетяна,
студентка ФВМ

Запишіть номери ваших відповідей на кожне питання з трьох
пропонованих варіантів і порівняйте з правильними   (внизу)

1. Скільки комах може з’їсти мурахоїд  за день?
     1) 12000  2) 30000     3) 120000
2. Морські черепахи виходять на сушу тільки для того, щоб

відкласти яйця. Скільки яєць вони відкладають за один раз?
     1) до 10    2) декілька десятків     3) до 200
3. Коли був побудований Фароський маяк?
      1) в III столітті до н.е.   2) в 740 р. до н.е.  3) в II столітті н.е.
4. Скільки країн включає в себе Океанія?
      1) 5     2) від 5 до 10      3) більше 10
5. Скільки кісток складають скелет дорослої людини?
      1) 412     2) 350   3) 206
6. Який зі стилів плавання вважається найшвидшим?
      1) брас     2) кроль      3) батерфляй
7. Артишоки можна використовувати в їжу як овоч. Яку частину цієї рослини ми їмо?
      1) квітка       2) серцевину квітки і пелюстки      3)пелюстки
8. Якого кольору одяг носять в Китаї в знак жалоби?
     1) червоного     2) синього     3) білого
9. Як називають глибокі затоки, що врізаються далеко в сушу?
     1) затоки        2) фьорди    3) бухти
10. Чому єнот-полоскун отримав таку назву? Тому що:
      1) часто вмивається   2) миє свою їжу  3) любить плескатися.

Підрахуйте кількість  ваших правильних відповідей:
Номер питання                           – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Правильний номер відповіді   – 2 3 1 3 3 2  2 3 2  2
                                                Оцініть свою ерудицію:    
  10 - відмінно, 9 - дуже добре, 8 - добре, 7 - нормально, 6 - непогано, 5 – 50/50.

Перевірте свою ерудицію


