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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Прийміть найщиріші вітання  з нагоди світлого свята –

Воскресіння Христового!
У цей  величний і урочистий день наші серця сповнюються радістю і найкращими

почуттями  добра і любові, надією та сподіваннями на краще. Бережіть у своїх серцях
дорогоцінний скарб віри. Це той шлях, йдучи яким, людина стає дійсно сильною і долає

будь-які життєві труднощі. Особливо мені хочеться привітати  наше  студентство.
Вчіться по-справжньому любити оточуючих вас людей, нашу святу землю, яка потребує
ваших молодих рук, сил і знань. Я переконаний, що ви, молоді, натхненно творитимете

добрі справи в ім’я процвітання нашої  Благословенної  України.
Нехай  же Святий Великдень принесе всім впевненість у завтрашньому дні, мир і спокій

у кожну оселю, наповнить серця наші світлою вірою у перемогу добра і справедливості!

Христос   Воскрес!
 А.С. Даниленко, ректор університету

7 квітня, у благословенний день великого хрис-
тиянського свята – Благовіщення з ініціативи молоді
нашого університету відбулася урочиста хода сту-
дентів і співробітників «Марш Миру» – від площі
Т.Г.  Шевченка до пам’ятника Кобзареві та пам’ятника
«Небесній сотні».

Нинішня молодь чітко усвідомлює, що майбутнє
нашої країни в їхніх руках. Від них залежить, якою
буде наша держава, що, як і родина, має бути друж-
ньою, сильною, здоровою, щасливою. Саме тому в
цей непростий час ми повинні  об’єднатися незалежно
від партійних гасел, адже всі ми маємо одну мету і
одного ворога.

Університетський народний хор «Батьківська
нива» виконав Гімн України, який співали всі
присутні.

До молоді звернувся офіцер розвідувального
батальйону УНСО Міністерства оборони України,
командир Київської крайової команди та голова по-
літичної референтури УНСО Ігор Мазур (Тополя),
який у своєму виступі нагадав, що наш національний
пророк Т.Г. Шевченко заповів нам берегти Україну, любити і боронити її від ворогів.

Виступаючи на мітингу, проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор,
доктор ветеринарних наук Володимир Володимирович Сахнюк зазначив, які виклики і заг-
рози постали перед незалежністю нашої держави, і підкреслив, що сила нашого народу в
його єдності. У цей важкий час кожен має усвідомити свою особисту відповідальність за
долю України, за єдність наших земель від Карпат і до Донських степів. Наш народ демонст-
рує полум’яний патріотизм і самопожертву, кладучи на вівтар перемоги над ворогом
найдорожче – своє життя.

МАРШ МИРУ
На сьогодні наше основне завдання – зберегти Ук-

раїну, її суверенітет і незалежність. І зовсім неважливо,
якою мовою говорить людина, до якої церкви вона хо-
дить, які має політичні уподобання: нас має об’єднати
одне – усвідомлення того, що наша Батьківщина – Ук-
раїна і нині над нею нависла загроза знищення. А тому
ми маємо об’єднатися всі, як один, навколо основної
мети – нашої перемоги над російським агресором. Ми
маємо підтримати зусилля нашого Президента, який у
різних напрямах працює на збереження України як
єдиної унітарної держави. І ми віримо, що перемога
буде за нами, тому що наша мета чиста і справедлива –
перемога добра над злом.

Потім до учасників ходи звернувся начальник уп-
равління освіти в м. Біла Церква Петрик Юрій Федо-
рович, який повідомив, що саме сьогодні, у цей святко-
вий день Благовіщення, було прийнято рішення виса-
дити у нашому місті пагін «Тарасової верби», як сим-
вол шани нашого національного генія, який неоднора-
зово був у нашому старовинному місті. Цю почесну
місію було доручено першокласникам, які і через бага-

то років, коли “на оновленій землі врага не буде супостата” розповідатимуть прийдешнім
поколінням нашу славну історію.

Після мітингу наші студенти  пронесли пошите ними велетенське полотнище державного
прапора до пам’ятника “Небесній сотні”, де урочисто вшанували пам’ять героїв.

Марш Миру відбувався напередодні світлого свята Воскресіння Христового, яке симво-
лізує, що світло завжди перемагає морок. Отож і ми переможемо морок російської агресії і
будемо жити у вільній, сильній, єдиній, процвітаючій Україні!

Наш кор.

І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Т.Г. Шевченко
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На вченій раді університету

6 квітня вчена рада університету
затвердила доцента кафедри романо-гер-
манської та славіністичної філології
Валентину Дмитрівну Борщовецьку на
посаді декана факультету права та
лінгвістики.

Ми вітаємо В.Д. Борщовецьку з цим
призначенням, яке стало своєрідним
подарунком до дня її народження, який
вона відзначає 10 квітня – у день виходу
нашої газети.

Бажаємо Валентині Дмитрівні успіхів
і наснаги!

7-8 квітня на базі Миколаївського
національного аграрного університету
проходив ІІ етап Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з навчальної дисци-
пліни “Біологія” (секція “Біологія
тварин”),  де команда факультету вете-
ринарної медицини посіла 3 місце.

 Наш університет представляли
студенти 3 курсу Тишківська Анна
(2 індивідуальне місце) та Куций Ярослав.

Щиро вітаємо наших переможців!
Ємельяненко О.В., заступник

 декана ФВМ

Вітаємо
переможців!

Уже впродовж кількох років у нашому
університеті функціонує відділ сприяння
працевлаштуванню наших  студентів та ви-
пускників .Своє основне завдання ми вбачає-
мо в тому, щоб допомогти своїм випускни-
кам ще під час навчання зробити перший крок
у професійній діяльності.

Проблема першого робочого місця
найбільш актуальна для  наших випускників.
А тому упродовж кількох років спільно з то-
варовиробниками  ми проводимо Ярмарок
вакансій, який став уже традиційним заходом.

У цьогорічному Ярмарку вакансій, що
відбувся днями в університеті, взяли участь
43 підприємств, фірм та організацій з 8 рай-
онів Київщини та з 5 інших областей. Серед
тих, хто постійно співпрацює  з нами у питан-
нях працевлаштування випуск-
ників, Білоцерківська районна
райдержадміністрація, міськрай-
онний центр зайнятості, ТДВ ”Те-
резине“, ТОВ ”Сингента“, ПАТ
”Науково-виробниче об’єднання
по племінній справі і прогресив-
них технологіях в тваринництві
”Прогрес“, ПАТ ”Миронівський
хлібопродукт“, Білоцерківська

дослідно-селекційна станція, ТОВ ”Кернел
-Трейд“, ТОВ ”Компанія Агромарс“ ТМ
”Гаврилівські курчата“, ТОВ ”Монсанто
Україна“, Миронівський інститут пшениці
імені В.М. Ремесла та інші підприємства,
що  займаються сільськогосподарським
товарним виробництвом.

Офіційна частина проходила в актовій
залі.

До майбутніх випускників звернувся го-
лова Білоцерківської райдержадміністрації
В.А. Маршалок, який підкреслив, що на сьо-
годні країні вкрай потрібні амбітні, енергійні

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ
та мислячі молоді люди, які здатні працювати
на рівні тих викликів, які ставить перед нами
нинішній час. Він повідомив про намір ство-
рення при райдержадміністрації   наглядової
ради з перспективних
фахівців.  Більше того, на
всі державні посади у рай-
оні оголошено відкритий
конкурс, пройшовши який
кожен може оцінити свої
професійні можливості.
Сьогодні у  нашій країні на-
став час, коли кожен, хто
прагне бути корисним дер-
жаві, може перевірити себе
у наполегливій праці,
підкреслив виступаючий.

 Переконливим для присутніх був виступ
представника ПАТ «Миронівський  хлібоп-
родукт», який відзначив, що 17% фахівців
холдингу – це випускники Білоцерківського
університету і вони користуються заслуже-
ним авторитетом як висококваліфіковані
фахівці.

Представники міськрайонного центру
зайнятості  пообіцяли нашим випускникам
юридичну та психологічну підтримку у
питаннях працевлаштування.

Потім студенти та
роботодавці перейш-
ли до безпосеред-
нього спілкування.

Майбутнім маг-
істрам та спеціалі-
стам було запропо-
новано близько 80
вакансій. Студенти
мали змогу ознайо-
митись з вимогами
роботодавців до
майбутніх фахівців,
детально обговори-
ти всі аспекти щодо
свог працевлашту-
вання.

У ході спілкуван-
ня студенти могли ре-

ально оцінити потреби сучасного ринку праці
та свої потенційні можливості, врахувати за-
уваження та вимоги роботодавців.

По завершенні Ярмарку представ-
ники підприємств висловили бажання і
надалі співпрацювати з нашим універ-
ситетом, належним чином оцінивши  по-
тенціал наших студентів. Вони запроси-
ли майбутніх фахівців  на підприємства,
щоб безпосередньо ознайомити їх зі спе-
цифікою роботи виробництва та зав’я-
зати тісні і, маємо надію, плідні зв’язки.

В. Ліскович, керівник відділу сприяння
працевлаштуванню  студентів

 та випускників БНАУ

На 3  курсі економічного факультету я отримала мож-
ливість 2 місяці  навчатися  в одному з університетів
Німеччини.

Німецькі університети завжди були привабливими для тих,
хто бажає одержати класичну вищу освіту. Важливу роль
відіграє та обставина, що у державних німецьких навчальних
закладах іноземців навчають безкоштовно. Система навчання
відрізняється від нашої. Вступивши до вишу, студент отри-
мує на руки перелік навчальних
курсів, які йому потрібно пройти,
та іспитів, що необхідно скласти.
На цьому участь навчальної час-

тини в освітньому процесі закінчується. План занять і розклад
іспитів студент складає сам. Студенту надається право самостійно
обирати ті дисципліни, які, на його думку, є важливими, це дає
шанс самостійно визначати напрям підготовки залежно від  осо-
бистих вподобань.

Досить цікавим є система викладання матеріалу студентам.
На кожному занятті всі професори, які були закріплені за тими
чи іншими дисциплінами, намагались зацікавити студента інфор-
мацією таким чином, щоб налаштувати  його на активну роботу.
Наприклад, на занятті з теми  суверенітету різних країн, студенти
самі готували презентації та активно брали участь у їх обгово-
ренні. Оскільки група студентів була інтернаціональною, то об-
говорення питань незалежності та суверенітету набирали харак-
теру гострих дискусій,  і ті 4 години, які були відведені на занят-
тя, пролітали як одна мить.

Відкриттям для мене стала університетська бібліотека. Враження були просто неймовір-
ними. Мережа бібліотечної справи настільки повноцінно сформована, що знайти маловідому
книгу чи виняткові матеріали – не проблема для студента. Існує глобальний доступ до елек-
тронної інформації в бібліотечній галузі міжнародного співробітництва. Взяти книгу з відкри-
того доступу або її повернути можна за допомогою спеціальної машини, яка автоматично
зчитує штрих-код із читацького квитка та фіксовану інформацію із спеціального чіпа,  що

вставляється при технічній обробці документа.  Цікавим є те, що в приміщенні бібліотеки
зосереджені декілька залів ,які призначені для різноманітних цілей. Один зал призначений
винятково лише для тих студентів, які бажають працювати в повній тиші,  в іншому залі
можна користуватися сучасними гаджетами, тут дозволяється їсти, говорити по мобільному
телефону, розмовляти чи користуватися технічними засобами. У  приміщенні бібліотеки все
розраховано для зручності студента.

Узагальнюючи свій досвід навчання в Німеччині, я би так сформулювала його переваги:
доступна вартість навчання; право на роботу під час навчання;  оплачувана практика в

німецьких фірмах;  по закінченні навчання
можливість укласти контракт на роботу в
Німеччині та інших країнах Європи; держав-
на підтримка студентства; повноцінно сфор-
мована бібліотечна справа; високий рівень
вимог до студента; зосередження підготов-
ки студента більшою мірою на практичній
основі; практика вивчення німецької та анг-
лійської мови; високий ступінь інновацій-
них технологій; ефективний рівень моніто-
рингу успішності навчання.

Особисто для мене досвід навчання за
кордоном став стимулом до рішучих дій. І я
хочу звернутися до нинішніх студентів і зак-
ликати їх докласти щонайбільше зусиль до
цілеспрямованого навчання, щоб у найб-
лижчі роки стати конкурентоспроможними
молодими спеціалістами на ринку праці.
Сьогодні, коли Україна потребує кваліфі-

кованих, сучасних, конкурентоздатних, свідомих та прогресивних працівників,  нашу систему
освіти слід трансформувати на принципах, які існують в Європі.

Лише отримавши інтелектуально розвинених, конкурентоспроможних молодих спе-
ціалістів, ми зможемо змінити державу на краще, зробити її рівною серед рівних у євро-
пейській спільноті країн.

Сидорянська Тетяна, студентка 3 курсу економічного факультету

Мій досвід навчання у Німеччині


