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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
16 жовтня міський голова В.П. Савчук зустрівся  зі студентами вищих навчаль-

них закладів міста, яким, відповідно до розпорядження  міського голови від 29 верес-
ня 2015 року №177 «Про призначення стипендії міського голови кращим студентам
вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква на 2015-2016
навчальний рік», призначена стипендія міського голови.

Мер міста зазначив, що доброю традицією є відзначення стипендіями міського
голови кращих студентів вищих навчальних закладів, адже підтримка талановитого
підростаючого покоління – один із напрямів діяльності міської влади. В.П. Савчук
акцентував увагу на необхідності залучення молоді до активної участі у суспільному
житті міста та  побажав присутнім успіхів у навчанні. 21-ому студенту вищих на-
вчальних закладів міста,  які успішно навчаються і беруть активну участь у гро-
мадському житті, мер вручив  свідоцтва про призначення стипендії .

Стипендіатами міського голови стали студенти: Байбарза Ірина (еколог. ф-т), Білий
Вадим (БТФ), Мацю-
ченко Олександр
(ФВМ), Німенко
Сергій  (АБТФ), Па-
дова Анна, Хахула Бог-
дан (економ. ф-т),
Шевчук Ярослав (ф-т
права та лінгвістики).

Вітаємо вас, друзі!
Бажаємо подальших
успіхів у навчанні та

громадській
діяльності!

В.В. Мілехіна, про-
відний спеціаліст

відділу з навчально-
методичної та

виховної роботи

Наші студенти –
стипендіати  міського голови

З ПОВАГОЮ І ГОРДІСТЮ ДО ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

Днями  в одному зі
структурних підрозділів
нашого університетського
центру –  Маслівському аг-
рарному технікумі імені

П.Х. Гаркавого – відбулася знаменна подія: навчальний
заклад відсвяткував своє 95-річчя.

 Поважний вік для навчального закладу – є що згада-
ти,  і є чим пишатися. За  своє майже  вікове існування
технікум підготував   тисячі  фахівців, які в  його стінах
упевнено відкривають для себе горизонти професійної
діяльності,отримуючи міцні теоретичні знання, практичні
навички, морально-естетичні цінності.

 На урочистості з нагоди ювілею  до технікуму заві-
тали ректор університету, академік А.С.Даниленко, про-
ректори, декани, голова профкому В.М. Недашківський
та наш художній колектив. Ректор щиро  вітав викла-
дачів і студентів  зі знаменним ювілеєм  і побажав їм  по-
дальших успіхів. Анатолій Степанович   відзначив    тісну
співпрацю  наших колективів у
підготовці  та вихованні
фахівців для аграрного секто-
ру України і нагородив
Маслівський  аграрний техні-
кум імені  П.Х. Гаркавого   ор-
деном  «За мужність, гідність,
самовідданість».

 Потім від нашого універ-
ситету колективу технікуму
було вручено  цінні пода-
рунки, а співочий колектив
привітав ювілярів низкою
пісень і був нагороджений
бурхливими  оп лесками
вдячних глядачів.

Наш кор.

ЮВІЛЕЙ ТЕХНІКУМУ

З метою вшанування мужності та героїзму захисників не-
залежності і територіальної цілісності України, військових
традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшо-
му зміцненню патріотичного духу у суспільстві Президент
України своїм Указом  “Про День захисника України” від
14.10.2014 року № 806 встановив День захисника України –
свято, яке щорічно відзначається 14 жовтня  у День укра-
їнського козацтва та великого релігійного свята – Покрови
Божої Матері.

Напередодні свята кафедра економічної  теорії та історії
провела засідання круглого столу, в якому взяли участь  д-р
істор. наук, проф. Земський Ю.С.,  канд. істор. наук Карпусь Д.О.,
учасник бойових дій в АТО доцент Ярмола О.В.  та студенти
економічного факультету. На засіданні були розглянуті питання
військово-політичної історії України, історії українського
війська та  бойового подвигу воїнів-учасників АТО.

Проф. Земський Ю.С. у своєму виступі зазначив, що  День
захисника України нероздільно пов’язаний  із розвитком
війська та бойовими традиціями, що народилися у давні часи
формування українського козацтва  і розвивалися протягом
усієї історії України: в період національно-визвольних зма-
гань 1917–1921 років  та у часи Другої світової війни,  коли
сформувалася Українська Повстанська Армія. Сьогодні
сторінки бойової звитяги українського війська наповнюють
новим змістом нові покоління захисників Батьківщини.

З особливою увагою слухали студенти Олександра Воло-
димировича Ярмолу, який  добровольцем пішов у АТО. Він
поділився з молоддю своїм бойовим досвідом і підкреслив,
що найвищим проявом любові до рідної землі є готовність
боронити її ціною власного здоров’я  та  життя. Олександр

Васильович наголосив, що саме там, на фронті,  формуються
сьогодні моральні ідеали, принципи і  переконання, які визна-
чають стосунки між людьми і ставлення до своєї держави.

Засідання круглого столу пройшло
в активній дискусійній формі: обгово-
рювали  виступи, ставили  запитання,
ділилися своїм досвідом  волонтерсь-
кої роботи, що широко поширилася се-
ред наших студентів, які  допомагають
українській армії, пораненим воїнам
АТО та  сім’ям учасників АТО. Волон-
терська діяльність молоді стала  зраз-
ком самовідданості та патріотизму.

Круглий стіл, присвячений Дню за-
хисника України, став  однією із ланок
у ланцюгу  формування патріотично
зрілої особистості, розширення і по-
глиблення національно-громадянських
і військово-патріотичних уявлень та
знань студентів.

Карпусь Д.О., канд. історичних
наук, кафедра економічної

теорії та історії
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7 жовтня  на міському стадіоні «Освіта»  («Трудові резерви») стартував ХV чемпіонат
України з футболу серед вищих навчальних закладів  Міністерства освіти і науки України, в
якому візьмуть  участь 11 команд .

Відкриття чемпіонату викликало  справжній інтерес серед вболівальників. Близько півто-
ри тисячі   наших сту-
дентів  ще за годину до
початку матчу   заповни-
ли трибуни стадіону.

В урочистому
відкритті  чемпіонату

взяли участь керівники Всеукраїнської Футбольної асоці-
ації студентів та керівники ВНЗ. Із привітальним словом
виступив ректор університету Анатолій Степанович Дани-
ленко, який призвав молодь до здорового способу життя і
побажав успіхів і наснаги командам та
вболівальникам. Учасників гри та  всіх
присутніх привітали президент Всеук-
раїнської футбольної асоціації студентів
Олег Аркадійович Первушкін і славет-
ний гравець київського «Динамо» та
збірної СРСР Володимир Федорович
Лозинський. Потім  під звуки Гімну Ук-
раїни капітани двох команд-учасниць
першого матчу  підняли  прапор Сту-
дентської Ліги.

Сама гра  була дебютною для нашої
команди «БНАУ-Арсенал» (тренер Ана-
толій Бондаренко). Проти нас грала ко-
манда, яка багато років виступає у Сту-
дентській Лізі.  І хоч наші хлопці  дуже

СТАРТУВАВ ЧЕМПІОНАТ З ФУТБОЛУ

13.10.15(вівторок)  ФК «Юнга-Морська академія» – «БНАУ-Арсенал»
21.10.15 (середа) «БНАУ-Арсенал» – «Легпром»
28.10.15 (середа) «БНАУ-Арсенал» – «НУДПСУ»
03.11.15 (вівторок)  СК «КНТЕУ-Меркурій» – «БНАУ-Арсенал»
11.11.15 (середа) «КПУ-Спартак» – «БНАУ-Арсенал»
30.03.16 (середа) «БНАУ-Арсенал» – ФК «Юнга-Морська академія»
05.04.16 (вівторок) «Легпром» – «БНАУ-Арсенал»
13.04.16 (середа) «НУДПСУ» – «БНАУ-Арсенал»
19.04.16 (вівторок) «БНАУ-Арсенал» – СК «КНТЕУ-Меркурій»

Чекаємо на перемоги!

старалися, у них поки  що не
все виходило.  Можливо на
гравцях позначилось  і певне
хвилювання, яке властиве  де-
бютантам , а тому наша коман-
да програла, щоправда з
мінімальним рахунком 1:0.
Проте, ми віримо в наших фут-
болістів і  сподіваємось на  по-
дальші перемоги.

У цей же день були зіграні ще два матчі першого
туру: конференція «Захід»: ЛДУФК (Львів) – Буре-
вісник (Кременець) – 1:0;  конференція «Центр-
Південь»: ФК Юнга – Морська академія (Одеса) –
Легпром (Київ) – 1:1.

Для всіх наших вболівальників публікуємо
календар змагань.

Календарь змагань
ХV чемпіонату України з футболу 

серед ВНЗ сезону 2015-2016 рр. 

З нагоди професійного свята Дня юриста юридична клініка університету «Право і практи-
ка» провели студентський конкурс на кращу адвокатську промову. Студенти виступали з

промовами на захист умовного
позивача чи відповідача (за ви-
бором) за наперед визначеною
справою, яка в житті доволі ча-
сто зустрічається – спір щодо
спадщини. Конкурсанти про-
явили спритність, щоб перемог-
ти – викликали свідків, приду-
мували докази у справі, закли-
кали суд до людяності! Адже
дійсно, було за що змагатись!

Переможцям, окрім відзнак,
вручили щедрі грошові премії
від головного спонсора – Адво-
катського бюро «Поліщук та
партнери».  Студенти отримали
не лише незабутні враження, але
й безцінний досвід!

Призові місця отримали дівчата-старшокурсниці Ірина Щербінська, Марина Онопрієнко,
Тетяна Коломієць. Конкурс доводить, що нинішніх адвокатів очікує неабияка конкуренція!

Виховуємо гідну молодь
 Наша гордість, вихованці

юридичної клініки «Право і прак-
тика» та  кращі студенти за власні
кошти їдуть до школярів у села
Білоцерківського району з на-
вчальними візитами та профорі-
єнтацією. Навіщо?! Переконати
про необхідність юридичної
освіти та навчити  поважати За-
кон. Студенти  розповідають
старшокласникам про кримі-
нальну відповідальність непов-
нолітніх на основі авторських
навчальних матеріалів та спе-
ціально розроблених презен-
тацій. Окрема подяка Євгену
Шабельному за таку ініціативу,
а також –  Яні Андрусишиній  та
Андрію Коптюху. Ви молодці!
     Ольга Настіна, куратор юридичної клініки «Право і практика» 

Новини з факультету права і лінгвістики

Готуємо талановитих юристів
У рамках міжнародного

співробітництва  відбувся
візит до нашого університе-
ту   заступника Голови дип-
ломатичної місії Республіки
Судан  в Україні Мубарака
Махгуба Муси . Це перший
такий візит офіційного пред-
ставника Судану.

Слід відзначити , що ос-
танніми роками на урядово-
му рівні було прийнято  низ-
ку рішень щодо розширен-
ня співробітництва між Ук-
раїною та Суданом у сфері
сільського господарства.
Суданські партнери  дуже
цікавляться закупівлею продукції агропро-
мислового комплексу та  прагнуть розвивати
контакти  у науково-технічній  сфері.

В ході зустрічі з керівництвом універси-
тету були обговорені питання  щодо навчан-
ня у БНАУ студентів і аспірантів із Судана .
До речі,  більшість громадян Судану, які в
60-80-і роки отримували вищу освіту в ме-
жах колишнього СРСР, вчилися саме в Ук-
раїні. Значна кількість індустріальних
об’єктів у Судані – справа рук українських

Міжнародна  діяльність

ЗМІЦНЮЄМО ЗВ’ЯЗКИ З РЕСПУБЛІКОЮ СУДАН

інженерів і технологів. А наявність значної
кількості випускників українських вузів, що
зараз працюють в різних сферах господар-
ства Судану, є сприятливою основою для роз-
витку багатосторонніх зв‘язків. Отож  зро-
зумілим є постійний інтерес суданських
абітурієнтів до навчання в Україні.

Ректор університету А.С.Даниленко та
наші  провідні науковці порушили низку пи-
тань  щодо наукової співпраці  та можливої

консультативно-дорадчої до-
помоги  суданським партне-
рам в галузі рослинництва і
тваринництва.

В результаті візиту  офі-
ційного представника  Респуб-
ліки Судан була досягнута
домовленість про підготовку
Договору про співпрацю з су-
данськими навчальними і нау-
ково-дослідними закладами,
державними інвестиційними
установами та агенціями.

Боньковський О.А., начальник
відділу зовнішньоекономічної
та інвестиційної діяльності,

роботи з іноземними
студентами


