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відбулася міжнародна науково-прак-
тична конференція «Добробут продук-
тивних тварин у контексті гармонізації
законодавства України та Європейсь-
кого Союзу», організаторами якої
виступили  БНАУ та міжнародна
організація «Compassion in World
Farming» (Великобританія) за підтрим-
ки  Міністерства аграрної політики та
продовольства України. Конференція
була присвячена питанням захисту
сільськогосподарських тварин та роз-
робці рішень, які допоможуть нашій
державі адаптувати своє законодавство
про захист тварин, які утримуються
на фермах, з вимогами Європейського
Союзу. Потреба в гармонізації зако-
нодавства пов’язана з процесами, роз-
початими  Угодою  про асоціа-
цію між Україною та ЄС,
положення якої  набувають
чинності в наступному році.

Конференцію відкрив про-
ректор з наукової та інновацій-
ної діяльності Сахнюк В.В. P
вітальним словом до учасників
звернувся заступник директо-
ра Департаменту тваринницт-
ва, начальник відділу аналізу
та прогнозування розвитку
тваринництва Мінагрополіти-
ки України Пищолка В.А.

Директор польського пред-
ставництва «Compassion in
World Farming» Кшиштоф Мулярчик ознайо-
мив присутніх з роботою організації та її до-
сягненнями у формуванні законодавства по
добробуту тварин у ЄС, а також висловив по-
бажання продовжити допомогу з адаптації

ЗАХИСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН –
ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ

1 грудня на базі кафедри генетики,
селекції і насінництва агробіотехнологічного
факультету відбувся очний тур І (обласно-
го) етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний
селекціонер і генетик», який щорічно прово-
диться Центром творчості дітей та юнацтва
Київщини з метою залучення учнівської
молоді до науково-дослідницької роботи в
галузях селекції та генетики. Конкурс прово-
диться у 2 тури: заочний (відбірковий) та
очний – захист науково-дослідницьких робіт.

На конкурс було подано 31 роботу з по-
зашкільних та загальноосвітніх  навчальних
закладів Баришівського, Бородянського,
Васильківського, Володарського, Мироні-

вського, Переяслав-Хмельницького, Рокит-
нянського, Тетіївського, Фастівського районів
та міст: Біла Церква, Ірпінь, Обухів, Фастів.
Для захисту науково-дослідницьких робіт
було запрошено 12 переможців заочного туру
І (обласного) етапу конкурсу та їх керівників.

Виступи учасників конкурсу оцінювало
журі в складі:  голова – Шевченко Л.М., за-
ступник  директора з навчально-методичної

роботи Центру творчості дітей та юнацтва
Київщини; доценти кафедри генетики, селекції
та насінництва АБТФ Москалець В.В.,
Москалець Т.З.,  Сабадин В.Я.

Для вчителів та керівників гуртків біо-
логічного напряму, які прибули на конкурс
разом зі своїми вихованцями, було організо-
вано науково-методичне консультування з пи-
тань дослідно-експериментальної роботи в га-
лузі селекції та генетики.  Завідувач кафедри

генетики, селекції та насінництва,  професор
Васильківський С.П. ознайомив гостей з ро-
ботою лабораторії біотехнології та відповів
на численні  запитання педагогів.

І місце на конкурсі вибороли двоє учас-
ників: Кузякіна Вікторія, учениця Білоцер-
ківської спеціалізованої природничо-матема-
тичної школи І-ІІІ ступенів №16 та Капшу-
ченко Анастасія, учениця Ірпінської ЗОШ

№5 Київської області, вихованка Ірпінсько-
го еколого-технічного центру творчості
школярів та молоді.

ІІ місце посіли: Грисюк Олександр, учень
10 класу Дорогинської ЗОШ Фастівського
району та Самиліна Вікторія – із Фастова.

 ІІІ місця здобули Мельниченко Леся, уче-
ниця 11 класу Білоцерківської школи №12 та
Нестеренко Денис, вихованець Миронівського
районного центру дитячої та юнацької творчості.

Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик»

Слід відзначити, що подані на конкурс
роботи були цікавими, достатньо обґрунто-
ваними та актуальними. Учні вільно володі-
ли матеріалом, достатньо аргументовано
відповідали на поставлені членами журі пи-
тання, презентації були яскравими і змістов-
ними, що справляло досить гарне враження
і свідчило про високий рівень підготовки
учасників конкурсу.

Ми вітаємо переможців і сподіваємося
побачити їх в майбутньому серед студентів
нашого університету.

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

І.В. Соловйова, завідувач еколого-
натуралістичного відділу  Центру

творчості дітей та юнацтва Київщини

відповідного законодавства України, у рамках
робочої групи, створеної цього року
Міністерством аграрної політики та продо-
вольства України. 

Пітер Стівенсон, експерт по законо-
давству щодо добробуту продуктивних
тварин  «Compassion in World Farming»
представив за допомогою сучасних техно-
логій, а саме скайп-конференції, аналіз
законодавства ЄС. Консультант
«Compassion in World Farming», заступ-
ник керівника робочої групи по адаптації
законодавства Богачик О.Г. озвучив ви-
моги Угоди про асоціацію України та ЄС
щодо адаптації законодавства стосовно
добробуту продуктивних тварин.

В доповідях наших науковців були вис-
вітлені проблеми адаптації законодавства
стосовно добробуту продуктивних тварин
України та ЄС, проведено аналіз політики
світових міжнародних організацій у сфері
гуманного ставлення до продуктивних

тварин, розглянуті питання впли-
ву селекційно-генетичних фак-
торів на добробут продуктивних
тварин та проблеми адаптації і
стресу сільгосптварин за виро-
щування їх в умовах промисло-
вих технологій. На конференції
було піднято питання щодо вив-
чення майбуніми спеціалістами
ветеринарної медицини окремо-
го предмета “Добробут тварин”.

По закінченні конференції
була ухвалена резолюція, в якій,
зокрема, міститься  звернення до
Міністерства освіти і науки
України про необхідність вклю-
чення дисципліни  «Добробут

тварин» у програму навчання студентів
аграрних вишів.

В.В. Сахнюк,  проректор з наукової та
інноваційної діяльності

ВІТАЄМО
завідувача кафедри лісівництва,

ботаніки і фізіології рослин,
доктора

сільськогосподарських наук

СТАДНИКА
АНАТОЛІЯ

ПЕТРОВИЧА
з присудженням

Державної премії
України

в галузі науки і техніки
2014 року!
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Грип належить до  вірусних інфекцій,  збудником яких є вірус, що
передається повітряно-крапельним, повітряно-пиловим, а зараз уже вста-
новлено, що і  контактним шляхом.

На зимовий період очікується епідемія грипу  в грудні 2015 року та
січні-лютому 2016 р.

Якщо людина захворіла на грип її необхідно покласти у ліжко, викли-
кати лікаря та ізолювати, оскільки всі вірусні захворювання небезпечні
для оточуючих. Виділити індивідуальний посуд, рушник, предмети осо-
бистої гігієни. Особа, що доглядає за хворим, повинна носити чотириша-
рову маску, яку слід міняти кожні 4 години  (її можна прати з господарсь-
ким милом та прасувати гарячою праскою). Мінімум 3  рази на день
провітрювати приміщення по 10 хвилин. Щодня робити вологе приби-
рання, повітря в кімнаті має бути достатньо вологим. Хворому необхідно
пити не менше 2-3-х літрів рідини на день. За температури вище 38,2о

застосовують жарознижувальні препарати (парацетамол, ібупрофен). Тем-
пература до 38,2о допомагає організму в боротьбі з вірусами; в цей час
лімфовузли викидають  в кров велику кількість лейкоцитів і відбуваєть-
ся вироблення в організмі людини  інтерферону. Запам’ятайте, протягом
захворювання на грип не можна вживати аспірин – він може спричинити
внутрішні кровотечі зі слизових оболонок.

Для зниження температури слід пити липовий чай з малиною. Також
можна обтирати шкіру водою з оцтом або горілкою. Обтирати слід  ділян-
ки на руках: пахвові та ліктьові ямки, зап’ястя; на ногах: пахові, підколінні
ямки та внутрішні ділянки гомілковостопних суглобів. Такі протирання
роблять кожні 15 хвилин до зниження температури до 38о.

У разі грипу народна медицина рекомендує такий коктейль: на 1 склян-
ку кип’яченого молока або води наміряти (залежно від ваги людини) по 1
чайній, дисертній чи столовій ложці малинового варення, кон’яку, верш-
кового масла та 1/2 чайної ложки соди. Приймати маленькими ковтками по
1 склянці 3 рази на день (на вулицю при цьому лікуванні не виходять). Із
медикаментозних препаратів призначають арбідол, грокринозин, лората-
дин, відхаркуючі та муколітичні засоби, бактерицидні таблетки, засоби
від нежитю, аерозолі, полоскання горла.

Грип може бути дуже небезпечним. Якщо у хворого спостерігається
хоча б одна з перерахованих нижче ознак, його необхідно негайно госпіта-
лізувати: прискорене або утруднене (на видиху) дихання; синюшність на-
вколо рота чи інших ділянок; крововиливи, (навіть дуже маленькі), на
тілі, носові  або інші кровотечі; висока температура тіла; відмова хворого
від пиття; неможливість розбудити хворого або відсутність його реакції
на звертання; надмірне збудження або поява судом; поява блювання,
частого рідкого стулу; сильний головний біль. В таких випадках терміно-
во викликайте лікаря або «швидку».

З метою профілактики захворювання обмежте під час епідемії грипу
відвідування місць великого скупчення людей, провітрюйте приміщення
3 рази на день по 10 хвилин, часто мийте руки з милом, уникайте обіймів,
поцілунків, рукостискань, не торкайтесь немитими руками очей, носа,
рота. Тримайте свій стан здоров’я під контролем.

Л.М. Місецька, завідуюча здоровпунктом університету,
лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії

Що робити, коли людина
захворіла на грип?

ОСІННІЙ БАЛ  В УНІВЕРСИТЕТІОстанні дні
журливої осені

несподівано закінчи-
лися яскравим феє-
ричним святом –
осіннім балом, що
став найбільш виз-
начною подією  в
культурному житті

нашого навчального закладу.
Щоправда, говорячи відверто, ідея

проведення такого заходу була зустрінута
неоднозначно: одними – з надзвичайним  зах-
ватом, іншими – з  певним  скепсисом. Зате
в оцінці проведеного балу всі були  одно-
стайні: за своєю вишуканіст, експресивні-
стю, естетичною насиченістю та позитивни-
ми емоціями  свято стало  неперевершеним
мистецьким явищем.

Звичайно, що проведенню балу переду-
вала велика підготовча  робота. Конкурсан-
ти визначилися самі – це викладачі і студен-
ти, котрі не уявляють свого життя без му-
зики і танцю: Грегуль Андрій, Отрошко
Олена; Івасенко Борис, Іванчук Тетяна;
Олександр і Людмила Городецькі; Шадура
Юрій, Гаюк Надія; Плотніков Володимир,

Ящук Емілія; Паска Ігор, Коваленко Діана;
Бомко Віталій, Яценко Анна; Резніченко
Олексій, Левандовська Світлана; Дайнека
Валентин, Солодка Ірина; Сухенко Володи-
мир, Єремеєва Валентина; Сова Олег,
Сидорянська Тетяна; Кузьменко Богдан,
Борщовецька Валентина.

 Також було визначено склад журі, до
якого увійшли:  проф. Новак В.П. – голова
журі; Польова О.П., художній  керівник
гуртка сучасного танцю університету; Со-
кольська М.О. зав. РВВ; Дудник О.К., зав.
каф. фізвиховання; Кривошеєва Т.О.,
бухгалтер; Дишлюк Т.М., інспектор
відділу кадрів.

Відкриваючи осінній бал, ректор
А.С.Даниленко наголосив, що  свято
танцю наповнить наше  життя фарбами  і
обов’язково внесе позитивний заряд у
душу кожного глядача. Він  побажав
успіхів  усім учасникам і підкреслив, що в
нинішньому конкурсі не може бути  пере-
можених, тому що  кожен конкурсант  ра-

зом  з танцем дарує глядачам  свою натх-
ненність, граціозність і красу. І від цього
наше життя стає радіснішим  та  яскравішим.

Складне завдання стояло перед журі,
адже необхідно було визначати  кращі пари
за кількома критеріями.  Різні арбітри су-
дять по-різному: когось найбільше цікавить
техніка виконання, іншого артистизм,

хореографія, костюми. Але до честі  нашого
журі слід сказати, що воно було об’єктивним.

Отож після двох турів конкурсу  призові
місця  розподілилися наступним чином: І місце –
Резніченко Олексій, Левандовська Світлана;
ІІ місце – Грегуль Андрій, Отрошко Олена;
Городецькі Олександр і Людмила; ІІІ місце –
Плотніков Володимир, Ящук Емілія; Кузь-
менко Богдан, Борщовецька Валентина; Паска
Ігор, Коваленко Діана.

Призери отримали  премії, а всі учасники –
дипломи конкурсу та грошові винагороди.

 Не можна  обійти увагою і  виконавчу
майстерність нашого духового оркестру.
Живе  звучання старовинних вальсів та ор-
кестрових композицій надавало особливого
піднесення святу. Вдячні глядачі нагороджу-
вали виступи оркестру гучними оплесками, а
Анатолій Степанович на завершення  конкур-
су вручив керівнику оркестру Мосендзу
Петру Аркадійовичу заслужену премію.

Ми вітаємо  усіх конкурсантів і сподіває-
мося, що до весняного балу їх кількість
значно збільшиться.

Ірина Ткаченко, ведуча конкурсу,
студентка  IV курсу  факультету

права та лінгвістики

Віктор Арсентійович Демещук, інженер-механік за фахом, упродовж 29 років працює в нашому університеті
викладачем кафедри механізації та електрифікації с.-г. виробництва.

Він – палкий любитель природи, особливо –  птахів. А тому в зимовий  період завжди турбується про них.
У своєму невеличкому саду біля будинку він постійно вивішує власноручно виготовлені дерев’яні  годів-

ниці. Птахи давно звикли до гостинного господаря, і на знак вдячності за його турботу  часто намагаються сісти
йому на руки або плечі.

Віктор Арсентійович любить спостерігати за своїми «підопіч-
ними» під час їх трапези. Першими забираються у годівницю го-
робці. І тільки, коли добряче наситяться, звільняють місце іншим.

Синиці підлітають несміливо й обережно і, схопивши зернину,
відлітають на гілки сусідніх дерев, де, не поспішаючи, її поїдають.

Залітають до годівниці й інші пернаті – щогли і омелюхи. Ран-
іше господар нашпигував кусочки несолоного сала на дріт і
підвішував на деревах поруч із годівницями, але тоді ворони відри-
вали увесь шматок і забирали його. Потім зробив по-іншому:
нашпилював  шматочки сала на шампур і клав до годівниць. В
такому разі продукт споживали й інші пернаті.

Часто Віктор Арсентійович спостерігає цікаві сценки. Якось
ворона, не змігши розколоти горіх, кинула його на дорогу. Доче-
кавшись, коли машина роздавила його, вона повернулася і стала
клювати подрібнене ядро. Знаючи, як полюбляють птахи горіхи,

Віктор Арсентійович на зиму заготовив для них  відро цих смачних ласощів. А ще зробив запаси зерна кукуру-
зи,  соняшникового та гарбузового насіння, круп, якими поповнює годівниці.

Господар періодично очищає годівницю від снігу, намерзлого льоду, пташиного посліду, щоб вони були
чистими та привабливими. З такими любителями птахів, як Віктор Арсентійович Демещук пернатим не страшна
зима.  А навесні та влітку ці птахи сторицею віддячать людям, знищуючи масу шкідників на присадибних
ділянках і зберігши  таким чином для нас немало овочів та фруктів.

Г.М. Сухаренко, старший лаборант кафедри механізації і електрифікації с.-г. виробництва
                   І.Д. Василенко, лісівник

Турбота про птахів Природа і ми

****
Скінчиться дощ, і сонце запалає,
Звільнить думки і нам покаже шлях.
Бо ми  народ, і нас єднає
Один єдиний стяг.

Все переборемо і все ми подолаєм,
Почуйте, браття,  ці мої слова.
Ми  – українці – нездоланну  волю маєм,
І захистим честь нашого герба.

Україна, вона у нас єдина,
І дух козацький  вічно тут живе.
Вона чарівна, як та цвіт-калина,
Як рідна мама – на руках несе.

****
Усі дороги  нас ведуть додому,
Де  наші  рідні нас завжди чекають,
Де люблять, і не вчать ніколи злому,
А лише щастя і добра бажають.

Там найрідніші очі матерів,
Суворий татко молиться за нас.
Любіть же й бережіть своїх батьків,
Що радо віддадуть життя за нас.

Рідніших ви  нікого  не зустрінете,
Вони наш захист в довгому житті.
Любіть їх зараз, бо  плин часу  не зупините,
Батьки не вічні.  Гірко буде в самоті.

Серед наших студентів багато талановитої молоді. Свої перші кроки в поезії робить студент 3 курсу
агробіотехнологічного факультету Тарас Овчаренко. І хоч його вірші ще недосконалі за формою, але їхня
щирість,патріотичне та гуманістичне звучання не можуть не зворушувати. Сьогодні ми пропонуємо нашим
читачам два вірші з доробку  початкуючого поета.

Мить поезії


