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Кор. Олександре Антоновичу, чи слід
розглядати інтеграцію України в європейсь-
кий освітній простір, насамперед, як орієнта-
цію молоді на загальносвітові фундамен-
тальні цінності?

О.А. Безперечно, це так. Адже права лю-
дини, права національних меншин, лібералі-
зація, свобода пересування, свобода і забез-
печення умов одержання освіти будь-якого
рівня та інше є невід’ємними атрибутами гро-
мадянського демократичного суспільства.

Кор. Чи не призведе інтеграція в освітній
простір до втрат наших надбань  у галузі
вищої освіти?

О.А. Однією із передумов входження до
єдиного європейського простору вищої ос-
віти є реалізація в Україні ідей Болонської
декларації при збереженні національної куль-
турної ідентичності, менталітету, здобутків
вітчизняної освіти.

Інтеграційний процес супроводжується
впровадженням європейських норм і стан-
дартів в освіті і науці. Обмін освітніми, куль-
турними і науково-технічними досягненнями
України з ЄС у кінцевому результаті сприя-
тиме прискоренню інтеграції нашої держави
до загальноєвропейського інтелектуально-
освітнього та науково-технічного простору.

Кор. Розкажіть, будь ласка, про діяльність
Інституту Європейської Інтеграції.

О.А. Інститут був відкритий у нашому
університеті ще у 2004 р. Завданнями цього
інституту стали розробка навчальних планів
із спеціальностей і методів навчання з різних
дисциплін згідно з вимогами європейських
стандартів та нових кваліфікаційних рівнів,
цікавих також і для іноземних студентів; про-
ведення систематичних фундаментальних і
прикладних досліджень в галузі економіки,

НАША МЕТА – ІНТЕГРАЦІЯ В
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ

ПРОСТІР
Наш університет одним із перших серед аграрних ВНЗ України  майже 20 років тому

налагодив тісні зв’язки із зарубіжними країнами з різних напрямів освітньої діяльності.
Сьогодні ці зв’язки переросли у міцне партнерство, участь у спільних програмах та про-
ектах. Про проблеми і перспективи розвитку міжнародної діяльності на шляху до інтег-
рації університету в європейський освітній простір ми розмовляємо з начальником відділу
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, роботи з іноземними студентами Олек-
сандром Антоновичем БОНЬКОВСЬКИМ.

політики, господарської діяльності і сільсько-
го господарства, правових і політичних наук.
Результати досліджень слід зробити доступ-
ними для фахівців, адміністрації та підприємств
як допоміжний засіб у прийнятті рішень;
підвищення кваліфікації спеціалістів народно-
го господарства, науки та адміністрації з пи-
тань входження до Європейського Союзу.

Інститут Європейської Інтеграції відпові-
дав за виконання проекту ЄС Темпус „АГРІ-
ПОЛЬ” (Аграрна адміністрація на шляху до
Європейської інтеграції), розробленого для
підготовки керівних кадрів АПК України до
вступу України до СОТ. Близько сотні держ-
службовців пройшли навчання та стажування
за кордоном в рамках проекту «АГРІПОЛЬ».

Кор. Які кроки щодо наближення на-
вчального процесу до європейських стан-
дартів здійснюються у нашому універси-
теті уже сьогодні?

О.А. Розпочато роботу над розробкою
та запровадженням спільних магістерських
програм з подвійним дипломом разом з парт-
нерськими ВНЗ Європейського Союзу –
Університетом  ім. Юстуса  Лібіха, м. Гісен,
Німеччина, та Університетом АгроСюп
Діжон, Франція. Такі програми планується
запровадити у 2015 році.

В цьому контексті все більшого значен-
ня набуває володіння іноземними мовами
викладачами та студентами.  Розроблена
програма мовних курсів для викладачів та
збільшений обсяг годин для вивчення іно-
земних мов студентами. Також укладено уго-
ди про співпрацю з університетом приклад-
них наук м. Дронтен (Нідерланди), Політех-
нічним університетом Шу-Де (Тайвань) та
пролонговано – з Федерацією «Обміни
Франція-Україна».

У консорціумі з європейськими та укра-
їнськими партнерами було здобуто освітній
проект ЄС Темпус: «Кваліфікаційні рамки для
екологічних наук в українських університе-
тах (QANTUS)», який уже реалізується з
2014 р.

Кор. Що собою являє програма Еразмус-
плюс?

О.А. Це нова програма для модернізації
навчання та академічної мобільності, нещо-
давно запроваджена Європейською Комісією.
Ця програма суттєво розширює можливості
українських вищих навчальних закладів щодо
участі у європейських освітніх та наукових
програмах і проектах. З набуттям Україною
статусу асоційованого члена ЄС наш універ-
ситет  зможе взяти участь у багатьох раніше
недоступних програмах в рамках Еразмус
плюм та програмах навчально-виробничого
стажування в країнах ЄС.

Кор. Скільки наших студентів і викладачів
і в яких міжнародних програмах беруть
участь?

О.А. У 2013-2014 рр. 94 студенти прой-
шли навчально-виробничу практику та на-
вчання,  а 11 викладачів та науковців стажу-
валися за кордоном та брали участь у міжна-
родних наукових та освітянських форумах,
аграрних виставках-ярмарках. Спектр про-
грам дуже широкий, найважливіші серед них
це програми Європейського Союзу Темпус
та 7 Рамкова Угода, а також програми на-
ступних організацій: ДААД (Німецька служ-
ба академічних обмінів), Балтійська Універ-
ситетська Програма, Німецький Селянський
Союз, АПОЛЛО, Федерація Франко-Укра-
їнських Обмінів, Фулбрайт та інші.

АНІСІМОВУ
Олену Володимирівну

із 100-річчям!

МОСКВІЧОВУ
Ніну Володимирівну

із 85-річчям!

ЗАХАРОВА
Геннадія Федоровича

із 75-річчям !

НІКОЛАЄНКА
Анатолія Григоровича

 із 65-річчям!

РОЗПУТНЬОГО
Олександра Івановича

із 65-річчям!

ПОЛЯРУШ
Катерину Леонідівну

із 60-річчям!

ГОРОДНЮ
Валентину Іванівну

із  55-річчям!

У цей святковий світлий день
бажаємо міцного здоров’я,
добробуту та благополуччя!

Хай оминають вас тривоги
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

ВІТАЄМО !
Рада організації ветеранів

університету вітає ювілярів:

На пропозицію Міністра аграрної політики та продовольства України І.О. Швайки
щодо підтвердження повноважень ректорів вищих навчальних закладів аграрного профілю
2 липня в університеті відбулася конференція трудового колективу. На розгляд конфе-
ренції було винесене питання «Про підтвердження повноважень та обов’язків ректора
університету, академіка НААН А.С. Даниленка».

Головуючий на конференції В.М. Недашківський запросив ректора до слова.
Анатолій Степанович зосередив увагу на питаннях діяльності університету, які були

вирішені за роки його керівництва, на реконструкції навчально-науково-дослідного центру,
на полях якого останніми роками збирають високі врожаї, на успішно захищених нашими
науково-педагогічними працівниками кандидатських та докторських дисертаціях,  на дип-
ломних роботах, які студенти пишуть на практичному матеріалі, отриманому на фермах та
дослідних полях ННДЦ університету.

У своєму виступі ректор також підкреслив, що постійно займається питаннями соціаль-
ної сфери, більшість із яких вирішені. Одне завдання залишилося неповністю виконаним – це
житло для працівників університету. Але це питання у розробці і воно буде вирішене.
Відремонтовано навчальні корпуси та гуртожитки університету. Кошти, які були витрачені
на ремонти, наголосив ректор, були зароблені в ННДЦ університету.

Анатолій Степанович окреслив ті нагальні проблеми, які сьогодні стоять перед універ-
ситетом: гідно провести вступну кампанію 2014 року; подальше розвивати навчально-

Колектив – ЗА ректора!

Закінчення на стор. 2

виробничу базу; заробляти кошти на поточне удосконалення матеріально-технічної бази;
поступово переводити котельні університету на дешевші види палива (дрова).

На конференції виступив професор кафедри хірургії  та хвороб дрібних домашніх тва-
рин В.І. Козій.  Він зробив спробу применшити досягнення університету, вишукуючи
дріб’язкові недоліки і намагаючись їх узагальнити. З нищівною критикою такого підходу до
діяльності всього колективу виступили перший проректор, професор В.П. Новак та ака-
демік НААН В.І. Левченко. Вони відзначили, що така позиція В.І. Козія є непорядною для
професора, вона неконструктивна і спрямована проти високопрофесійного викладацького
загалу, який забезпечує належний рівень підготовки студентів. Підтвердження цього є те,
що саме  наші студенти упродовж останніх років займають перші місця у дистанційному
тестуванні та у Всеукраїнських студентських  олімпіадах з профільних дисциплін, які прово-
дить Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Після виступів було проведено голосування, в результаті якого 134 делегати із 136
присутніх на конференції підтвердили повноваження ректора університету, академіка НААН
А.С. Даниленка.

Конференція трудового колективу ще раз продемонструвала, що співробітники уні-
верситету довіряють своєму ректору, наш колектив згуртований, працелюбний і налаш-
тований на плідну роботу з підготовки  високопрофесійних фахівців аграрного сектору
економіки України.

Наш кор.



УНІВЕРСИТЕТ
     газета Білоцерківського національного аграрного університету

Головний редактор В.В. Сахнюк.
Відповідальний за випуск М.О. Сокольська.
Редактор С.О. Заїка. Технічний редактор Л.В. Косякова.
Коректор О.М. Трегубова. Фото: О.М. Грубчак.

Комп’ютерна верстка. Обсяг 0,5 друк. арк.
приведеного до формату двох  полос газети

формату А3. Свідоцтво Серія КІ № 1249-пр.
Підписано до друку  8.07.2014 р.

Тираж 1000.

За  достовірність інформації відповідальність несе автор. Думка
редакції не завжди збігається з думкою авторів. Редакція
залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.

Адреса редакції: м. Біла Церква,
Соборна пл.  8/1. Телефон 33-11-01.

е-mail:redakciaviddil@ukr.net

         № 9                                                                          липень                                                               Університет

Кор.  У 2013 р. за ініціативи  нашої  сту-
дентської молоді було створено  Всеукраїнсь-
ке громадське об’єднання «Молодь за євро-
інтеграцію», а  за сприяння Голови представ-
ництва Європейського Союзу в Україні пана
Я. Томбінського в університеті відкрито
Інформаційний центр Євросоюзу. Ваш відділ
співпрацює з цим студентським об’єднанням
та інформаційним центром?

О.А. Всеукраїнське громадське об’єднан-
ня «Молодь за євроінтеграцію» з початку
свого заснування тісно співпрацює з відділом
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяль-
ності, роботи з іноземними студентами та з
Інститутом Європейської Інтеграції. За
підтримки ректора А.С. Даниленка  та у взає-
модії з Представництвом Європейського Со-
юзу в Україні і особисто з паном Послом
Я. Томбінським було організовано численні
акції та заходи у БНАУ та в інших регіонах,
спрямовані на поширення євроінтеграційних
процесів, насамперед, серед студентської мо-
лоді, на яких через діалоги, форуми, дискусії
та інші популярні форми роз’яснювалися
можливості та переваги, які відкриваються
для молоді з набуттям Україною асоційова-
ного членства в ЄС. Логічним кроком у цьо-
му напрямку стало відкриття Інформаційно-
го центру ЄС при Білоцерківському НАУ.
Центр за координацією Представництва ЄС
в Україні створив інформаційну базу даних
про ЄС та розширює її, а також проводить
різноманітні заходи з популяризації знань про
ЄС серед молоді та населення регіону.

Кор. Які найближчі перспективи розвит-
ку міжнародної діяльності університету?

О.А. Міжнародна діяльність БНАУ є важ-
ливою складовою університету, головним
завданням якої є забезпечення якості май-
бутніх фахівців та підвищення кваліфікації
викладачів і науковців. Виходячи з положень

Болонської декларації, важливим пріорите-
том є інтернаціоналізація навчально-наукової
діяльності університету, інтеграція універ-
ситету у світове навчальне та наукове това-
риство, сприяння зростанню авторитету
університету закордоном. Основні напрямки
міжнародної діяльності затверджено Вченою
радою університету, відповідно до яких
міжнародна діяльність зосереджена на вирі-
шенні наступних завдань:

-інтернаціоналізація навчально-наукової
діяльності;

-підвищення мобільності студентів та вик-
ладачів;

-розробка та реалізація міжнародних
освітніх на наукових проектів;

-співпраця із закордонними ВНЗ та орга-
нізаціями;

-співпраця з посольствами та міжнарод-
ними представництвами в Україні;

-співпраця з іноземними фірмами, під-
приємствами та професійними організаціями;

-запровадження освіти для іноземних
студентів.

Міжнародна діяльність спрямована на
пошук, інформування, технічну та консуль-
таційну підтримку програм обміну, які фінан-
сують міжна-родні фонди.

БНАУ разом з іноземними партнерами
активно працює над пошуком та залученням
міжнародних освітніх та наукових грантів та
програм. Так разом з французьким універ-
ситетом ВетАгроСюп Ліон та за підтримки
Міжнародного Епізоотичного Бюро готуєть-
ся проект модернізації якості освіти на фа-
культеті ветеринарної медицини БНАУ згідно
із стандартами  ЄС, у розробці й інші перс-
пективні проекти.

Підготовлено пакет документів на отриман-
ня ліцензії для навчання іноземних студентів.

Кор. Дякую за розмову.

НАША МЕТА – ІНТЕГРАЦІЯ В
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Нещодавно я відвідав столицю Білорусії Мінськ, куди був запрошений взяти участь у

Міжнародному науково-практичному семінарі «Современные тенденции развития АПК и
его кадрового обеспечения», організованому Білоруським інститутом підвищення кваліфі-
кації і перепідготовки кадрів агропромислового комплексу.

На семінарі я виступив з доповіддю
на тему: «Современные технологии и
комплексы машин для производства и
первичной переработки продукции жи-
вотноводства», а по завершенні семіна-
ру отримав Свідоцтво про підвищення
кваліфікації за програмою «Внедрения
инноваций и ресурсосберегающих тех-
нологий в организация АПК с целью
повышения эффективности производ-
ства и улучшения условий труда».

Хочу поділитися враженнями від по-
баченого у Мінську. Я відвідав 24-ту
Міжнародну спеціалізовану виставку

«Белагро-2014» в рамках якої відбувся семінар.  Експозиція виставки, численні доповіді на
семінарі впевнили мене  в тому, що білоруська аграрна наука успішно розвивається по всіх
ключових напрямах, а білоруські вчені є важливими провідниками інноваційних технологій
у виробництво.

Близько 80% учасників виставки – це працівники білоруського агропромислового ком-
плексу. Крім того, у виставці взяли участь близько 400 зарубіжних компаній із 18 країн.
Спеціалісти сільського господарства, які відвідали виставку, мали змогу отримати тут  кон-
сультації з усіх актуальних питань як у рослинництві, так і тваринництві.

Звичайно, я відвідав Білоруський аг-
рарний технічний університет, де на-
вчається майже 14 тисяч студентів. Особ-
ливо мені сподобалося, що велика увага
тут приділена здоровому способу жит-
тя молоді. В університетській їдальні на-
лагоджено триразове харчування сту-
дентів. Працюють оздоровчі бази,
відповідні медичні заклади. Поряд з гур-
тожитками ціле спортивне містечко: фут-
больне поле, навколо якого 4 бігові до-
ріжки, баскетбольні  та волейбольні май-
данчики, гімнастичний майданчик  зі
спортивним знаряддям. Студенти після
занять до пізнього вечора займаються
спортом. На території гуртожитків зона вільна від куріння. Вся територія університету в
ідеально чистому стані. Я вважаю, що такий позитивний досвід вартий того, щоб його запо-
зичити нам.

Е.В. Ланін, доцент кафедри харчових технологій  і ТППТ

Білоруські враження

Спортивне життя університету 2013-2014 н.р. відзначилося гучним завершаль-
ним акордом. З 10 по 12 червня на спортивній базі нашого університету  проходили

В с е у к р а ї н с ь к і
спортивні ігри
Міністерства аг-
рарної політики та
продовольства Ук-
раїни, студентів аг-
рарних вищих на-
вчальних закладів
III-IV рівнів  акре-
дитації з волейболу,
важкої та легкої ат-
летики.

Заявлені команди-учасниці аграрних вузів України скла-
ли гідну конкуренцію нашій збірній. З першого дня змагань
стало зрозумілим, хто є беззаперечним лідером на волейболь-
ному майданчику. У результаті наша команда виборола 1-е

місце. У складі збірної були: Андреєва Ірина, Ващенко Ірина, Новоструєва Дарина
(біолого-технологічний факультет); Баглай Анастасія, Дорошенко Яна (економічний
факультет); Мельник Олександра, Шабдінова Ракіпе (екологічний факультет); Ко-
бильченко Алла (факультет права та лінгвістики). Керівник команди – старший викла-
дач кафедри фізичного виховання Куга Дмитро Володимирович.

А на стадіоні «Трудові Резерви»
точилася запекла боротьба легкоат-
летів, переможцями якої стали також
представники нашої збірної: Гонча-
ренко Владислав, Кузьмічов Олек-
сандр, Худак Надія (агробіотехноло-
гічний факультет); Вихопень Юрій,
Лобатенко Микола, Ільчик Антоніна,
Чернявська Світлана (екологічний
факультет). Під керівництвом досві-
дчених викладачів Максимченка Во-
лодимира Івановича та Недибалюка
Віктора Петровича легкоатлети на-

шого університету виявилися неперевершеними.
Багатирську силу і міць продемонструвала збірна важкоатлетів: Качан

Тетяна, Окрушко Катерина, Мельник Юрій (агробіотехнологічний факуль-
тет). Керівник збірної – Гребенніков Володимир Олександрович.

Отже, наші команди не залишили жодних шансів суперникам, посівши в усіх видах перші місця. Відповідно, збірна БНАУ
знову найкраща серед аграрних вузів України. Дякуємо вам шановні спортсмени та керівники команд! Бажаємо і надалі так
тримати!

Колосовська В.В., старший викладач кафедри фізвиховання

ВСЕУКРАЇНСЬКІ СПОРТИВНІ ІГРИ 2014
У нашому університеті упродовж багатьох років пра-

цює студентський гурток «Екскурсовод», члени якого
збирають історичні матеріали про університет та його
випускників.

Нещодавно я працювала над матеріалом про випуск-
ницю  зоотехнічного факультету 1936 року, Героя Соціал-

істичної Праці Мямліну Людми-
лу Іванівну і хочу поділитися
цікавими фактами з її біографії.

Будучи студенткою, вона ви-
явила себе відмінницею навчання
та активісткою громадського жит-
тя і разом з іншими активістами
була сфотографована на Дошку
пошани. Це фото і дотепер збері-
гається у музеї університету.

Після закінчення інституту
Л.І. Мямліна працювала старшим
зоотехніком у Весело-Подільсько-
му племгосподарстві Полтавської

області. Племінна худоба завжди була «золотим фондом»
породи, а тому коли розпочалася війна, то Людмила Іванів-
на особисто брала участь в евакуації цієї худоби. І тут став-
ся цікавий випадок на переправі через Дніпро. Одночасно
до переправи підійшла військова частина і стадо племінної
худоби, за яке відповідала Л.І. Мямліна. Молодий коман-
дир військових обурено заявив: «Ти зі своєю худобою за-
гальмуєшь переправу військових». На що метка молода зоо-
технік відповіла: «А ми побачимо, хто швидше перейде
Дніпро, ваша військова частина чи гурт моєї худоби». І тут
перед стадом став пастух з сопілкою, засвистів і тварини
швидко й організовано перетнули Дніпро.

Коли про цей випадок молодий офіцер розказав своїм
підлеглим, то один з них, Потіха М.А., підійшов до нього і
почав детально розпитувати, де це було, яка та була дівчи-
на, якої зовнішності. Виявилося, що це була його дружина,
про яку він нічого не знав з початку війни.

Після війни Людмила Іванівна працювала головним зоо-
техніком  Манусівського племзаводу, а її чоловік Потіха М.А.
викладав у нашому університеті. У 1960 р. М.І. Мямліна
удостоєна звання Героя Соціалістичної Праці, занесена до
Золотої Книги Пошани Черкаської області, має багато уря-
дових нагород.

Ми гордимося  нашими славними випускниками, вони є
взірцем для молодого покоління.

Шевчук Тетяна, студентка БТФ,член гуртка «Екскурсовод»

Імена в нашій історії

(Закінчення)


