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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
9 квітня на факультеті ветеринарної медицини Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з ветеринарної медицини. На конкурс було подано 24 студентські роботи з 9 ВНЗ:
Білоцерківського НАУ, Дніпропетровського ДАЕУ, Дніпропетровського НУ ім. О. Гончара,
Житомирського НАУ,  НУБіП України,
Одеського ДАУ, Полтавської ДАА,
Сумського НАУ, Харківської ДЗВА.

Наш університет представляла сту-
дентка 4 курсу Головаха Ірина з науко-
вою роботою на тему: „Поширення, віко-
ва динаміка, видовий склад стронгілід ко-
ней та ефективність бровермектин-гелю
за стронгілідозної інвазії” (наук. керівник
– доцент Антіпов А.А.).

На підставі відкритого обговорення
наукових робіт галузева конкурсна ко-
місія визнала призерами та нагородила:
дипломом І ступеня – Мовкалову Гали-
ну (ДАЕУ); дипломами ІІ ступеня – 
Головаху Ірину (БНАУ) та Кириченка
Віталія (ХДЗА); дипломами ІІІ ступеня – Масаловича Юрія (НУБіП), Ковчан Катерину
(Житомирський НАУ) та Шупило Тетяну (Сумський НАУ).

Учасники конференції відвідали анатомічний музей ветеринарного факультету ДДАЕУ,
науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, кафедри та
клініку факультету і отримали багато позитивних вражень від побаченого.

А. Антипов, доцент кафедри паразитології та фармакології

Днями відбулося найфеєричніше шоу «Кращий студент–2015», на якому кожен із шести
учасників представляв свій факультет.

Конкурс складався з двох етапів: «Творча візитна картка» та «Імпровізація». До скла-
ду журі увійшли представники відділу у справах сім’ї та молоді міської ради, начальник
відділу культури райдержадміністрації, представники  студентської громади. Боротьба
була запеклою.

«Творча візитна картка»
- це знайомство з учасником
як особистістю, презентація
його громадської діяль-
ності, успіхів у навчанні та
культурно-масовому житті
університету, міста, регіо-
ну, а також світ його та-
лантів. Кожен конкурсант
мав аргументовано довести,
чому саме він гідний стати
кращим студентом нашого
університету і що саме він
є студентським лідером.

Другий конкурс «Імпровізація» проходив таким чином: кожен із учасників вибрав собі
конверт, у якому було написано: «Якби я був…» і варіант  для кожного учасника.

Глядацький зал вирував емоціями та гремів оплесками. Учасники конкурсу за кількістю
балів майже не  відставали один від одного. Журі мало зробити надскладний вибір.

У результаті переможцями у номінаціях стали: «Неординарність» - Катерина Сарана
(екон. ф-т); «Наполегливість» - Костянтин Редька (ф-т права та лінгвістики); «Креативність»
- Юлія Ярова (ФВМ); «Індивідуальність» - Іван Холоденко (БЕФ); «Оригінальність» - Ірина
Байбарза (еколог. ф-т).

Звання «Кращий студент–2015» журі присвоїло студенту  агробіотехнологічного фа-
культету Сергію Німенку.

Вітаємо усіх конкурсантів! Бажаємо нових звершень!
А. Кияниця, старший методист з виховної роботи

Більше трьох років наш університет  тісно
співпрацює з ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт». Завдяки партнерським відносинам,
за останні роки кількість наших випускників,
працевлаштованих на
підприємствах ПАТ МХП,
постійно збільшується. Зок-
рема, за останні три роки
практичну підготовку тут
пройшли понад 70 студентів
біолого-технологічного фа-
культету, працевлаштовано
46 випускників. Працевлаш-
тування студентів починаєть-
ся з участі у ярмарку про-
фесій, постійним учасником
якого є ПАТ «Миронівський
хлібопродукт». Наступний
етап є виробнича практика
студентів на підприємствах
МХП. Слід зазначити, що
робота, яку виконують сту-
денти під час проходження
практики, оплачується на
рівні постійних працівників,
практиканти  забезпечуються
гуртожитком і пільговим хар-
чуванням (за 1 гривню). Період проходжен-
ня практики вноситься до трудової книжки.

Днями на запрошення керівництва ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» для групи
студентів БТФ було організовано та прове-
дено екскурсію на ПрАТ «Миронівська пта-
хофабрика», що знаходиться біля м. Канів
Черкаської області і є найбільшою в Європі.
Це підприємство замкнутого циклу – від
виробництва добового молодняку до ви-
робництва м’яса курчат-бройлерів. Тут
запроваджуються передові новітні
технології у галузі птахівництва та
м’ясопереробки.

 Перед екскурсією всі студенти
пройшли інструктаж з біобезпеки та охо-
рони праці.

Під час екскурсії майбутні фахівці
зі спеціальності  «Технологія виробниц-
тва та переробки продукції тваринниц-
тва» ознайомилися з організацією та тех-
нологією вирощування курчат-брой-
лерів кросу Кобб 500 та Росс 308 з до-
бового віку до 42-45-денного віку. Фахівці
птахофабрики детально ознайомили наших
студентів з технологічними процесами, а та-
кож з повним циклом переробки курчат-
бройлерів та розповіли про основні вироб-
ничі зони птахофабрики. Першою з них є інку-
баторно-птахівнича станція, де встановлено
обладнання компанії “Pas Reform” (Голлан-
дія). Проектна потужність – 175 млн шт. яєць/
рік. Другою виробничою зоною є

вирощування курчат-бройлерів. Ці підприє-
мства мають назви селищ, біля яких вони роз-
міщені, а саме: «Ліпляве», «Копіювате»,
«Синявка», «Козарівка». Тут знаходиться 24
виробничі дільниці.  Кожна з них може

одночасно приймати для вирощування 800
тис. голів добового молодняку курчат-брой-
лерів. На підрозділах встановлено сучасне об-

ладнання компаній ”VDL” (Гол-
ландія), “Big Dutchman” (Німеч-
чина). Третьою зоною є комплекс
з переробки курчат-бройлерів
потужністю 400 тис. голів забою
на день. На комплексі встановле-
но обладнання провідних світо-
вих виробників: “Stork” та
“Meyn” (Голландія), “Marel” (Да-
нія), “CFS” (Німеччина), “Poss”
(Канада). Комплекс оснащено
очисними спорудами компанії
«Нью Хауз Технолоджі» (Гол-
ландія). Готова продукція та си-
ровина транспортуються влас-
ною транспортною службою.

Керівництво нашого універ-
ситету, викладачі та студенти БТФ  вислов-
люють щиру вдячність голові правління ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» Юрію Ана-
толійовичу Косюку, президенту ПрАТ «Ми-
ронівська птахофабрика» Писарєву Макси-

му Елеонорійовичу, провідному фахівцеві з
розвитку та навчання персоналу Петриченко
Наталії Євгенівні та молодшому спеціалісту
Тименку Сергію за фінансове забезпечення
та проведення виробничої екскурсії. Споді-
ваємося на подальшу нашу співпрацю у підго-
товці висококваліфікованих фахівців.

Гришко В.А., доцент кафедри
гігієни тварин та основ санітарії

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
II туру Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт

Конкурс кращих з кращих

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТІВ – ЗАПОРУКА
ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 у галузі “Ветеринарна медицина”

Базовим  для проведення  конкурсу   студентських наукових робіт з цієї галузі  був
визначений економічний  факультет Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. До галузевої конкурсної комісії були запрошені 43 провідні науково-педагогічні
працівники  із 23 ВНЗ. У секцію “Менеджмент ЗЕД”  було подано 20 робіт.  За підсумками
конкурсу студентка магістратури економічного факультету Грищенко Марина
нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову  роботу «Менеджмент зовнішньоекономіч-
них операцій з торгівлі послугами техніко-технологічного забезпечення АПК» (наук. кері-
вник –доц. Арбузова Т.В.)

Вітаємо переможців і бажаємо подальших успіхів
у навчанні тв наукових пошуках!

у галузі  «Менеджмент»
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Колектив університету та рада ветеранів глибоко сумують з приводу
смерті бібліотекаря Букалової Марії Миколаївни та висловлюють щире співчуття

рідним і близьким

У музеї університету проводиться виставка картин художниці  Л.П.  Шовкун.  Виставку
відвідали уже близько 150 чоловік. Це і студенти, і викладачі, і співробітники університету,
а також гості – поціновувачі мистецтва. Усі відвідувачі стверджують, що картини справля-
ють дуже позитивне враження. Пейзажі дендропарку «Олександрія» викликають напрочуд
добрі емоції, а картини «У гостях у бабусі», «У вербах плакучих» нагадують безхмарне,
щасливе дитинство. Дехто, розглядаючи картину «Дельфіни», ностальгує за відпочинком на
морі, а картина «Мальви» навіює романтичні, ліричні спогади.

Співробітники університету давно знають автора картин, талановиту особистість Любов
Петрівну Шовкун, яка давно
працює у нас художницею і з
добротою в серці творить для
людей,  вкладаючи в свої кар-
тини радість, світло і красу.
Вона з дитинства любила ма-
лювати. Спочатку це були
портрети, намальовані олів-
цем, пейзажі виконані аква-
реллю і гуашевою фарбою.
Але життя склалося так, що
Любов Петрівна не змогла от-
римати професійну освіту ху-
дожника. Працюючи в нашо-
му університеті, вона познайомилась із білоцерківським художником О.К. Безвербним, вис-
тавка картин якого проходила  у музеї університету. Він помітив талановиту художницю-
аматора і запропонував взяти у нього уроки з техніки написання картин маслом. Згодом під
пильним оком наставника Л.П. Шовкун впевнено почала писати пейзажі та натюрморти, які
милують очі шанувальників живопису.

Недарма говорять, що справжнє мистецтво лікує душу і тіло людини. Теплі барви
картин відволікають від буденщини, зігрівають душу, знімають стрес і втому. Людина ніби
поринає і розчиняється у світі прекрасного. Отож, ласкаво просимо на картинотерапію в
музей університету!

Поліщук О.В., старший лаборант музею, організатор виставки

У всі часи, в усіх народів заведено, що
обов’язок чоловіків — захищати свою роди-
ну, рідну землю, Батьківщину. Історія Руси-
України рясніє битвами проти чужинців, коли
невмирущою славою покривали себе наші
звитяжці-предки. Так було в часи Київської
Русі і козаччини, у роки визвольних змагань
за волю і незалежність, у буремному ХХ
сторіччі, коли виборювалася Державність
України.

І нині кожна українська родина може скла-
сти своєрідний бойовий літопис участі її чо-
ловіків у війнах і битвах, коли вони викону-
вали святий синівський обов’язок перед
Вітчизною, не шкодуючи за неї найдорожчо-
го: сил, здоров’я, а то і життя.

Мій дідусь – Карпо Пономар, перебува-
ючи у часи Другої світової війни  на тимчасо-
во окупованій фашистами українській землі,
не скорився ворогу, став бійцем-розвідником
місцевого партизанського загону Пальохи.
Був заарештований і загинув у концтаборі
німецького міста Цвіккау (після війни його
фото і  посвідчення – «аусвайс» були  пере-
дані бабусі полоненими побратимами).

Другий дідусь – Микола Веретільник –
червоноармієць 952-ї стрілецької дивізії, по-
вернувся з фронту орденоносцем, інвалідом
І групи. Двоюрідний дідусь Іван Шиятий
пішов на фронт студентом факультету вете-
ринарної медицини нашого університету і в
одному з жорстоких боїв пропав безвісти.

До 70-річчя Перемоги

СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ, ПАМ’ЯТАЙ,
РОЗУМІЙ, ПРОЙМИСЯ, НЕ СТІЙ ОСТОРОНЬ!

І це лише частинка нашої  історії.  Кожна
українська родина може розповісти про своїх
близьких – і чоловіків, і жінок, які були і
підпільниками, і партизанами, і медсестрами,
і лікарями. Адже війна з ворогом завжди стає
всенародною, вітчизняною, визвольною. Бо,
як писав Іван Котляревський у своїй «Енеїді»:
«…Де общеє добро в упадку, забудь отця,
забудь і матку, лети повинность ісполнять...».

Історія не знає зупинок, і кожному поко-
лінню українців випадають нелегкі випробу-
вання. Проте, національна свідомість завжди
жива, джерела патріотизму ніколи не
зміліють. Незборимий дух предків, звитяга
великих князів Ігоря і Святослава, Ярослава
Мудрого і Данила Галицького, козаків

Хмельницького і гайдамаків Залізняка, героїв
боротьби за Україну минулого століття, по-
лум’яне слово Тараса Шевченка кличуть нині
сущих до нових звершень в ім’я рідної Ук-
раїни, задля її свободи і незалежності, задля
щастя і процвітання народу. І в цьому кон-
тексті завжди доленосними зостаються слова
ще одного українського поета Павла Тичини:
«Я єсть народ, якого Правди сила ніким
звойована ще не була!».

Ніхто й ніколи не поставить на коліна
українців. Бо з ними правда і Бог. Такий на-
род – непереможний.

С.І. Пономар, профессор, завідувач
кафедри паразитології та фармакології,

Пономар
 Карпо Дмитрович

Веретільник
Микола Микитович

Картинотерапія від Любові ШОВКУН

Початок змагань привернув увагу вбо-
лівальників цікавою грою між минулоріч-
ними призерами (збірна БТФ) та командою,
яка у минулому році опинилася на останній
сходинці (збірна ФВМ). Боротьба була на-
пруженою попри те, що перевага у силі та
досвіді була на боці гравців БТФ. Проте,
протягом триденної боротьби збірна ФВМ,
вражала своїх суперників зібраністю та
згуртованістю. Такі ж морально-вольові
якості були продемонстровані і у зустрічі
між командами факультету права та
лінгвістики і ФВМ.

Серед гравців збірних команд, які не
увійшли до призової трійки, слід відзначи-
ти студента агробіотехнологічного факуль-
тету Азарова Віктора та студента ФВМ,
капітана команди Бондара Ярослава.

А на трибунах серед вболівальників теж
тривали справжні баталії. Студенти підтри-
мували своїх спортсменів,
проявляючи фантазію і
творчість. Але справжній аж-
іотаж виникав, коли грали ко-
манди, які незабаром опини-
лися у трійці призерів. Отже,
за результатами ігор, ІІІ місце
виборола команда факульте-
ту права та лінгвістики (Бу-
р’ян Вадим, Понєдєльніков
Євген, Кернос Сергій, Пол-
іщук Дмитро, Кореняк Рус-
лан, Федчун Андрій, П’ятен-
ко Дмитро, Коломієць Дмит-
ро, Балас Владислав, Сушко
Максим; керівник команди –
ст. викладач кафедри фізич-
ного виховання Максимченко В.І.), на ІІ місці
– лідер минулого року команда економічно-
го факультету (Ткаченко Павло, Куцуконь
Леонід, Дорожинський Богдан, Полюх Євген,
Двірник Ілля, Савельєв Влад, Шарлай Олек-

Першість з волейболу серед факультетів
сандр, Діденко Віталій; керівник команди –
ст. викладач кафедри фізичного виховання
Куга Д.В.), а І місце закріпила за собою
команда БТФ (Руденко Олександр, Кондюк
Євген, Музика Олександр, Білий Вадим,
Білий Максим,Тининика Сергій, Гнатюк
Володимир, Литвиненко Володимир,
Литвиненко Євген, Оратівський Юрій,
Ярмолич Віталій Валерійович, Ярмолич
Віталій Миколайович; керівник команди – ст.
викладач кафедри фізичного виховання
Колосовська В.В.).

Також відбулися змагання між команда-
ми професорсько-викладацького
складу факультетів.  Найбільш яс-
кравою грою відзначилися коман-
ди, які і стали призерами та пере-
можцями змагань: ІІІ місце посіла
збірна екологічного факультету
(Олешко О.А., Шадура Ю.М., Ски-
ба В.В., Герасименко В.Д., Куновсь-
кий Ю.В., Злочевський М.В., Хар-
чишин В.М.,  Войтенко А.В.,); на ІІ
місці – збірна факультету ветери-
нарної медицини (Островський
Д.М., Ярошенко О.В., Плахотнюк
І.М., Івасенко Б.П.,  Андрійчук
А.В., Шаганенко В.С., Сокольський
В.П., Джміль В.І.). І місце виборола

збірна БТФ (Борщ О.В., Качан А.Д., Чер-
нюк С.В., Сіваченко Є.В., Ткаченко С.В.,
Наріжний С.А., Чернявський О.О.).

Щиро дякуємо усім, хто доклав зусиль
до організації і проведення змагань – орган-
ізаторам, суддівській колегії, керівникам ко-
манд, учасникам змагань та вболівальникам.

Вітаємо переможців та бажаємо усім учас-
никам змагань подальших успіхів та спортив-
ної наснаги.

Колосовська В.В., Куга Д.В., старші
викладачі кафедри фізичного виховання

У кожної людини є  день, який ми уособлюємо з певною приємною подією, і саме цей
день намагаємося зробити особливим. Як на мене, одним із таких днів є день народження. В
цей день всі бажають тобі лише добра та щастя,веселяться, дарують подарунки.

 Не винятком  став день на-
родження нашого рідного еконо-
мічного факультету, якому в цьо-
му році виповнюється 25 років.
Своєрідний подарунок  до цього
ювілею  зробили самі студенти,
пройшовши тестування з оцін-
кою  5 балів.

Ми вирішили не ламати сте-
реотипів, і 23 квітня ораганізу-
вали собі невелику вечірку в
честь свята у Shokolad Party Bar.
У цей вечір тут скрізь панувала
радість і лунав веселий сміх. Ми
отримали безліч щирих при-
вітань від студентів усіх факуль-
тетів і це ще раз підтвердило, що
ми – єдина  студентська родина.

Родзинкою святкування стало масове виконання пісні «Hаppy birthday»,а потім  веселі
танці під сучасну музику. Отож у нас був справжній день народження і  всі отримали
позитивний заряд енергії та незабутні  емоції.

Е. Дамс, студент 3 курсу економічного факультету

СВЯТКУЄМО ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ФАКУЛЬТЕТУ


