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Сучасний агропродовольчий комплекс, як
і економіка країни в цілому, функціонують в
надзвичайно складних соціально-економічних
умовах, коли до  проблем внутрішнього
походження доєдналися зовнішні чинники –
агресія сусідньої держави. А тому економіч-
на наука потребує перегляду багатьох фун-
даментальних принципів, вироблення нових
правил поведінки,   розробки і обґрунтуван-
ня концепції стратегічних пріоритетів розвит-
ку аграрного сектору України в умовах
невизначеності та ризику.

Незважаючи на те, що було розроблено
декілька програм розвитку аграрного секто-
ру, ситуація на селі залишається складною.
Обсяги наявних ресурсів не забезпечують
розвитку житлової, соціальної та інженерної
інфраструктури села, необхідного для
здійснення серйозних якісних зрушень в умо-
вах життєдіяльності сільського населення. У
сільській місцевості зростає безробіття.

Тому  всі, кому небайдужа доля країни, і
науковці зокрема,  твердо переконані, що си-
туацію потрібно негайно змінювати на кра-
ще. Обговоренню поточної ситуації та на-
працюванню орієнтирів як саме і в якому
напрямі має рухатись нині аграрний сектор
була присвячена міжнародна науково-прак-
тична конференції «Стратегічні пріоритети
розвитку аграрного сектору України в умо-
вах невизначеності та ризику», яка відбулася
2–3 червня в нашому університеті і була

зростання сільськогос-
подарського виробництва.

Генеральний директор
УкрАгроКонсалтинг Феофі-
лов С.Л. сконцентрував ува-
гу присутніх на таких  важли-
вих  питаннях, як продоволь-
ча безпека України та го-
товність   нашої держави до
інноваційного прориву.

Надзвичайно важливим
обмеженням на шляху
розвитку вітчизняного
аграрного виробництва є ціно-
ва неузгодженість в умовах
інфляційно-девальваційних
процесів.   Про шляхи подо-
лання цієї перешкоди розповів
завідувач відділення  ціноутворення, інфра-
структури ринку та розвитку наукових інно-
вацій ННЦ “Інститут аграрної економіки”
НААН, академік НААН Шпичак О.М. Він
особливо підкреслив, що сьогодні, в умовах
невизначеності  та ризиків, питання ринку
землі є   не на часі.

Голова Національної асоціації сільсько-
господарських дорадчих служб України Ко-
рінець Р.Я. зупинився на  важливості  до-
радництва в аграрному секторі вітчизняної
економіки та часті у цьому процесі вищих
аграрних навчальних закладів.

Цікавими були виступи аграріїв-прак-
тиків:  голови правління ТОВ ім. Щорса
Якимця М.М., заступника голови райдер-
жадміністрації  Білоцерківського району
Гринчука В.Ю., комерційного директора ГК
“Овостар” Діденка С.В., які у своїх допові-
дях підняли низку актуальних проблем
сільськогосподарського виробництва, а та-
кож вселили у присутніх впевненість, що за
наявності саме таких ентузіастів, справжніх
патріотів свої  країни  у сільського розвит-
ку є  надія на майбутнє.

Доктор екон. наук Варченко О.М. при-
вернула увагу науковців до такої важливої
проблеми, як стимулювання інноваційної
діяльності вищих навчальних закладів аг-
рарної освіти, які є центрами наукової дум-
ки у  країні.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Міжнародна наукова конференція

27 травня на сесії Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) у Парижі
відбулося підписання передпроектної частини тристороннього договору про партнер-
ство між Білоцерківським НАУ, ВетАгро Сюп Ліон та МЕБ.

Перед підписанням договору
сторони обмінялися думками щодо
підготовки та реалізації проекту. Пан
Ален Деов, координатор міжнарод-
ного фонду здоров’я та благополуч-
чя тварин МЕБу, привітав співпра-
цю БНАУ та ВетАгро Сюп Ліон і
наголосив на важливості такого
проекту з модернізації ветеринарної
освіти  відповідно до стандартів та
вимог МЕБ і ЄС. Заступник Голови
Державної ветеринарної та фітоса-
нітарної служби України О.М. Вер-
жиховський високо оцінив здобутки
факультету ветеринарної медицини
БНАУ в освіті та науці і запевнив у
підтримці проекту зі сторони Дер-

жавної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
Ректор  нашого університету А. С. Даниленко подякував керівництву МЕБ за

підтримку і позитивне рішення щодо надання коштів для запровадження проекту. Особ-
ливу подяку ректор висловив директору ВетАгро Сюп Ліон Стефану Мартіно та його
команді на чолі з Аньєс Лєблонд, які доклали максимум зусиль до підготовки проекту.

 При підписанні договору з французької сторони були присутні керівники депар-
таменту освіти та департаменту міжнародної співпраці Міністерства сільського госпо-
дарства, керівник Державної ветеринарної служби Франції, а також представник
посольства Франції в Україні Людмила Степура.

О.А.Боньковський, начальник відділу
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності

організована навчально-науковим  інститутом
економіки і бізнесу БНАУ спільно з універ-
ситетом  ім. Юстуса Лібіха (Німеччина) та за
підтримки НДІ “Украгропромпродуктив-
ність”та Національної асоціації сільськогос-
подарських дорадчих служб України.

 З вітальним словом  до учасників кон-
ференції звернулися ректор університету,
академік НААН Даниленко А.С. та дирек-
тор ДУ “НМЦ “Агроосвіта” МОН Украї-
ни, професор Іщенко Т.Д.

Анатолій Степанович у своєму привітанні
наголосив на надзвичайній актуальності  для
нашої країни винесених на розгляд конфе-
ренції питань і висловив впевненість, що ре-
комендації вчених та аграріїв-практиків  до-
поможуть аграрному сектору України уже в
найближчі роки посісти  гідне місце на євро-
пейському ринку агропродукції.

Різні погляди на проблему стратегічних
пріоритетів  розвитку сільського господар-

ства – з  підприємниць-
кої, політичної та науко-
вої точок зору висловив
професор університету
ім. Юстуса Лібіха   Ми-
хаель Шмітц.

 Він також поділився
досвідом  своєї країни  та
відзначив ті позитивні
зрушення, які просте-
жуються в  розвитку  на-
шого вітчизняного аграр-
ного сектору.

Тенденції розвитку
галузі тваринництва та
ринку м’ясомолочної
продукції висвітлив Гене-

ральний директор НДІ «Укрпромагропро-
дуктивність»    Демчак І.М.. Він також довів
до уваги присутніх ті наукові напрацювання,
які  зроблені в   інституті і якими він згоден
поділитися для подальшого підвищення
ефективності   сільського розвитку.

Начальник відділу форм і методів госпо-
дарювання в агропродовольчому комплексі
Інституту економіки та прогнозування
НАНУ, професор Шубравська О.В
зупинилася на чинниках та обмеженнях

На секційних засіданнях науковці  висві-
тлили і обговорили  низку важливих аспектів
стратегії розвитку аграрного сектору Ук-
раїни, зокрема  інтенсифікації інтеграційних
процесів в аграрній сфері за європейської
орієнтації, питання економічного росту  та
стійкості вітчизняного аграрного виробниц-
тва, формування сприятливих умов для роз-
витку сільського господарства в аспекті ви-
рішення сучасних економічних, екологічних
та соціальних проблем.

Учасники конференції відвідали Білоцер-
ківський молочний комбінат– один із найсу-
часніших у Східній Європі та перший в Ук-
раїні завод з випуску продукції з незбирано-
го молока, що відповідає нормам Міжнарод-
ної молочної федерації та директивам Євро-
пейського Союзу. Комбінат входить до ТОП-
10 вітчизняних виробників молочної про-
дукції.  Тут встановлене новітнє технологіч-
не обладнання,  яке комбінату постачають такі
провідні світові виробники, як TetraPak,
GEA,SPX. На комбінаті впроваджена система
управління підприємством (ІСУП) на базі
міжнародних стандартів ISO22000:2005 та
ISO 9001:2008. Вона передбачає здійснення
контролю на всіх етапах виробничого проце-
су – від ферми до полиці магазину, що гаран-
тує якість та безпеку молочних продуктів.

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  ІНТЕГРАЦІЇ

(Закінчення на стор. 2)

Продовженням  трирічної співпраці нашого університету з  Університетом прикладних наук
CAH Vilentum і  групою компаній «Рlus for progress in agriculture» (Нідерланди) став Міжнародний
науково-практичний семінар «Технології точного землеробства: впровадження у виробництво та
підготовка фахівців»,  який відбувся в
університеті 2-3 червня.

Наша співпраця із зарубіжними
партнерами стала   прикладом практич-
ного впровадження в навчальний  про-
цес зарубіжного досвіду та подолання
існуючого розриву між вітчизняною
системою освіти і загальносвітовими
тенденціями  підготовки конкурентосп-
роможних фахівців сільського господар-
ства   і включала три етапи: 1) стажу-
вання науково-педагогічних працівників
агробіотехнологічного факультету в
Університеті прикладних наук CAH
Vilentum; 2) включення до навчальних
планів підготовки фахівців  за  напрямом «Агрономія», ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр» дис-
циплін «Елементи технологій точного землеробства» та «Технології точного землеробства» і роз-
робка їх методичного забезпечення спільно з зарубіжними партнерами; 3) проведення відкритих
лекцій і практичних занять для студентів агробіотехнологічного факультету професорсько-викла-
дацьким складом Університету прикладних наук CAH Vilentum.

   В найближчій перспективі  спільно з голландськими партнерами навчальні аудиторії будуть
облаштовані макетами обладнання для точного землеробства, а наші магістранти матимуть мож-
ливість проходити стажування в Університеті прикладних наук CAH Vilentum.

В рамках  семінару був  підписаний протокол про наміри щодо розширення  співпраці,
оскільки наявна матеріально-технічна база ННДЦ  надає широкий простір для запровадження
сучасних точних технологій  і в тваринництві, а це викликало неабияку зацікавленість зару-
біжних партнерів.

В.С. Хахула, декан агробіотехнологічного факультету

Зміцнюємо міжнародні зв’язки
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Впродовж останніх років студенти екологічного факультету успішно замикають трійку
кращих результатів зрізу знань серед аграрних ВНЗ України, що проводить Міністерство
освіти і науки. За підсумками перевірки МОН залишкових знань, проведеної у квітні 2015
р., студенти ІV курсу екологічного факультету спеціальності спеціальності «Екологія та
охорона навколишнього природного середовища» – І місце серед аграрних ВУЗів – 97,65 %
(5,0), куратор – доцент В.В. Москалець. «Водні біоресурси та аквакультура» посіли ІІ
місце з середнім балом 96,45 % (середня оцінка – 4,94), куратори – доценти А.М. Трофим-
чук та О.І. Соболєв.  Так тримати!

Т.З. Москалець, відповідальна за НТТМ екологічного факультету

Студенти-екологи підтверджують
високий рівень знань

Наприкінці конференції були підведені
підсумки та прийнята відповідна резолюція,
в якій підкреслюється необхідність  розроб-
ки Національної стратегії сталого розвитку
аграрного сектору та Національного плану
дій і забезпечення   їх впровадження з метою
переходу до еколого-соціально-економічно-
го  розвитку сільського господарства.

 Науковці також наголосили  на підтри-
манні постійного діалогу органів державної
влади з бізнес-структурами,
науковцями та громадськістю
як ключового чинника стало-
го розвитку агросфери.

 Учасники конференції
рекомендували подовжити
термін дії пільгової системи
оподаткування  сільськогос-
подарських виробників на пе-
ріод розробки та реалізації
державних важелів непрямо-
го впливу та розбудови не-
обхідної інфраструктури.

Після  ретельного обго-
ворення питання ринку землі
учасники конференції  вважа-
ють за доцільне продовжити
мораторій на продаж землі  до повної її інвен-
таризації та  здійснення кадастрової оцінки.

У резолюції конференції також  відзна-
чено,що  з метою підвищення рівня якості
освіти  та практичної підготовки фахівців аг-
рарного профілю необхідно запровадити еко-
номічні важелі стимулювання агробізнесу,

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
 РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

який  надає місця  для проходження виробни-
чої практики, передбачити на законодавчому
рівні  податкові пільги  та сприятливе  норма-
тивно-правове забезпечення для стимулюван-
ня  створення  молодіжних інноваційних
підприємств, відновити діяльність консуль-
тативних та дорадчих  сільськогосподарських
служб з обов’язковим введенням до їх  штату
науково-педагогічних працівників  вищих на-
вчальних закладів.

Всі учасники конференції дійшли виснов-
ку,що з огляду на стратегічну значущість
сільськогосподарської галузі, держава має
забезпечити виконання взятих зобов’язань і
завдань у рамках національних планів і про-
грам в аграрній сфері.

О.М.Варченко, професор,
директор ННІ економіки і бізнесу БНАУ

(Закінчення)

Увага! За прогнозами метеорологів, в Україні  з
другої половини червня по 1 вересня очікується ано-
мальна спека. Тому в цей період будьте дуже уважні
до себе,виконуйте  наші поради і ваше здоров’я буде в
безпеці.

У цей  період уникайте  прийому жирної їжі, до-
дайте в свій раціон рибу. Їжа повинна бути не солона,
оскільки сіль провокує спрагу і затримує вологу в
організмі, а це в свою чергу може призводити до на-
бряклості.Влітку багато зелені, свіжих овочів і
фруктів, тож необхідно їх їсти щодня. Адже цим самим

ви запасаєтеся вітамінами.Для вгамування спраги потрібно випивати десь 20-40 мл рідини на
1 кг маси тіла. Краще не чекати спраги, а починати пити заздалегідь. Завжди беріть з собою в
спеку пляшку з водою, краще воду із соком лимона. Спрага добре втамовується чорним
чаєм з лимоном або зеленим чаєм.

У спекотні дні уникайте фізичних навантажень. Бажано приймати душ кілька разів на
день.

Користуйтеся в приміщенні вологими простирадлами на відкритих вікнах. Намочіть кілька
разів хоча б обличчя і руки, окропіть себе водою кілька разів протягом дня. Це вам дасть
відчуття свіжості, шкіра при цьому зволожиться.

У спеку краще одягати на себе вільний і легкий одяг з натуральних тканин. Це дозволить
вашому тілу дихати. Взуття вибираємо зручне і відкрите. Обов,язковими є головні убори.

Якщо хтось має проблеми з серцем,тиском  - обов’язково майте при собі корвалтаб,таб-
летки від тиску тощо. За будь-яких ознак нездужання звертайтесь до  медпункту.

Виконуючі ці  нескладні поради, ви  зможете радіти літнім дням і  насолоджуватися
сонячними променями, адже літо швидкоплинне.

У зв’язку з потеплінням клімату в Україні збільшилась кількість
випадків цієї інфекційної хвороби з тяжким перебігом: ураженням
печінки, серця .... Спричинюється захворювання бореліями, які пе-
редаються людині іксодовими кліщами, тому друга  назва хвороби
Лайма – кліщовий бореліоз.

Ранніми клінічними ознаками бореліозу є: 1) болісність, свербіж,
набряк, почервоніння в місці присмоктування кліща, порушення чутливості; 2) помірний
головний біль, нудота, слабкість, підвищення температури до 38°; 3)  почервоніння в місці
укусу завбільшки з 5-копійкову монету, яке може переміщуватися по тілу; 4) збільшення
лімфовузлів, можливе напруження м’язів шиї, біль  в м’язах,  у кістках.

При виявленні таких симптомів в інтервалі 3–32 дні після зафіксованого укусу кліща
потрібно звернутися до лікаря-інфекціоніста  для отримання лікування. У нас в Білій Церкві
– це Територіальне медичне об’єднання по вул. Карбишева.

Слід знати, що видаляють кліща в перші 3 дні в травмпункті міської лікарні № 2, робити
це самостійно не бажано. В травмпункті після видалення кліща ранку змащують 3%-ним
йодом або спиртом.

У випадку, якщо протягом 48-72 години кліщ не був видалений з тіла, то з профілактичною
метою можна протягом 5 днів після його видалення приймати  (якщо немає алергії)  антибіотик
тетрациклінового ряду: 1) доксациклін – дорослим по 1 таб. 2 рази на день в 1-й день і ще 4 дні
поспіль по 1 таб. в день через 2 год. після їжі або аугментин у вікових дозах; 2) лоратадин – 1 таб.
на нічь – 10 днів; 3) наносити на гіперемійовану шкіру мазь «Гіоксизон» 2 рази на день.

Будьте уважні! Після прогулянок на природі оглядайте одяг, відкриті частини тіла, голову.

Місецька Людмила Мар’янівна, лікар університету

В історії зоотехнії, розвитку
племінної справи є яскраві імена
вчених, які багато зробили для на-
уки і виробництва в тваринницькій
галузі, серед них – академік
ВАСГНІЛ Микола Дмитрович
Потьомкін – український вчений,
знавець в галузі тваринництва, до
130-річниці якого в музеї універ-
ситету проходить виставка.

М.Д. Потьомкін народився 3
(15) червня 1885 р. у селищі Ко-
ротіївка Малоархангельського по-
віту Орловської губернії.  Його
батько був офіцером російської
армії, мати виховувала дітей.

У 1905 р. М.Д. Потьомкін зак-
інчив гімназію в м. Орел, а потім
Московський сільськогосподарський інсти-
тут (нині Московська сільськогосподарська
академія імені К.А. Тимірязєва). У 1910 р.
після закінчення інституту його відряджають
до Швейцарії для удосконалення спеціальних
знань у галузі племінної справи. М.Д. По-
тьомкін вивчає швейцарське скотарство,
відвідує кращі племінні гнізда симентальсь-
кої худоби у Галлі, Берні, Цюріху.

Уже в своїх перших наукових працях,
опублікованих у 1913-1916 рр.,  Потьомкін
показав себе глибоким знавцем вітчизняного
і світового скотарства, накреслив шляхи роз-
витку тваринництва.

У травні 1918 р. він був призначений
уповноваженим Надзвичайної комісії з охо-
рони племінного тваринництва в Орловській
та Брянській губерніях.

З 1921 р. Микола Дмитрович —  член
Центральної зоотехнічної комісії, яка була тоді
вищим зоотехнічним науково-консультатив-
ним органом.

У 1925-1931 рр. його обирають профе-
сором Білоруського інституту сільського і
лісового господарства. З 1935 до 1938 року
М.Д. Потьомкін –  працює у Білоцерківсько-
му сільськогосподарському інституті. Він був

першим завідувачем кафедри
спецальної зоотехнії і багато
зробив для зміцнення матері-
альної бази, розвитку навчаль-
ної та наукової роботи. Його
наукова діяльність присвячена
питанням вивчення екстер’єру
та конституції сільськогоспо-
дарських тварин.

Серед експонатів виставки
випускний альбом першого ви-
пуску зоотехніків БЦСГІ 1932-
1936 р., де вміщено фото заві-
дувача кафедри спеціальної
зоотехнії М.Д. Потьомкіна.

З 1943 р. до останніх днів
свого життя вчений очолював
кафедру великого тваринницт-

ва Харківського зооветеринарного інституту.
В Україні М. Д. Потьомкін у цей час роз-

горнув велику дослідницьку роботу по ви-
явленню племінної худоби, відновленню і ство-
ренню нових племінних господарств. Визнан-
ням великих заслуг Потьомкіна в зоотехнічній
науці і практиці було обрання його у 1956 р.
академіком ВАСГНІЛ.

На виставці в музеї університету пред-
ставлені документи, що містять цікаві факти
про роботу в нашому навчальному закладі
видатного вченого.

Співробітниками музею була проведена
пошуково-дослідницька робота щодо встанов-
лення точності біографічних фактів академіка
М.Д. Потьомкіна.   Із Національної бібліотеки
України ім. В.І. Вернадського привезені  ксе-
рокопії книг Ю.Д. Рубана про академіка М.Д.
Потьомкіна, які можна переглянути, відвідав-
ши музей університету.

М.Д. Потьомкін належав до основополож-
ників зоотехнії в Україні, який своїми праця-
ми створював і стверджував зоотехнічну на-
уку і вищу зоотехнічну школу. Його праці
визначили розвиток племінного тваринницт-
ва в Україні.

О.В. Поліщук, ст. лаборант музею

Виставка до 130-річниці
з дня народження академіка

ПОТЬОМКІНА
Миколи Дмитровича

Поради лікаря

ЯК ПОВОДИТИСЬ У ПЕРІОД ЛІТНЬОЇ СПЕКИ

Увага, хвороба Лайма! *****
Підходить студент до розкладу й думає:
1 курс: “Скільки предметів! Багато буду знати!”
2 курс: “Скільки предметів!

         Буду, напевно, утомлюватися!”
3 курс: “Скільки предметів! Який би прогуляти?”
4 курс: “Скільки предметів! На який би піти?”
5 курс: “А що, сесія вже була?”

*****
Професор філології:
- Наведіть приклад  запитання, щоб відповідь на
нього звучала б одночасно як відмова, згода,
запитання і вигук.
Студент:
- Це просто. “Горілку пити будеш?” - “А то ні!”

*****
У студентів 3 мрії:
1. На парах: коли б піти поїсти
2. На практиці: коли б поспати
3. На сесії: коли б ЗДОХНУТИ!

Студентський гумор


