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Свято Покрови Пресвятої Богородиці завжди було знаковим для українців, оскільки  Мати
       Божа повсякчас вважалася покровителькою українського війська та всього нашого народу. 

          Віднедавна в цей день українці відзначають День захисника України – свято мужності,
лицарської честі, благородних прагнень і святої віри.

Ідея свободи й відданості проходить наскрізною ниткою через усю історію становлення й
розбудови нашої держави. Цілісність державних кордонів і єдність духовна – це мета й справа
життя багатьох поколінь українців. Тому принагідно згадати й подякувати в цей день тим воїнам,
які боролися за свободу нашої держави в героїчному минулому й синам України, які віддано й
беззаперечно захищають Батьківщину сьогодні. Їхніми руками твориться сучасна історія й
майбутнє України. Їхніми зусиллями оновлюються цінності людські й моральні підвалини.
Молитвами матерів і жінок зцілюються душі й лікуються рани. Покровом Пресвятої Богородиці
зігріваються українські домівки, сім’ї і серця.

Ми є нацією сильних духом, відважних, талановитих, освічених людей. Нашими вчинками керує
пам’ять про войовничих предків, які ніколи не йшли на компроміс із власною совістю. Тому
сьогодні Українську державу ми вибудовуємо на благодатній основі. Роль освіти в цьому – виховати
цільну особистість, людину мислячу й патріотичну. І ми докладаємо усіх зусиль, аби цей фундамент

був якісним, міцним і непохитним. Велика біда, що на долю молодого покоління випала війна. Зараз на передовій захищають нашу країну чиїсь діти, молоді
студенти, колишні випускники нашого університету, люди зі значними досягненнями й потенціалом. Увесь наш навчальний заклад і я особисто не можемо бути
осторонь цих подій. Із моменту першого ворожого пострілу студенти й колектив університету неодноразово організовували волонтерську допомогу військовим,
допомагали жителям фронтових міст, підтримували поранених. Бо ж ніщо так не об’єднує людей, як біда. Сьогодні ця біда на всіх одна: наш спільний біль,
втрати, трагедії. Нині, коли вся країна дякує захисникам, я дякую всьому колективу Білоцерківського національного аграрного університету за допомогу фізичну,
фінансову і моральну, адже з прагнення підтримати наших відважних вояків народжується всесильне єднання.

У це велике свято ми звертаємось до кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, мужність, силу, професіоналізм  справі захисту нашої держави.
Пишаємось подвигом і вітаємо наших ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО, військовослужбовців строкової служби, сім’ї солдатів. Ваш вклад у захист
держави й зміцнення її авторитету – неоціненний. Ми щиро віримо у заступництво Пресвятої Богородиці і  надіємося, що   Вона і надалі  оберігатиме наш народ,
даруватиме українцям міцне здоров’я, посіє в наші душі співчуття й велику любов до людей, опікатиме наших дітей, підживлюватиме наші сімейні вогнища
та допомагатиме  у спільній праці на благо України. Слава Україні!

                                                                                     Ректор університету А.С. Даниленко

З Днем захисника України та Покровою Пресвятої Богородиці!

Мар’їнка – фронтове місто, яке
постійно перебуває в центрі
активних бойових дій. Життя

місцевих жителів тут перекреслила доле-
носна лінія – лінія зіткнення й вогню, лінія
життя і смерті, лінія своїх і чужих. Щодня
із настанням сутінків тут починається
«війна за розкладом» – безперервні об-
стріли й жертви. Але цього разу світанок
був погідним, адже 21 вересня у день Дру-
гої Пречистої вся громада зібралась для
святкування Дня міста. В цей день піднят-
тя державного стягу й звуки національно-
го гімну знаменували віру, єдність та ге-
роїзм кожного, хто приймає на себе перший
удар в ім’я свободи й  захисту рідної землі.

До свята з нагоди Дня міста долучи-
лась група волонтерів із Білоцерківського
національного аграрного університету,
очолювана ректором Анатолієм Степано-
вичем Даниленком. Прибули на передню
лінію війни вони з вантажем побутових
речей, засобів гігієни, білизни, першої
медичної допомоги та продуктів харчуван-
ня. До збору допомоги для жителів фрон-
тової зони долучилися  співробітники
університету, студенти й викладачі. Рек-
тор дякує своїм колегам за  участь в орган-
ізації й проведенні поїздки. Адже вклад
кожного – це спільна велика й неоціненна
підтримка. Бо ж велич людська – у мило-
серді. І наскільки обшир душі кожного зда-
тен наповнитись добром і співчуттям до
ближнього, настільки ми є людьми.

Свято з вірою в майбутнє привіз
університет до прифронтового міста

Урочистості розпочалися з покладання
квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку, споруд-
женого за ініціативи й за спонсорства
ректора університету. Такі відвідини й во-
лонтерська допомога  – це символічний звіт
перед власною совістю й Кобзарем про те,
що ми небайдужі й завжди готові подати
руку допомоги, яким би пекельним не був
ворожий вогонь.

Після покладання квітів мешканці та
гості міста були запрошені до районного
Будинку культури на святковий концерт.
Студентський вокальний колектив жвави-
ми піснями й щирими посмішками ство-
рив гарну атмосферу свята. З вітальним
словом звернувся до жителів міста Ана-
толій Степанович: «Я щоразу з великим
задоволенням зі своїми друзями-студен-
тами приїжджаю у нашу рідну Мар’їнку,
місто, яке наповнюють Люди. Люди за
справою і за думкою! Вони – найбільша
гордість міста!». Подякував за те, що в
цих тяжких умовах міському голові й гро-
маді Мар’їнки вдається забезпечувати
роботу освітніх і культурних осередків
міста та району, адже саме тут виховуєть-
ся й виростає майбутнє України. Грамо-
тами й подарунками подякував цим лю-
дям за особливо необхідний у військовий
час вклад у розбудову міста.

(Закінчення на стор.2)
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Велика війна несе в собі безліч менших, але таких жахливих
воєн: війн духовних, особистісних, сімейних. Вона розколює
навпіл,  ділить на чужих і своїх, руйнує і знищує. Мета цього
візиту й участі наших студентів на чолі з ректором у святі, на-
самперед,  у моральній підтримці й заклику до об’єднання. Бо
якщо Центральна Україна рухається до Сходу, аби спільно ут-
вердити українську ідею, розділити радість свята на рідній землі,
то жителі одного міста, члени однієї родини не повинні бути по
різні сторони цієї нищівної війни. Тому що тут – наше спільне

коріння й генетичний код. І щоразу відвідуючи це місто, наш університет міцно зв’язує себе з цією части-
ною України, де викристалізовується сутність людська й приналежність до роду українського.

Трагічні події останніх років стали принагідним поштовхом і внутрішньою потребою для прояву добро-
ти й милосердя.  Такі свята – щорічні вісники бажаної надії на мир і спокій та утвердження того, що тут, у
найгарячішій точці фронтової зони, – Україна й українці. І найбільше щастя в цей день – спостерігати, як
розпогоджуються зажурені обличчя сивочолих людей літнього віку, як горять дитячі оченята й оплесками
натхненної молоді наповнюється святкова зала. А війна в цей час відходить далеко-далеко...

Наш кор.

(Закінчення. Початок на стор.1)

Свято з вірою в майбутнє привіз університет до прифронтового міста

Віталію Петровичу, яка у Вас
освіта? Де її здобували?

Закінчив ветеринарний фа-
культет Білоцерківського сіль-
ськогосподарського інституту за
спеціалізацією «Ветеринарний
лікар широкого профілю».

Яким був Ваш професійний
шлях (від першої до нинішньої
посади)?

Із січня 1970 р. працював ліка-
рем-бактеріологом у обласній лабо-
раторії Кіровоградської області.
Через 6 місяців був переведений на
посаду старшого лікаря-епізоотоло-
га у ветеринарний відділ обласно-
го управління сільського господар-
ства  Кіровоградської області. А вже
із 27 грудня 1972 р. прийшов пра-
цювати у свою альма-матер. По по-
верненню в стіни рідного універ-
ситету вступив до аспірантури. У
1974 р. захистив кандидатську під
керівництвом мудрого й досвідче-
ного науковця П.О. Ковальського, а
у  1984 р. (вже по смерті наукового
керівника) відбувся захист моєї
докторської дисертації.

Які, на Вашу думку, найго-
ловніші завдання повинен поста-
вити перед собою і виконати  в
найближчому майбутньому наш
університет?

Найголовнішими завданнями є
ті, що дадуть можливість нашому

навчальному закладу в рейтинго-
вих показниках серед інших на-
вчальних закладів, ввійти в когор-
ту тих, що сприяють впроваджен-
ню в життя положень Закону
України “Про вищу освіту”.

Одним із пріоритетних завдань
є отримання державних та регіо-
нальних замовлень із урахуванням
попиту роботодавців та потреби в
кадрах на  ринку праці.

Як мотивувати студента
до результативної навчально-
виховної діяльності?

Навчально-виховний процес –
це 98 відсотків освітнього проце-
су, який є комплексним, виходячи
із розроблених компетенцій за
профілями. На жаль, зараз немає
зацікавленості студентів у якісно-
му отриманні знань. Біда для вик-
ладача – бачити байдужі очі сту-
дента. Причина цього криється у
відсутності зовнішньої мотивації.

Ініціатива, яка рухає навчально-
виховним процесом, – в руках сту-
дентів. Для її реалізації створені
студентські організації. Вони по-
винні об’єктивно ставити завдан-
ня й контролювати своїх колег. На
мою думку,  наші студентські
об’єднання мають докладати
більше зусиль для впливу на
якість навчального процесу.

Що особливого ви плануєте
на 2018 рік?

Все, що Бог пошле. Ми планує-
мо, а Бог “промишляє”.

Як Ви проводите свій вільний
час? Чи є прихильником актив-
ного відпочинку?

Вільного часу надзвичайно
мало. Але якщо він і з’являється,
то вникаю в суть життя своїх
рідних і  близьких. Активний
відпочинок – кошу траву на дачі.
І беру в руки дідівську клепану
косу. В минулому ми завжди сія-
ли жито. Батько брав косу «12-ку»,
дід Кіндрат  брав «9-ку», а мені
давали «4-ку». Батько йшов попе-
реду, за ним – дід, а вже потім я.
Разом  клали жито у покоси, а
мати Тетяна в’язала снопи…

Тому зараз дачне косіння – це
не лише активний відпочинок, а
й данина пам’яті та сімейним
традиціям.

Якщо подорожували за кордо-
ном, то в яких країнах ?

У складі делегації був на 65-
річчі Комуністичної партії  у
Фінляндії. Також у 1993 р. в складі
комісії, яку очолював наш випуск-
ник Анатолій Нікіфоренко,
відвідав  США, штат Айова. Про-
тягом трьох тижнів мав чудову на-
году спілкуватись із колегами з
їхнього аграрного університету.

Чи різниться якось  навчаль-
ний процес у Штатах?

Тоді в 1993 році колеги мені
сказали: «Ми вивчили вашу систе-
му освіти від шкільної до універ-
ситетської і планували переходи-
ти на неї. Але оскільки ви самі від
неї відмовились, то сенсу нам
переймати її вже не було».

 Яка література Вам
подобається?

В. Карпов «Генералиссимус»,
І. Шеховцов  «Дело Сталина –
«преступника» и его защитника»,
фотоальбом «Страна, которой нет»
– книги, які постійно під рукою в
кабінеті.

Вдома є прекрасна бібліотека
із творами світових класиків. Чи-
таю І.С. Тургєнєва, захоплююсь
творами О.С. Пушкіна.  Подо-
бається фраза останнього, в якій
криється очевидна, але глибока
життєва істина:

«Всегда так будет, как бывало:
Таков издревле белый свет:
Ученых много – умных мало,
Знакомых тьма – а друга нет!»
 Кредо Вашого життя?
«Вперед и на линию огня»!
Людина-авторитет у Вашо-

му житті?
Господь Бог. Його проповіді й

заповіді – та основа, якої я намага-
юсь дотримуватись у житті.

Уявіть, що випала нагода зу-
стрітись із собою 18-річним.

Якими були б Ваші поради, опи-
раючись на власний досвід? Від
чого б застерегли ? До чого спо-
нукали б?

Від цієї життєвої дороги я б
уже не відвернувся. Пройшов би її,
повторив би усе.

Правда, мрія була у мене… Я
вступав у Ленінградську військо-
во-медичну академію ім. Кірова.
Хотів стати військовим медиком.
Склав там іспити, планував учи-
тись. Але прийшов наказ – пере-
спеціалізувати нас на лікарів-
підводників. Я був достатньо ви-
сокий і тому за цими параметрами
не підходив для таких специфіч-
них умов праці. Директор академії
мав намір відправити мене в Хар-
ківське авіаційне училище. Я
відмовився.  Тому він віддав мені
пакет документів, аби я обрав
навчальний заклад  до душі. І опи-
нився я на ветеринарному факуль-
теті Білоцерківського сільськогос-
подарського інституту.

І вже тут життя забило ключем...
 Чи можете Ви дати пораду

сучасній молоді – студентам на-
шого університету?

Мету, яку ви передбачали, всту-
паючи у навчальний заклад, профе-
сійно завершити. Не ціною отрима-
ного диплому, а ціною отримання
глибоких професійних знань.

Свято Дня Українського козацтва та захисника Ук-
раїни – гарна нагода подякувати і підтримати наших ге-
роїв, молодих бійців, земляків і викладачів університе-
ту, які стоять на лінії вогню, на варті захисту кордонів
держави. У стінах навчального закладу була проведена
виховна година на 3-х курсах ФВМ, приурочена цьому
дню. На зустріч зі студентами було запрошено учасника
АТО, доцента кафедри суспільно-гуманітарних дис-
циплін Ярмолу О.В. Розпочався захід із демонстрації
відеопривітання Президента України Порошенка П.О.

Наш колега Ярмола О.В. розповів про причини ви-
никнення конфлікту на Сході України, становлення Ук-
раїнської армії за роки проведення АТО, роль доброволь-
чих батальйонів у захисті України від російської агресії
та бандитських формувань Донбасу. Крім того, він

У стінах нашого університету працює так багато цікавих і багатогранних особистостей, що нам час стишувати кроки й
затамовувати подих. Хтось із них все своє життя присвятив науковій діяльності, а хтось тільки стає на цю стежку й починає
таврувати власний шлях. За кропіткою роботою цих людей, за стосами наукової літератури і безкінечним переліком планів
і завдань ховаються людські долі, незвичайні історії, щемні дитячі і юнацькі мрії.

Ми з неприхованою цікавістю поспішаємо відкрити двері не лише у їхні кабінети, а й у їхнє життя. Пропонуємо вашій
увазі відверту й змістовну розмову із  Новаком Віталієм Петровичем – першим проректором, проректором з організа-
ційної роботи університету, доктором біологічних наук, професором.

детально розповів про свою участь у військових опера-
ціях та захисті Донецького аеропорту, поділився пере-
житим і побаченим. Зустріч була надзвичайно цікавою
і корисною для студентів і присутніх. Питання, що лу-
нали із залу, переросли у інформативний і пізнаваль-
ний обмін думками та поглядами.

Приємно, що молодь є небайдужою до сьогочасних
подій на Сході України. Нам вдалося продемонструвати
студентам ситуацію через призму бачення й відчуття цієї
війни очевидцями й безпосередніми учасниками бойо-
вих дій. Пишаємося нашими колегами-викладачами, які
є патріотами України  й достойно несуть свій чоловічий
і громадянський обов’язок перед державою.

Богатко Л.М., Мельник А.Ю., доценти
кафедри  терапії та клінічної діагностики

ВІЙНА ОЧИМА КОЛЕГИ-ОЧЕВИДЦЯ

Відверто про головне
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27–28 вересня на факультеті ветеринар-
ної медицини відбувся Міжнародний нау-
ково-практичний підсумковий семінар
претвінінг-проекту Міжнародного епізоо-
тичного бюро (МЕБ) між Білоцерківським
НАУ та VetAgro Sup (м. Ліон, Франція)
щодо підвищення якості ветеринарної ос-
віти в Україні «Імплементація освітньої
політики МЕБ у ветеринарну медицину
України». Учасниками заходу виступили
представники Міністерства освіти і науки,
Міністерства аграрної політики і продо-
вольства, Держпродспоживслужби Украї-
ни, декани та викладачі факультетів вете-
ринарної медицини, науково-педагогічні
працівники VetAgro Sup (м. Ліон, Франція),
співробітники науково-дослідних інсти-
тутів НААН, магістранти та студенти фа-
культету ветеринарної медицини, слухачі
курсів безперервної освіти, представники
ветеринарного бізнесу.

Основною метою семі-
нару було представити та
проаналізувати результати
претвінінг-проекту МЕБ
між Білоцерківським НАУ
та VetAgroSup щодо підви-
щення якості ветеринарної
освіти в Україні, розповсю-
дити отриманий досвід на
інші ветеринарні факульте-
ти, залучити до спільної ро-
боти з покращення ветери-
нарної освіти нашої країни
широке коло науково-педа-
гогічних працівників, прак-
тиків, науковців.

Робота семінару розпочалась з віталь-
них слів ректора університету, академіка
НААНУ Даниленка А.С. та мадам Еману-
ель Суберан, генерального директора
Ліонської вищої ветеринарної школи
VetAgroSup. На пленарному засіданні про-

звучала спільна доповідь координаторів
проекту з французької сторони – профе-
сорів Аньєс Леблон та Марка Артуа щодо
позиції Міжнародного епізоотичного бюро
з питання ветеринарної освіти та бачення
її покращення через твінінг-проекти між
ветеринарними факультетами. Доповідача-
ми з української сторони була представле-
на інформація про модернізацію інформа-
ційної складової науково-дослідної діяль-
ності університету, налагодження міжна-
родної наукової співпраці та перспективи
підготовки лікарів ветеринарної медицини
в Україні.

Налагодження міжнародного співробіт-
ництва та пошуки ефективних способів його
впровадження – одне із пріоритетних завдань
колективу Білоцерківсього національного
аграрного університету. В рамках цієї
співпраці в період із 31 серпня до 4 вересня в
університеті з робочим візитом перебував
професор Дрезденського університету
прикладних наук Knut Schmidtke (Німечинна).

Професор K. Schmidtke зустрівся  з рек-
тором Білоцерківського національного аграр-
ного університету, академіком А.С. Дани-
ленком  та проректором з наукової та іннова-
ційної діяльності, професо-
ром О.М. Варченко.  Під час
зустрічі обговорювали пер-
спективи розвитку парт-
нерських відносин щодо
організації академічної мо-
більності студентів, аспі-
рантів і науково-педагогіч-
них працівників між двома
університетами.

За час візиту професор
зустрівся з колективом

викладачів та студентів агробіотехнологічно-
го факультету, познайомився з навчальними
аудиторіями з кормовиробництва та органі-
чного виробництва факультету.

Knut Schmidtke взяв участь у посвяті пер-
шокурсників у студенти агробіотехнологічно-
го факультету спеціальностей «Агрономія»,
«Садово-паркове господарство», «Геодезія та
землеустрій» і «Лісове господарство», яка  тра-
диційно відбулася у Білоцерківському місько-
му Будинку органної музики. Професор із за-
доволенням вручив всім студентам залікові
книжки і побажав, щоб навчальний рік став
успішним, а отримані знання  та досвід доз-
волили  стати висококваліфікованими фахів-
цями з обраної галузі.  Звертаючись до сту-
дентів, Knut Schmidtke зауважив: «Сьогодні
ви отримали змогу навчатися в одному з най-
кращих аграрних навчальних закладів – це по-
чаток осяйного й нелегкого шляху до здобут-
тя нових знань. Пишайтеся тим, що ви увій-
шли у дружню й згуртовану родину, бережіть
і примножуйте його традиції та надбання».

31 серпня та 1 вересня Knut Schmidtke
прочитав лекції для викладачів агробіотех-
нологічного факультету на тему «Успішні
технології органічного вирощування куку-
рудзи» та «Організація органічного земле-
робства в Німечинні».

Наступного дня професор відвідав ТОВ
«Росава»,  яке знаходиться в с.Пустоварів-
ка Сквирського району, де ознайомився з пе-
редовими технологіями вирощування
сільськогосподарських культур, заготівлі та
внесення компостів, роботою сучасних на-
сіннєвих та біотехнологічних лабораторій.

Разом із деканом агробіотехноло-
гічного факультету В.С. Хахулою та за-
відувачем кафедри технологій в рос-
линництві та захисту рослин М.Б. Гра-
бовським  Knut Schmidtke мав нагоду
ознайомитися з технологією вирощу-
вання моркви, ожини, малини в СФГ
«Острійки» та  елементами органічно-
го землеробства в  ФГ «Ліщинка» Ка-
гарлицького району Київської області.

4 вересня професор провів лекцію
для студентів агробіотехнологічного
факультету спеціальності «Агрономія»

на тему: «Технологія вирощування польових
культур в органічному виробництві».

У результаті візиту заключено договір
про співпрацю між Білоцерківським націо-
нальним аграрним університетом та Дрез-
денським університетом прикладних наук
та договір між агробіотехнологічним
факультетом Білоцерківського національно-
го аграрного університету  та факультетом
землеробства (довкілля) та хімії Вищої
школи техніки та економіки Дрезденського
університету прикладних наук. Цими дого-
ворами передбачено розвиток співпраці в
галузі освіти, науки, участь у  спільних
грантових програмах, обмін студентами та
викладачами. Окремим пунктом передбаче-
но розвиток органічного виробництва як в
освітній, так і науковій сферах БНАУ.

Н.М. Крупа, заступник декана
з виховної та культурно-масової роботи

 В.Я. Сабадин, доцент кафедри генетики,
селекції і насінництва

Робочий візит професора Дрезденського
університету прикладних наук Knut Schmidtke

Друга частина семінару проходила у
чотирьох різних секціях:

І. Формування компетенцій у випускників
факультетів ветеринарної медицини щодо
забезпечення безпеки харчового ланцюга;

ІІ. Моніторинг антибіотикорезистент-
ності та раціональна антибіотикотерапія;

ІІІ. Модернізація змісту та методів вик-
ладання дисциплін (курсів) з епідеміологі-
чної підготовки  відповідно до рекомен-
дацій МЕБ щодо компетенцій випускників
факультетів ветеринарної медицини;

ІV. Модернізація анестезіологічної підго-
товки на факультетах ветеринарної медицини.

Завдяки Проекту було проведено стажу-
вання викладачів у Vet Agro Sup (м. Ліон),
спільно з французькими колегами розроб-
лено навчальну програму з анестезіології
згідно з рекомендаціями МЕБ щодо вете-
ринарної освіти та створено педагогічний
ресурс для вивчення предмету «Анестезіо-
логія» у Білоцерківському НАУ.

Надзвичайно насиченим і корисним
був наступний день семінару. 28 вересня
професори VetAgro Sup провели відкриті
заняття англійською мовою та практичні
заняття з фаху для студентів і викладачів.
Професор Марк Артуа провів для сту-
дентів відкрите заняття з проблеми сказу,
на якому поділився своїм досвідом науко-
вих досліджень з цієї тематики у Франції,
роботи у МЕБ та сучасних підходів до
профілактики і ліквідації хвороби. На за-
нятті були присутні викладачі кафедри
епізоотології та інфекційних хвороб БНАУ

та доктор вет. наук, професор, завідувач ка-
федри епізоотології та інфекційних хвороб
Львівського національного університету ве-
теринарної медицини та біотехнологій ім.
С. Гжицького Куртяк Б.М.

Активність студентів на заняттях
англійською мовою з французькими

професорами говорить про велику зацікав-
леність студентів у міжнародній освіті.
Після занять керівник проекту, мадам
Аньєс Леблонд ознайомила студентів із
перспективами та існуючими програмами
міжнародного обміну студентами між на-
шими навчальними закладами, відповіла
на численні запитання студентів.

Наш університет продовжує співпрацю
з VetAgro Sup та приступає до виконання
кількох спільних проектів із сподіванням
на їх успіх.

Вовкотруб Н.В., доцент кафедри
терапії та клінічної діагностики

Ректор Даниленко А.С. та колектив агробіотехнологічного факультету нашого
університету привітали з ювілеєм Ткачука Василя Микитовича, завідувача кафедри
рослинництва з 1982 до 2011 рр.

За роки роботи Василь Микитович був удостоєний державних звань та нагород:
Заслужений працівник сільського господарства України, Відмінник аграрної науки
України, Почесний професор Білоцерківського НАУ.

Ректор подякував ювіляру за багаторічну наукову діяльність, ініціативність, наполег-
ливість та високий професіоналізм. Побажав міцного здоров’я, активної життєвої позиції,
натхнення та невичерпного оптимізму. Наголосив на тому, аби ніколи не згасало тепло
душі і серця до улюбленої професії, а доля була прихильною до ювіляра і його  родини. 

Наш кор.

ВІТАЄМО З 80-річним ЮВІЛЕЄМ! НАШ УНІВЕРСИТЕТ – ЛІДЕР
ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
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Щаслива та людина, яка,
обравши справу свого
життя, сумлінно пра-

цює і приносить користь іншим.
Такі люди зазвичай наповнені
енергією і натхненням. Адже їхні
дії й інтереси продиктовані внутрі-
шнім бажанням і великою метою.

Такою ідейною й працелюбною
людиною була Гродзінська Віра
Пилипівна, ще одна представниця
династії Гродзінських. Ця жінка
більше 40 років життя віддала на-
уковій та викладацькій діяльності
в Білоцерківському сільськогоспо-
дарському технікумі та інституті.

Народилась Клименко (Грод-
зінська) Віра Пилипівна в місті Біла
Церква. В 1917-1918 роках навча-
лась у Білоцерківському двоклас-
ному училищі Міністерства народ-
ного просвітництва, а згодом у
Білоцерківській українській
гімназії. У 1923 році продовжила
навчання в Білоцерківському
сільськогосподарському технікумі
на агрономічному факультеті. На-
укові досягнення та кропітка праця
Віри Пилипівни дозволили їй ус-
пішно захистити диплом, працюва-
ти на Ленінградській мікологічній

110 років із Дня народження доцента кафедри ботаніки
ГРОДЗІНСЬКОЇ Віри Пилипівни

станції ім. Ячевського А. А. та Біло-
церківській селекційній станції.

Період із 1928  до 1972 рр.
відзначається сумлінною та  відпо-
відальною викладацькою діяль-
ністю Віри Пилипівни. За цей час
були написані численні наукові
праці, за її участі виховалось не
одне покоління студентів.  Окрім
наукової та педагогічної діяльності,
Віра Пилипівна Гродзінська була
справжньою господинею і матір’ю.

Ця жінка завжди була підтримкою
й опорою для свого чоловіка Ми-
хайла Карповича – першого дека-
на агрономічного факультету Біло-
церківського  сільськогосподарсь-
кого інституту. Достойно й  у любові
вони виховали двох прекрасних
синів, Андрія та Дмитра, які продов-
жили справу батьків. Андрій Михай-
лович, старший із братів, став ака-
деміком Національної академії
наук України, відомий у нашій країні
та за кордоном як засновник і до-
слідник алелопатії. Дмитро Михай-
лович – академік Національної ака-
демії наук України, учений в галузі
фізіології рослин.

Пам’ять про талановитих лю-
дей має продовжуватись у повазі
нащадків.І хоч ці люди вже
відійшли в небуття, завжди
потрібно шукати нагоду ще раз

сказати, що Світ шанує їхні імена.
У 2009 році одній із вулиць Білої
Церкви, неподалік будинку де
жила їхня сім’я, присвоєно ім’я ака-
деміків Гродзінських. Із метою вис-
ловлення вдячності Вірі Пилипівні
за її вклад у розбудову нашого на-
вчального закладу в музеї універ-
ситету відрилась присвячена їй ви-
ставка. Тут зберігається альбом
історії кафедри ботаніки й фізіо-
логії рослин зі світлинами. Зберег-
лися й оригінальні документи Віри
Пилипівни: табель успішності й
свідоцтво про закінчення Білоцер-
ківського сільськогосподарського
технікуму. Вони, ніби свідки, нага-
дують, що в цих стінах працювала
велика Людина, досвідчений
біолог і талановитий викладач.

Мартиненко О.В., краєзнавець
Поліщук О.В., старший лаборант музею університету

Святкування річниці ро
боти кафедри – завжди
велика подія, адже це

гарна нагода повернутись до
історії, вшанувати пам’ять про
тих, чиїми зусиллями формував-
ся міцний освітній фундамент, на
основі якого зараз вирує насиче-
не й перспекивне наукове життя.

Історія кафедри зоології почи-
нається в далекому 1932 році,
коли в Білоцерківському сільсько-
господарському інституті була
створена кафедра зоології, що
об’єднувала три дисципліни: ана-
томію, гістологію та зоологію.
Від моменту створення до сьо-
годні кафедра пройшла ряд
організаційних та структурних
змін. Змінювався керівний склад,
відновлювалась робота й нарощу-
вався науковий потенціал у повоє-
нний період, залучались до
співпраці нові талановиті викла-
дачі-професіонали. Протягом
усього існування кафедри зоології
її співробітники проводили знач-
ну науково-дослідну роботу. Се-
рію цікавих досліджень, що мали
велику наукову й практичну
цінність, здійснили М.М. Воскре-
сенський, М.Д. Тарнавський,
Є.А. Москальова, К.М. Інщикова,
І.Г. Рогаль, В.Д. Зуй, К.С. Здане-
вич. Великих зусиль до справи
підготовки майбутніх спе-
ціалістів доклали С.Т. Рягін,
Т.П. Погорєлова, А.І. Сурмій,
З.М. Маврищева, І.В. Шваюн,
О.Р. Михальський. Всі вони – ви-
сококваліфіковані фахівці, автори

ряду наукових та методичних
праць, люди благородної мети.

У 2000 році кафедра перейш-
ла в новозбудований корпус № 9.
У зв’язку з відкриттям нової спе-
ціальності «Водні біоресурси та
аквакультура» для підготовки
спеціалістів рибної галузі,  в 2004
році лабораторія зоології була пе-
реведена до складу екологічного
факультету.  Одночасно в 2004 році
була створена наказом по універ-
ситету кафедра іхтіології та зоо-
логії. Очолив кафедру доктор
біологічних наук,  професор
О.М. Клименко. За цей період були
створені й почали повноцінно фун-
кціонувати акваріальний та

басейновий комплекси для
утримання і розведення
представників декоративної та
прісноводної іхтіофауни.

Професора Олега Миколайо-
вича Клименка завжди вирізняли
чесність, скромність, інтелі-
гентність, висока людяність і так-
товність. Його любили й поважа-
ли студенти. На жаль, в повному
розквіті сил, у віці 56 років, Олег
Миколайович пішов із життя.

Нині на кафедрі іхтіології та
зоології працює 5 науково-педа-
гогічних працівників: доценти
Н.Є. Гриневич,  О.А.  Хом’як,
Н.М. Присяжнюк, старший викла-
дач О.Р. Михальський, асистент

 КАФЕДРІ ЗООЛОГІЇ – 85 Ю.В. Куновський, лаборант Н.Г.
Корженко. Із 2014 року кафедру
очолює кандидат ветеринарних
наук, доцент Гриневич Н.Є.

Наукові тематики кафедри,
робота її філій, де проводяться
виїзні практичні заняття для сту-
дентів спеціальності «Водні біо-
ресурси та аквакультура», міжна-
родна та навчально-методична
робота співробітників кафедри
спрямовані на підготовку висо-
кокваліфікованих спеціалістів у
одному з основних сегментів га-
лузі тваринництва. Як результат –
наші випускники працюють про-
відними спеціалістами в риб-
ницьких господарствах різних
форм власності. Фахівці, що очо-
люють керівні посади в держав-
них підприємствах, у тому числі
Державному Агенстві рибного
господарства України, займають-
ся питаннями сучасного етапу
розвитку аквакультури з нарощу-
ванням обсягів виробництва
риби, розширення асортименту та
поліпшення якості товарів, а на
цій основі – забезпечення раці-
онального споживання рибної
продукції населенням та ство-
рення сприятливих умов для ви-
робників. Зусиллями викладачів
успішно здійснюється опрацю-
вання концептуальних засад ста-
новлення галузі та забезпечуєть-
ся її динамічний розвиток у су-
часних умовах.

Гриневич Н.Є., завідувач кафедри
іхтіології та зоології, доцент

Михальський О.Р., ст. викладач

30 вересня вся світова спільно-
та, так чи інакше пов’язана із пе-
рекладацькою діяльністю, відзна-
чає День перекладача. Ідейним
натхненником цього свята є ла-
тинський батько Церкви Святий
Ієронім, який переклав на латинсь-
ку мову Старий і Новий Заповіти.

Долучився до святкувань цьо-
го дня і наш університет. 28 ве-
ресня в актовій залі лінгвісти
відзначали своє професійне свя-
то. На святкування завітали прорек-
тор з освітньої, виховної та міжна-
родної діяльності Бабенко С.П.,
проректор з наукової та інновац-
ійної діяльності Варченко О.М., а
також усіх присутніх привітали із
святом заступники декана факуль-
тету права та лінгвістики Лобачо-
ва С.В. та Єфремова І.І.

Огранізація свята була прове-
дена в дусі єдності мов, ідей і та-
лантів. Студенти з великим енту-
зіазмом презентували публіці
талановите й оригінальне вико-
нання пісень іноземною й украї-
нською мовами, динамічні танці,
декламування монологів і влас-
них перекладів. Приємно здиву-
вав творчий підхід наших сту-
денів до обраних спеціальностей,
поєднаний із фаховим професіо-
налізмом, який вони здобувають
на факультеті права та лінгвісти-
ки. Цьому сприяє потужна моти-
вація студентів викладачами, які
адаптують сучасну освіту, зокре-
ма галузь перекладу, під вимоги
сучасності. Адже перекладачі
постійно знаходяться в самому
центрі процесу спілкування.
Будучи зовнішніми провідника-
ми дій і ідей, вони частково фор-
мують світ, у якому ми живемо.
Переклад, таким чином, є факто-
ром, що символізує відкритість
діалогу між людьми.

Колектив університету при-
єднується до усіх вітань з нагоди
цього свята. Висловлюємо подя-
ку викладачам за професійний
азарт, титанічну працю і любов
до професії. Студентам бажаємо
професійної наснаги й великого
задоволення від заняття улюбле-
ною справою! Нехай творчий
неспокій і душевний спокій
наповнює ваше життя!

Наш кор.

День
перекладача

14 вересня колектив студентів та викладачів агробіотехнологіч-
ного факультету провели захід «Сто страв із картоплі» – конкурс
найбільш неймовірних, оригіналь-
них і дуже смачних страв. Святко-
ве дійство відбувалося в стінах
гуртожитку № 2 Білоцерківського
НАУ. Тут було все: і вірші, і роз-
повіді про історію виникнення
картоплі на теренах України, і най-
приємніше – дегустація страв.

Кулінарне мистецтво учасників
конкурсу оцінило високоповажне
журі: С.П. Бабенко – проректор з
освітньої, виховної та міжнародної
діяльності БНАУ, Л.П. Хахула – на-
чальник навчальної частини, В.М.
Недашківський – голова профкому

БНАУ, О.К. Дудник – завіду-
вач кафедри фізичного вихо-
вання, О. Кузнєцова – голова
ради студентського самовря-
дування. Всіх приємно вразив
творчий підхід наших сту-
дентів до створення й презен-
тації справжніх кулінарних
картопляних шедеврів.

Свято картоплі так захопи-
ло присутніх, що навіть ті, хто
її затято не їв, змушені були
змінити власні переконання.
Адже не скуштувати таку сма-
коту було просто неможливо!

Переможцями конкурсу стали вправні кулінари 1 гуртожитку
кімнати 8-А, 20-А і 29 та студенти 2 гуртожитку кімнати 15, 29, 48 і
51. Цінними призами та солодкими подарунками були нагороджені
переможці за 1, 2 і 3 місце та кращі в номінаціях «неймовірна»,
«найоригінальніша» та «найсмачніша» страва.

Н.М. Крупа, заступник декана з виховної та культурно-масової роботи
В.Я. Сабадин, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва

Кулінарне мистецтво
 студентів АБТФ

Колектив університету глибоко
сумує з приводу смерті

кандидата біологічних наук,
доцента кафедри хімії

ДЕВЕЧІ
Ізабелли Олександрівни

і висловлює щире співчуття
рідним і близьким покійної

Колектив факультету вете-
ринарної  медицини висловлює
щире  співчуття доценту кафед-
ри безпечності та якості харчо-
вих продуктів ,  сировини і
технологічних процесів Слю-
саренко Аллі Олександрівні та
асистенту кафедри  ветсанекс-
пертизи,  гігієни продуктів
тваринництва та патанатомії
ім. Й.С. Загаєвського  Слюса-
ренку Сергію Володимировичу
з приводу смерті  матері  –
Громової  Валентини Яківни.


