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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
З 14 до 17 травня 2014 р. на базі Вінницького НАУ проходив XVI Зліт іменних стипендіатів та відмінників

навчання ВНЗ I-IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України “Лідери АПК
ХХІ століття”.

У Зльоті взяли участь наші студенти: Балацький Юрій – заступник голови об’єднаної ради студентського
самоврядування ВНЗ Міністерства аграрної по-
літики та продовольства України; Білий Вадим –
студент БТФ, переможець конкурсу “Кращий
студент БНАУ-2014”; Буранов Владислав – сту-
дент екон. ф-ту; Лупін Всеволод – студент ФВМ;
Петренко Сергій – студент АБТФ, а також пред-
ставники університетського центру: Хахула Бог-
дан і Харчишина Вікторія – студенти ТЕК БНАУ
та Коваль Олександр – студент Маслівського аг-
рарного технікуму ім. Гаркавого. Всі вони
відмінники навчання, а Буранов В., Лупін В.,
Петренко С. –  іменні стипендіати. Делегацію Киї-
вської області очолила начальник відділу навчаль-
но-методичної та виховної роботи, доцент Хахула Л.П.

Наші студенти взяли участь у роботі круглих столів з актуальних питань аграрної науки, проявили себе
високоосвіченими знавцями обраної спеціальності, за що здобули подяки і нагороди. А студент Вадим Білий
був одним із найкращих у конкурсі “Кращий студент року”, який пройшов під час Зльоту.

Ми пишаємося своїми студентами, які показали патріотизм, вихованість, знання, гордість за те, що вони є
студентами Білоцерківського НАУ.

О.С. Ткаченко, ст. методист  з виховної роботи

ЛІДЕРИ АПК ХХІ СТОЛІТТЯ

Буремні революційні події кінця минулого та початку нинішнього року пробуди-
ли протестні настрої у суспільстві.

Проте, дуже прикро, що революційний запал окремих людей іноді спрямований
зовсім не на відстоювання гідності і справедливості, а на зведення якихось особис-
тих рахунків та здійснення дрібної помсти. Саме так виглядає і конфлікт у нашо-
му університеті, спровокований кількома «революціонерами» і спрямований на без-
підставні звинувачення про неіснуючі зловживання  ректора  А.С. Даниленка.

Анатолій Степанович, будучи справжнім патріотом нашого університету,
надто багато зробив для того, щоб у дуже непрості часи не просто зберегти
навчальний заклад, але й досягнути високих показників у його діяльності. Конфлікт
вийшов за межі університету і набув широкого розголосу у місті. Адже Анатолій
Степанович і як депутат обласної ради, і як ректор дуже багато добрих справ
зробив для міста. А тому в університет надходить багато листів, дзвінків та
електронних звернень, в яких громадскість міста,  просто пересічні громадяни
висловлюють обурення намаганнями окремих осіб очернити діяльність університе-
ту та ще й напередодні вступної кампанії. Тому  редакція  вважає за доцільне
надрукувати один із таких листів у нашій газеті.

УПРАВЛІННЯ ТА ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Працюючи старшим слідчим
Білоцерківського міського відділу
внутрішніх справ МВС України, я
постійно маю справи із молодими
людьми, які закінчили або навчають-
ся в різних вищих навчальних закла-
дах України. Їхня підготовка виклика-
ла у мене неабияку зацікавленість.

Освіта покликана забезпечити
громадянам знання, уміння, навич-
ки, які є необхідними для вирішення
проблем, актуальних як в аграрному
секторі, так і в інших галузях народ-
ного господарства. В Україні необ-
хідно створити стійке громадянське
суспільство, що характеризується
розмаїттям традицій, способів жит-
тя, досвіду, мов, релігій і переконань,
у якому громадяни України готові
жити разом в Європі, як рівні.

Із впевненістю можна стверджу-
вати, що лише в Білоцерківському
національному аграрному універ-
ситеті під керівництвом ректора, док-
тора економічних наук, академіка
НААНУ, професора Даниленка А.С.
здійснюються  послідовні кроки у ре-
формуванні освіти, у сфері євро-
пейської освіти, що є фактором впли-
ву на розвиток економіки України.

Ректором переглянуті установ-
лені стереотипи, адже нові уявлен-
ня щодо якості освіти пов’язані з
необхідністю глибокої перебудови
основ діяльності ВНЗ. Декому із
викладачів ці методи не подобаються,

адже всі перетворення досягаються
наполегливою працею.

Тільки із ректором А.С. Данилен-
ком є впевненість зберегти позиції в
конкурентній боротьбі на ринку по-
слуг у сфері вищої освіти, вийти на
рівень світових стандартів та інтегру-
вати у світовий науковий простір у
контексті європейських вимог, поло-
жень Болонської декларації.

На неналежному рівні нині пере-
буває і повага до особистості. Замість
того, щоб запропонувати допомогу,
деякі «колеги» нагнітають обстанов-
ку в колективі. Причина цього – у
слабкій сформованості індивідуаль-
ної моральної свідомості, в ослаб-
леній здатності до моральної само-
ідентифікації, що спричиняє нерозви-
неність індивідуальної совісті.

Тільки порядність є гарантією ко-
ристі суспільству, а не шкоди. Тому
потрібно орієнтуватись на моральну
репутацію особистості і не розрахо-
вувати на те, що народ, студентів,
електорат можна легко обдурити, ма-
ніпулюючи засобами масової інфор-
мації.

Україна вступає в новий етап сво-
го розвитку. Тож щасти тобі, Білоцер-
ківський національний аграрний уні-
верситет!

С.І. Щериця,  кандидат юридичних
наук, старший слідчий

Білоцерківського МВВС України,
старший  лейтенант міліції

У нашому місті від малого до великого, від студента до ректора університету – всіх хвилює
напруженість ситуації в країні. Ми всі збуджені подіями на Майдані, в Донецькій, Луганській,
Одеській областях, відношенням Росії до України. Нас, юристів, люди запитують про оцінку подій
у Києві і регіонах країни, про наше бачення шляхів виходу із кризи. Навіть студенти діляться
своїми думками та пропозиціями, адже вони мають стати новою силою в політичному і суспільно-
му житті держави.

Як це практично реалізувати? Такі механізми запропоновані ректором А.С. Даниленком і підтри-
мані студентами та викладачами юридичного факультету про необхідність створення при Прези-
дентові країни Ради партій, які не увійшли в парламент, але мають своїх депутатів усіх рівнів. Така
Рада стала б потужним важелем стабілізації ситуації в Україні у захисті прав та інтересів людей.
Нині наше завдання – не дати розвалити і сплюндрувати створене руками старшого покоління,
задля чого необхідно вгамувати пристрасті та амбіції ряду політиків та можновладців. Це стосуєть-
ся опозиції і влади. Ми будемо вимагати від Президента, Уряду, Верховної Ради поліпшення не на
словах, а на ділі, достойного, а не жебрацького життя для людей України.  Ми єдині в одному – не
допустимо втягувати країну в конфронтацію, злочинно доводити народ до розпалювання грома-
дянської війни, до руйнації цілісності країни.

Н.І. Бровко, член Інтерполу, канд. юрид. наук, завідувач кафедри історії,
теорії держави та права та державного будівництва, член Спілки юристів України

Наші студенти, які працюють у юридичній клініці, зби-
рали в Білоцерківському районі інформацію про тих, кому
потрібна безоплатна правова допомога,  цікавились, чи є пе-
реселенці з Криму та постраждалі від дій правоохоронців за
період Майдану.

В селі Матюші сільський голова гордо сказав: «А у нас є
герой! Під кулями ходив, два поранення – Дроздюк Павло
Володимирович. Ледве повернули з того світу! Добре, що
прооперували в Польщі…».

Знайшли скромну сільську хату. Чепурні квіти, бузок
біля тину. Чекаємо біля воріт на Павла Володимировича.
Вийшов з хати… молодий хлопець! На наше прохання розка-
зати про себе, здивувався: «Та що ж розказувати… Я не
герой. Герої загинули. Так, починаючи з грудня був на Май-
дані. Далі Інститутська. Коли пішли у наступ, багато з наших
падали, їх відтягували волонтери. Водомети в мороз? Та ні,
нам було жарко. Багато крові, не моя. Когось виносили, хтось йшов сам. Думав, що поцілили
камінцем у груди: жар, оніміння, біль, запаморочення. Лікар оглянув прямо там. Болить? Ні!
Терміново в лікарню! Та не піду я… Допоміг прибирати в Михайлівському. Стало погано. Таксист
грошей не взяв. Чужа квартира, незнайома людина, “швидка”…

У Павла вогнепальне поранення в груди. Куля зупинилася біля серця, пройшовши через
легені. Майже тиждень проходив з нею. Наші лікарі відмовились її дістати. А ще поранення в ногу
– не рахується. Дві операції у Польщі. Місяць в лікарні. З роботи довелось звільнитися, працюва-
ти поки що важко. Одружений? Та ще ні… Запрошуємо на навчання до нашого  університету, у нас
гарних дівчат багато! Павло Володимирович червоніє та ніяково посміхається. А яка ж Ваша,
Павле, заповітна мрія? “Хочу,– каже,– дочекатися того дня, коли краще стане жити в Україні”.

Вийшли до нас на двір мама і тато. Питають: “А як же ви дізнались про Павла? Ми думали, що
ніхто, окрім односельчан не знає…”А дійсно, хто знає? Хто спитав, як ви живете, живі Герої Май-
дану? Чим допомогти? А може й не потрібна допомога, а просто слово, увага, посмішка. Кажу
тремтячим голосом заплаканим батькам: «Бережіть себе. Бережіть його. Дякуємо за сина!». Дякує-
мо за справжніх Героїв України!

Ольга Настіна, куратор юридичної  клініки «Право і практика»

Хто вони, живі Герої Майдану?

Криза долається мудрістю та досвідом
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Цьогоріч практика для студентів еконо-
мічного факультету з дисципліни «Марке-
тинг» набула нових форм.

Зазвичай, ця практика проводилася в
аудиторії протягом тижня, і перетворювала-
ся на більш як 20 годин  розрахунків і безліч
цифр, та ще пару недоспаних ночей на офор-
млення звіту.

Цей стереотип був зруйнований завдяки
зусиллям колективу кафедри фінансів та кре-
диту та особисто Варченко О.М.,  викладачів
Артімонової  І.В. та Герасименко І.О.

Протягом практики студенти мали змогу
не лише ознайомитися з найпоширенішими та
найефективнішими «маркетинговими» техно-
логіями супермаркетів, дізнатись про фор-
мулу успіху сучасного менеджера, але і
побачити на власні очі шлях молока від коро-
ви до полиць магазинів. Але усе по черзі.

На перше заняття до нас завітав
Ткачук І.В. – випускник економічного фа-
культету, який отримав диплом менеджера і
нині працює на посаді начальника регіональ-
ного відділення АТ «Сбербанк Росії». Він
зазначив, що успішна людина повинна виріз-
нятись 3 основними речами: «корисною звич-
кою, яку потрібно сформувати для себе, праг-
ненням та бажанням розширити свою зону
комфорту». Акцентував увагу на тому, що
«у будь-якій сфері, де ти б хотів стати успіш-
ним, – потрібно читати як мінімум одну кни-
гу професійного спрямування на місяць».

Наступним етапом практики стала поїздка
на Білоцерківський молочний комбінат
(БМК). Перше, що вразило – це виробницт-
во, повністю організоване за останнім словом
техніки, де вплив людського фактора зведе-
ний до мінімуму. Продукція проходить тут
не один ступінь обробки і захисту, щоб по-
трапити до нашого столу свіжою та якісною.
Лабораторії, цехи, приміщення прийому мо-
лока – скрізь стерильна чистота з сучасними
стандартами якості. До того ж,  БМК  – офі-
ційний партнер мережі МакДоналдс  з вироб-
ництва молочних сумішей для морозива та
шейків, а також партнер торгової марки «Пре-
мія». Крім того, БМК –  має широкий пе-
релік продукції, що виготовляється під влас-
ними брендами, наприклад, «Біла Лінія»,
«Premialle» тощо. Перші преміальні ук-
раїнські молочні продукти під ТМ Premialle:

молоко, ряжанка, кефір і біо-
кефір у скляній тарі, а також сир
«Фета». БМК – єдине підприєм-
ство в Україні, яке має відповід-
не обладнання, і становить кон-
куренцію імпортній продукції,
що завозиться з Європи. Серія
традиційних молочних продуктів
під ТМ «Біла лінія» – це пасте-
ризоване молоко, кефір, біо-
кефір, ряжанка, йогурти, зерни-
стий сир, вершки, сметана.

Звідки молоко надходить на
комбінат ми дізналися, відві-
давши зразкову ферму ТДВ  «Те-
резине». Там – сільськогоспо-
дарський рай, обладнаний остан-
німи винаходами 21 століття у цій
галузі. Два оператори машинно-
го доїння, завдяки новітнім тех-
нологіям, можуть впоратись  з
обслуговуванням більш як 600

корів. Також на фермі розміщена біогазова
установка, що переробляє відходи життєді-
яльності тварин на електроенергію. Проте,
наразі вона використовується лише для збе-
рігання органічного добрива.

За 5 днів практики ми побачили наочних
прикладів більше, ніж могли собі уявити.
Кожен з нас зміг замислитися над вибором
напрямку своєї діяльності в майбутньому,
врешті-решт над тим, як стати професіона-
лом своєї справи.

Студенти І-ІІ гр. ІІІ курсу
економічного факультету

Студенти університету успішно
поєднують навчання і спорт. Про це
свідчать їх високі досягнення у
спортивних змаганнях різного рівня.
За п’ять місяців цього року наші
студенти брали участь у чемпіона-
тах світу, Європи, України, у змаганнях сту-
дентів аграрних ВНЗ, де гідно захищали
спортивну честь університету.

Ми щиро вітаємо наших переможців, які
вибороли призові місця: Главан Ігор – І ко-
мандне місце в змаганнях зі спортивної ходь-
би на 20 км, м. Тайцан (Китай); Кузмічов Олек-
сандр – легкоатлетичний крос нації у складі

Спортивні
перемоги

Колектив університету з глибоким сумом сповіщає про раптову смерть
доктора біологічних наук, професора,  завідувача кафедри іхтіології та зоології

Клименка Олега Миколайовича
та висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.

Більше трьох років наш університет тісно
співпрацює з ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт». Це акціонерне товариство працює
у сфері сільського господарства, у галузі рос-
линництва, тваринництва, птахівництва та пе-
реробки м’яса на продукти харчування.

Продукція ПАТ
“МХП” відома як на ук-
раїнському ринку, так і за
кордоном.

ПАТ «Миронівський
хлібопродукт» постійно
розширює обсяги вироб-
ничих потужностей та
здійснює постійну їх мо-
дернізацію, а тому потре-
бує висококваліфікованих
кадрів. В результаті
дружніх, партнерських
відносин, що склалися між
нашим університетом і
представниками ПАТ
МХП  – провідним фахів-
цем з розвитку та навчан-
ня персоналу Петричен-
ко Наталією Євгенівною і молодшим спеціал-
істом з персоналу Тіменком Сергієм –
кількість наших випускників, що були пра-
цевлаштовані останніми роками  на підприє-
мствах ПАТ МКП, постійно збільшується. Ця
тенденція найкраще проглядається на біоло-
го-технологічному факультеті, де за останні
три роки практичну підготовку на підприєм-
ствах ПАТ МХП пройшли майже 60 студентів
та були  влаштовані на роботу 38 випуск-
ників. Слід зазначити, що працевлаштування
студентів починається з участі у ярмарку
професій, постійним учасником якої є ПАТ
«Миронівський хлібопродукт».

Наступним етапом є відвідування студен-
тами потужностей МХП під час виробничої
практики та екскурсій. У квітні для групи
студентів БТФ було організовано та прове-
дено екскурсію на птахофабрику, що знахо-
диться біля м. Канів Черкаської області. Пе-
ред екскурсією всі студенти пройшли
інструктаж з біобезпеки та охорони праці. Під
час екскурсії майбутні фахівці ознайомилися
з організацією та технологією вирощування
курчат- бройлерів кросу Кобб 500 з добово-
го до 42-45-денного віку, коли їх відправля-
ють на забій. Фахівці птахофабрики детально
ознайомили наших студентів також і зі  меха-
нізацією технологічних процесів. Особливо
зацікавили студентів дистанційне управління
та робота автоматизаційної системи забезпе-
чення мікроклімату в усіх пташниках, що

керується з одного персонального комп’ю-
тера технолога. За результатами екскурсії
було проведено вікторину «Найкращий май-
бутній фахівець». Слід зазначити, що з 19
учасників 3 відповіли на всі запитання без
жодної помилки. У додатковому 2 турі

перемогу виборов студент 3 групи ступене-
вої підготовки Сотніченко Валентин, якому
за дорученням голови правління ПАТ «Ми-
ронівський хлібопродукт» Ю. Косюка було 
вручено оригінальний айфон-5.

Після екскурсії 7 студентів виявили ба-
жання проходити виробничу практику на
підприємствах ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт» у Вінницькій області. Слід зазна-
чити, що робота студентів під час практики
оплачується на рівні постійних працівників,
вони забезпечуються гуртожитком і пільго-
вим харчуванням, а період проходження прак-
тики вноситься у трудову книжку.

Керівництво університету, біолого-техно-
логічного факультету та студенти висловлю-
ють щиру вдячність голові правління ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» Юрію Косю-
ку, провідному фахівцеві з розвитку та на-
вчання персоналу Петриченко Наталії
Євгенівні,  молодшому спеціалісту Тіменку
Сергію та керівному складу птахофабрики
за фінансове забезпечення та проведення  ви-
робничої екскурсії. Ми  сподіваємося, що
наша співпраця у підготовці висококваліфі-
кованих фахівців і надалі буде розширювати-
ся і зміцнюватись.

В.А. Гришко, канд. с.-г. наук, асистент
кафедри гігієни тварин та основ

 біофізики, відповідальний за сприяння
працевлаштуванню

студентів-випускників БТФ

ПРАКТИКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ  ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Економічний факультет Біолого-технологічний факультет

Нещодавно група компаній
«АгроВет-Атлантик», з якою
університет давно співпрацює у
питаннях практики студентів та
їх працевлаштування,  запроси-
ла кращих студентів випускних
курсів біолого-технологічного
факультету взяти участь у се-
мінарі на тему «Як виростити
високопродуктивну корову з
вашої телички».

У семінарі взяли участь
відповідальний за сприяння пра-
цевлаштуванню студентів-ви-
пускників БТФ, кандидат с.-г.
наук В.А. Гришко та студенти 5
курсу Довбиш Максим, Секретаренко Юрій, Желізний Євгеній та Чайка Сергій.

Семінар проводили міжнародний експерт з 20-річним досвідом, технічний директор із
ВРХ компанії «АгроВет-Атлантик» Пітер ван Дорен (Нідерланди), який консультував ти-
сячі фермерських господарств майже у 30 країнах світу, і відомий французький експерт з
відтворення ВРХ Емільєн Дюпуа з компанії CCPA Group.

У ході роботи семінару ми дізналися багато цікавого. Зарубіжні спеціалісти ознайомили
з сучасними світовими тенденціями у вирощуванні ремонтного молодняку, також було
розглянуто багато практичних проблем, які постають перед фахівцями у процесі роботи.
Зокрема, були висвітлені питання, як запобігти зниженню середньодобових приростів після
зняття з випоювання, який фураж є найкращим для телят, яку роль у розвитку рубця
відіграє крохмаль та інші легкоперетравні вуглеводи.

Високій рівень проведення семінару, його практична спрямованість значно розширили
наші професійні знання, які ми зможемо реалізувати у майбутній виробничій діяльності.

 Сергій Чайка, студент 5 курсу БТФ

Удосконалюємо професійні знання

збірної Європи; Бондар Яна – чемпіонат
Європи з біатлону (Словенія); Качан Те-

тяна, Окрушко Катерина і Мельник
Юрій – чемпіонат України з важкої
атлетики; Кузмічов Олександр, Ви-

хопень Юрій, Гончаренко Владислав і Бон-
дар Яна – змагання з легкоатлетичного кросу
серед студентів аграрних ВНЗ 3-4 рівнів ак-
редитації.

З перемогами вас, наші дорогі спорт-
смени!

Бажаємо вам підкорення нових спортив-
них вершин!

Наш кор.


