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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
4 листопада відзначив своє 75-річчя доктор ветеринар-

них наук, професор, академік НААН, засновник наукової
школи діагностів  і терапевтів України Володимир Іванович
Левченко.

На урочистості з нагоди поважного ювілею  прибули
виконувач обов’язків директора ДУ “НМЦ “Агроосвіта” 
Іщенко Тетяна Дем’янівна, колеги  та учні ювіляра з різних
куточків України.

Вони щиро вітали  Володимира Івановича з ювілеєм,
відзначали його величезний внесок у ветеринарну науку ,
підготовку  молодих високопрофесійних  фахівців  та  нау-
кових кадрів, щиро бажали  міцного здоров’я, творчих  і
життєвих сил на довгі роки.

ВІТАЄМО
ЛЕВЧЕНКА Володимира Івановича

з 75-річчям !

Вельмишановний
Володимире Івановичу!

Колектив Білоцерківського національного аграрного
 університету щиро вітає Вас  з 75-річчям!

Все Ваше життя пов’язане з нашим навчальним закладом. Тут Ви
пройшли шлях від студента – до професора,  академіка НААН,
засновника наукової школи діагностів і терапевтів України, яка дала
національній науці багатьох видатних вчених, відомих далеко за межами
України.

 Ваші глибокі знання, ентузіазм і сила духу – запорука успіху і в
науці, і в освітній діяльності. Вас вирізняє високий професіоналізм,
компетентність, великий особистісний потенціал, цілеспрямованість,
здатність знаходити вирішення найсерйозніших наукових завдань.

Ваші ініціативи завжди зустрічають розумінням і оцінюються по
заслугах.

У цей знаменний день від усієї душі зичу Вам міцного здоров’я,
творчого довголіття, рясних урожаїв на науково-педагогічній ниві,
нових конструктивних ідей і мудрих рішень. Ще багато-багато років
залишайтеся таким же цілеспрямованим і активним, вірним своїм
принципам. Нехай Ваше життя буде наповнене невичерпною енергією
і оптимізмом, визнанням і повагою колег! 

Нехай завжди поруч з Вами  будуть однодумці і вірні соратники. А
міцне здоров’я, фізичні, душевні і творчі сили хай допомагають Вам
ніколи не втрачати набраної Вами життєвої висоти!

З повагою та шануванням, ректор Білоцерківського НАУ, академік
НААН, профессор

                                                               А.С. Даниленко

Колектив кафедри терапії та клінічної діагностики щиро і від душі вітає з прекрасним ювілеєм – 75-річчям з дня
народження – доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН Левченка Володимира Івановича.

 Народився ювіляр у мальовничому поліському селі Королівка, що в Макарівському районі Київської області. Більше
50 років життя Володимир Іванович віддав служінню своїй справі – ветеринарній  медицині.

Кандидатську дисертацію ювіляр захистив у 1970 р., а докторську – у 1986 р. В ученому званні професора затвердже-
ний у червні 1988 р. У грудні 1990 р. В.І. Левченко обраний членом-кореспондентом  НААН, а з травня 1995 р. – дійсним
членом (академіком) УААН зі спеціальності діагностика і терапія тварин та ветеринарне акушерство.

З 1993 по 1998 рр. Володимир Іванович – член експертної ради ВАК. За перід роботи на кафедрі академік В.І. Левченко
підготував 6 докторів наук (Влізло В.В., Головаха В.І., Фасоля В.П., Сахнюк В.В., Слівінська Л.Г., Морозенко Д.В.) та 21

кандидата наук. Володимир Іванович є автором 8
підручників, 8 посібників, 6 довідників, 1 практику-
му, 16 науково-методичних і 47 навчально-методич-
них рекомендацій, 7 патентів і авторських посвідчень,
7 технічних умов, 8 настанов на застосування препа-
ратів, більше 300 наукових статей. Підручник «Вете-
ринарна клінічна біохімія» (перший на теренах колиш-
нього СРСР) за редакцією В.І. Левченка і В.Л. Галяса
посів третє місце у конкурсі на кращий підручник
для аграрних вищих навчальних закладів у 2004 р.

Академік Левченко В.І. є членом  фармакологіч-
ної комісії, науково- технічної комісії Державного де-
партаменту ветеринарної медицини Мінагрополіти-
ки України, редакційної колегії журналів «Ветери-
нарна медицина України» , «Науковий вісник ветери-
нарної медицини».

В.І. Левченко є лауреатом премії НААН 2003 р. «За видатні досягнення в аграрній науці», премії ім. С.З. Гжицького,
почесним професором Харківської державної зооветеринарної академії та Вітебської ордена «Знак Почета» державної
академії ветеринарної медицини, нагороджений  Почесними грамотами  Верховної Ради  та Кабінету Міністрів України.

Указом Президента України від 3.08.2009 р. В.І. Левченку присвоєно почесне звання «Заслужений працівник ветери-
нарної медицини України».

Сумлінна праця, досвід, працьовитість, розум, мудрість, наполегливість, далекоглядність, невичерпний оптимізм і
цілеспрямованість є незмінними супутниками ювіляра.

Колектив кафедри  щиро бажає ювілярові міцного здоров’я,
щастя, родинного затишку,  творчої наснаги, наукових звершень і зичить многії літа!

Колектив кафедри терапії та клінічної діагностики.

Вітаємо ювіляра!

 4–5 листопада на базі кафедри терапії та клінічної діагно-
стики відбувся міжнародний науково-методичний семінар
«Актуальні питання підготовки фахівців ветеринарної
медицини з проблем внутрішньої патології».

Участь у семінарі взяли видатні вчені та педагоги: акаде-
міки НААН Даниленко А.С., Бусол В.О., Мандигра М.С.,
Влізло В.В., Левченко В.І.; члени-кореспонденти НААН
Коцюмбас І.Я., Куцан О.Т.; професори Курдеко О.П.
(Вітебська ордена «Знак Почета» державна академія ветери-
нарної медицини, Республіка Білорусь), Головаха В.І.,
Сахнюк В.В. (БНАУ), Слівінська Л.Г. (Львівський національ-
ний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.
С.З. Гжицького), Улько Л.Г. (Сумський НАУ), Локес П.І.
(Полтавська державна аграрна академія), Чубов Ю.О.
(Одеський ДАУ), Желавський М.М. (Подільський ДАТУ);
доценти Мацинович А.О. (Вітебська ордена «Знак Почета»
державна академія ветеринарної медицини, Республіка Біло-
русь), Коренєв М.І., Боровков С.Б. (Харківська державна
зооветеринарна академія), Суслова М.І. (Дніпропетровсь-
кий ДАЕУ), Горюк В.В. (Подільський ДАТУ), Пінський
О.В., Горальська І.Ю., Дубовий А.А. (Житомирський
НАЕУ), Улизько С.І. (Одеський ДАУ).

У доповідях науковців були розглянуті різні аспекти
удосконалення підготовки фахівців ветеринарної медицини з
проблем внутрішньої патології.

 Зокрема, проф. Левченко В.І зупинився на викладанні
дисциплін «Спеціальна пропедевтика, патологія і терапія
внутрішніх хвороб тварин» та «Хвороби жуйних» для магіст-
рантів, а професори  Слівінська Л.Г.  та проф. Сахнюк В.В. у
своїх доповідях  висвітлили  питання щодо використання
сучасних інструментальних методів діагностики в системі
підготовки фахівців ветеринарної медицини ОКР «спеціаліст»
і «магістр».

З цікавим зарубіжним досвідом  підготовки фахівців
ветмедицини  присутніх ознайомили акад. НААН Влізло В.В.
та  проф.Улько Л.Г.

На семінарі  значна увага була звернена на методичні
аспекти навчання. Проф. Головаха В.І. зупинився  на мето-
дичних підходах щодо викладання спеціалізації «Внутрішні
хвороби дрібних домашніх тварин» для студентів-магіст-
рантів, а  колеги із Вітебської академії ветмедицини проф.
Курдеко А.П. та канд. вет. наук Мацинович А.А. – на мето-
диках навчання студентів ультразвукового та ендоскопічно-
го дослідження тварин.

 Методику викладання окремих дисциплін висвітлили у
своїх доповідях проф. Желавський М.М.,  доценти  Коренєв
М.І.,  Горальська І.Ю., Пінський О.В.,. Суслова Н.І., Горюк
В.В. та інші учасники семінару. З цікавою доповіддю щодо
діагностики і профілактики мікотоксикозів тварин виступив
проф., чл.-кор. НААН Куцан О.Т.

В обговоренні виступили Бусол В.О., Левченко В.І.,
Влізло В.В., Сахнюк В.В., Головаха В.І., Слівінська Л.Г.,
Улько Л.Г., Локес П.І., Суслова Н.І., Горюк В.В., Боровков
С.Б., Пінський О.В.

У резолюції семінару одностайно було зазначено, що підго-
товку лікарів ветеринарної медицини необхідно проводити
тільки за освітньо-кваліфікаційними рівнями ОКР 7.110101 –
спеціаліст і 8.110101 – магістр. Відповідно до цього слід пере-
глянути програми підготовки спеціаліста та магістра. Зокре-
ма, збільшити кількість лекційних та лабораторних занять.

Головаха В.І.,  завідувач кафедри
терапії та клінічної діагностики

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З
ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
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Завдяки тісній співпраці деканату біоло-
го-технологічного факультету з агрохолдин-
гом  ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
наші студенти уже понад 5 років проходять
практичну підготовку на його підприємствах.
На одному з передових підприємств агрохол-
дингу  ПрАТ «Миронівська птахофабрика»
практику в період з 8.06 по 7.08.15 року прой-
шли чотири наші студенти ОКР «магістр».

У межах програми «Кращий практикант»,
що запроваджена на підприємствах агрохол-
дингу, за результатами практики студентів,
було проведено конкурс, в якому взяли
участь 10 практикантів з різних вищих на-
вчальних закладів аграрного напряму, де
здійснюється підготовка технологів з вироб-
ництва та переробки продукції тваринницт-
ва. Переможцем конкурсу став наш студент
БТФ Прокопенко Максим, магістрант 2-го
року навчання.

 27 жовтня наш факультет відвідали пред-
ставники агрохолдингу  ПАТ «Миронівсь-
кий хлібопродукт».  Почесну місію нагород-
ження переможця конкурсу виконала голов-
ний фахівець з розвитку та навчання персо-
налу Петричко Наталія Євгенівна. Від ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» вона подяку-
вала нашим нашим студентам за те, що вони в
період проходження практики проявили себе
як справжні висококваліфіковані спеціалісти.
Також Наталія Євгенівна привітала з пере-
могою Прокопенка Максима та вручила йому
цінний подарунок – планшет іPad mini- 2 від
«Аpplе», а також подякувала усім, хто прой-
шов практичну підготовку на підприємствах

ПАТ МХП. Вона  запросила після закінчен-
ня навчання працевлаштовуватись на
підприємствах агрохолдингу, адже саме наші
випускники серед середньої керівної ланки
займають найбільший відсоток на виробни-
чих підприємствах ПАТ «Миронівський
хлібопродукт».

        В.А. Гришко, відповідальний за
сприяння  працевлаштуванню студентів і

випускників БТФ, доцент кафедри гігієни
тварин та основ санітарії

ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ»  НАГОРОДЖУЄ

НАЙКРАЩИХ

23 жовтня  кафедрою публічно-
правових дисциплін факультету пра-
ва та лінгвістики був проведений
круглий стіл на тему: “Вдосконален-
ня правового забезпечення прав та
основних свобод людини та грома-
дянина в Україні”.

Участь у роботі круглого столу
взяли викладачі факультету, а також
представники Білоцерківського учи-
лища  підготовки персоналу держав-
ної кримінально-виконавчої служби
України.

 На засіданні були заслухані до-
повіді з питань міжнародно-право-
вих аспектів захисту прав людини і
громадянина (доц. Сокиринська О.А.); можливостей реалізації прав та основних свобод люди-
ни та громадянина Національною поліцією України (доц. Мохонько О.О.); кримінально-пра-
вового захисту територіальної цілісності держави: міжнародний досвід (доц. Звонарьов О.Ю.);
фундаментального права засудженого - права на особисту безпеку (доц. Щериця С.І.);  реал-
ізація права на захист життя людини з боку держави (асист. Кузьменко Я.П.); права на звер-
нення громадян України як важливого  елементу відстоювання своїх прав та законних інте-
ресів (асист. Мельник О.Г.)

Учасники круглого столу  наголосили на важливості запропонованої теми зустрічі, яка
стала  новим поштовхом  у пошуку вирішення  актуальних проблем сучасної юридичної
науки та практики.

З огляду на необхідність здійснення конкретних кроків, спрямованих на розвиток сучасної
юридичної освіти в розрізі неухильного дотримання прав та основних свобод людини та

громадянина в Україні,
учасники заходу визна-
чили за доцільне враху-
вати останні тенденції в
цій сфері, наголосили на
важливості використан-
ня у викладанні юридич-
них дисциплін практик
Європейського суду та
іноземного досвіду, що
стосується правового
забезпечення прав та
свобод людини в межах
кримінальної, кримі-
нально-процесуальної
та кримінально-виконав-
чої діяльності в Україні.

Учасники круглого
столу визначили перелік заходів, необхідний для стимулювання розвитку юридичної освіти,
серед яких передбачено співпрацю та подальшу спільну участь у наукових семінарах, круглих
столах та тренінгах студентів і слухачів навчальних закладів, які представляли учасники  круг-
лого столу.

Сокиринська О.А.,зав.кафедри публічно-правових дисциплін

В ПОЛІ ЗОРУ НАУКОВЦІВ – ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ОСНОВНИХ

СВОБОД ЛЮДИНИ

У музеї проходить виставка матеріалів і архівних документів до
125-ї річниці від дня народження Гродзінського Михайла Карпови-
ча, видатного флориста, еколога, геоботаніка, першого декана агро-

номічного факультету (1935–1949 рр.).
М. К. Гродзінський  народився 24 жовтня 1890 р. у с. Підгірському Володимиро-Во-

линського повіту, Волинської губернії, у родині агронома. Закінчивши в 1909 р. гімназію в
Петербурзі, Михайло Карпович навчався в Московському університеті на природному
відділенні фізико-математичного факультету. Трудовий стаж  розпочав  1913 р., коли він
обіймає посаду практиканта, a потім фахівця із садівництва у Волинському земстві. На вис-
тавці експонуються унікальні документи того періоду: посвідчення, датоване 1916 р., та по-
свідка, видана Володимир-Волинською повітовою народною управою, датована 1918 р.

1919 р. М. К. Гродзінського призначають завідувачем секцією інтенсивних культур Біло-
церківського повітового земельного відділу Київської області, a через рік –  членом комісії з
організації в м. Біла Церква сільськогосподарського технікуму, що пізніше перетворюється в
сільськогосподарський політехнікум, a потім в інститут.

З початком навчальних занять Михайло Карпович увійшов у колектив технікуму як про-
ректор по навчальній частині і викладач. В музеї експонується оригінальний документ 1928 р.
– посвідчення Гродзінського М.К., що він дійсно є лектором ботаніки Білоцерківського с.-г.
політехнікуму з 1920 р. З цього часу він починає свою педагогічну і наукову діяльність  –
спершу в стінах політехнікуму, потім у Білоцерківському зооветеринарному інституті, що
був організований на базі політехнікуму, a з 1932 р. – в Білоцерківському сільськогоспо-
дарському інституті.

За своїм  науковим профілем M. K. Гродзінський був ботаніком-флористом і агроботані-
ком, його науково-дослідна діяльність була присвячена переважно вивченню місцевої флори,
біології бур’янів і способів боротьби з ними.

Особливу  цікавість відвідувачів  виставки  викликає альбом  історії  кафедри ботаніки і
фізіології рослин Білоцерківського с.-г. інституту, де детально описано матеріальне оснащен-
ня кафедри з 1920 року та біографічні відомості її фундаторів і викладачів.

Грунтовне вивчення флори і рослинності Білоцерківщини дозволило M. K. Гродзінсько-
му уже в найближчі роки розгорнути обмін насінням рослин з відомими  науковими  устано-
вами, зокрема з Ботанічним садом у Ленінграді, Тбіліським Ботанічним садом, ботанічними
садами в Ташкенті, Києві, Пермі й ін.

У 1934 році в Білоцерківському с.-г. інституті був організований агрономічний факультет,
який очолив  доцент Гродзінський М.К., він же  читав студентам дисципліну «систематика
рослин» разом із асистентом і його дружиною Гродзінською В.П. Під час війни разом із
сім’єю перебував в евакуації. У післявоєнний період він продовжив  вивчення флори околиць
м. Біла Церква.

У 1952 р. М.К. Гродзінський  перейшов на кафедру захисту рослин і взявся за вивчення
важливих фітопатологічних питань.

Два сини Гродзінського М.К. є випускниками  нашого агрономічного факультету: Андрій
Михайлович –  академік АН УРСР, доктор біологічних наук, професор, Дмитро Михайлович
– академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, двічі лауреат Державної премії
України, заслужений діяч  науки і техніки України.

Біла Церква гордиться своїми видатними земляками, на їх честь названа  вулиця Ака-
деміків Гродзінських.

                                                                       Поліщук О.В, старший лаборант музею

ГРОДЗІНСЬКИЙ
МИХАЙЛО КАРПОВИЧ –

ОДИН ІЗ ФУНДАТОРІВ НАШОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Більша частина пернатих нашого регіону
– перелітні, які наприкінці літа-восени відліта-
ють у теплі краї.

Відлітання пернатих у вирій зумовлено
холодною погодою та відсутністю харчів.
Орнітологи вивчили питання, чому перелітні
птахи не залишаються в теплих краях назавж-
ди. Причина – неможливість виростити там
нове потомство через нестачу їжі для пташе-
нят, виявляється, що її вистачає тільки для
дорослих птахів.

Пернаті при перельотах, маючи прекрас-
ний зір та сприймаючи магнітні потоки, добре
орієнтуються на місцевості та запам’ятовують
багаторічний маршрут.

Вожак, який
першим прокладає
шлях і веде всю
зграю, приймає на
себе найбільше на-
вантаження від
вітрових потоків.
Коли він сто-
млюється, його
місце займає один 
із кількох досвідче-
них «дублерів».

Фахівці також встановили, що навесні до-
дому  птахи летять в півтора раза швидше,
можливо вони прагнуть якомога раніше діста-
тися до батьківщини.

Водоплавні перелітні птахи – дикі гуси та
качки живуть взимку в північній Африці на

прісних водоймищах,
там же зимують і
прибережні пернаті –
сіра чапля, білий ле-
лека, сірий жура-
вель, вальдшнеп,
трясогузка.

В Африку
відлітають на зимів-
лю і хижаки: коршун
(на північ), яструб-
осоїд, яструб-перепілочник, яструб-тетере-
в’ятник (центр та південь). На півночі Афри-
ки зимують  стрижі, ластівки, жайворонки,
дрозди, вівсянки, зозулі, перепілки, шпаки, а
в центральній Африці  – варакушки, очере-
тянки, пуночки, зяблики, до південної части-
ни «чорного континенту» добираються соро-
копуди. Маршрут мухоловки пролягає аж до
Індії та Пакістану.

Осідлими в нашому краї є синиці, пищу-
хи, снігурі, щогли, дятли, іволги, омелюхи,
горобці. Взимку вони харчуються насінням
бур’янів, дерев та кущів, за відсутності снігу
поїдають на нивах залишки зерна й насіння
польових культур. Дятел цілий рік видовбує
з-під кори дерев короїдів.

Пам’ятаймо, що в холодний та голодний
зимовий період птахи потребують нашої  до-
помоги. Тож будемо небайдужими до перна-
тих і потурбуймося про їх годівлю взимку.

І.Д. Василенко, лісівник

Світ природиЗимівля пернатих


