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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Много лет мы сотрудничаем в едином научно-образовательном пространстве

во благо своих народов, развивая дружеские, братские отношения. Украина и Рос-
сия – это народы-братья, у которых тесно переплелись история, семьи, и мы все
надеемся на лучшее будущее.

Многолетнее научное сотрудничество и человеческая дружба должны стать
тем ключевым фактором, который не даст политикам столкнуть наши народы и
ввергнуть их в пучину братоубийственной войны.

Мы заверяем вас, что отношение как к россиянам, так и к русскоязычным граж-
данам Украины в нашей стране всегда было и останется дружественным.

Однако, сегодня, как никогда, возникли  проблемы между нашими государства-
ми из-за недостаточной и необъективной информированности людей. Сегодня в
Украине демократическим путем произошли изменения в системе государствен-
ной власти. Вместо коррумпированной, антинародной системы мы приступаем к
построению общества, основанного на европейских ценностях. Мы убеждены в
том, что наши внутренние проблемы наш народ в состоянии решить без вмеша-
тельства извне.

Коллектив Белоцерковского национального аграрного университета считает
своим долгом обратиться к вам, своим друзьям, ученым, преподавателям, студен-
там с просьбой не допустить  нарастания  недоверия и вражды между нашими
народами.

Мы просим вас – интеллектуальную элиту общества – по мере сил и возмож-
ностей содействовать объективной подаче информации. Мы надеемся на ваше
понимание происходящего в Украине, правдивую оценку ситуации, на объектив-
ное информирование ваших соотечественников.

Давайте не дадим политическим обстоятельствам разрушить мост между наши-
ми народами!

В братоубийственной войне не бывает победителей – есть только жертвы. Да-
вайте поможем нашему и вашему народу удержать этот хрупкий баланс мира!

С уважением и наилучшими пожеланиями, студенты и молодые ученые
     Белоцерковского национального аграрного университета

Справа честі людей доброї волі –
зупинити зовнішню агресію

Трудовий колектив Білоцерківського національного аграрного
університету глибоко обурений та засуджує воєнну агресію прези-
дента Росії В. Путіна в Криму, що є відвертим зазіханням на терито-

ріальну цілісність нашої держави, порушенням суверенітету та втручанням у
внутрішні справи України.

Ми гордимося мужністю, силою духу, патріотизмом, незламністю наших військо-
вих, що перебувають на своїх бойових позиціях на Кримському півострові.  Захист
незалежності та територіальної цілісності рідної землі завжди був святим обов’яз-
ком справжніх чоловіків, за плечима яких багатовікові славні ратні традиції предків,
великі звитяги козацтва.

Події в Криму стали надзвичайно сильним стимулом до небувалого з часів Ве-
ликої Вітчизняної війни єднання українського народу з армією.

Бажаючи незламної мужності нашим славним захисникам, сили і витримки у
подоланні нинішніх труднощів військового буття, колектив університету закликає
перерахувати свій одноденний заробіток у фонд допомоги військовим у Криму.

Ми звертаємося до співвітчизників, до колективів всіх навчальних закладів підтри-
мати наше починання.

Це стане нашим внеском у збереження миру і територіальної цілісності нашої
рідної України у дні, коли особливого звучання набувають слова нашого гімну:

«Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому».

Усе прогресивне людство світу відзначало
цю величну дату. Важко переоцінити роль на-

шого геніального по-
ета у формуванні на-
ціональної самосвідо-
мості українського
народу.

Великий Коб-
зар через свої тво-
ри щедро ділиться
з нащадками своєю
відданістю свободі
та демократичним
ід еалам ,  щ о як
ніколи актуально
у сьогоднішні і пе-
реможн і ,  і  три-
вожні дні.

Свято шанують пам’ять
про Кобзаря у нашому місті.
Протягом двох останніх деся-
тиліть свого життя Тарас Гри-
горович кілька разів бував у
Білій Церкві, повертаючись на
рідну України з чужої йому
Росії. І навіть його остання
путь на Чернечу гору у Ка-
неві пролягав через наше місто
– на Київ, де у церкві Різдва
на Подолі справлялася пана-
хида над труною Кобзаря.

Т.Г. Шевченко дуже цікавився нашим
древнім містом. 1845 р. він приїздив, щоб ог-
лянути парк «Олександрія» та ознайомитись
з історичними  пам’ятками Білої Церкви. Своє

200-річчя ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
перебування у нашому місті Тарас Григоро-
вич описав в 1858 р. у повісті «Прогулка с

удовольствием и не без мо-
рали».

У пам’ять про Великого
Кобзаря до 150-річчя з дня
народження поета в 1963
році на одній з алей «Олек-
сандрії» висаджено вербу
Т.Г.  Шевченка, саджанець
якої вирощено в Ботанічно-
му саду Академії наук Ук-
раїни з живця від виплека-
ної ще самим Тарасом Гри-
горовичем старої верби.

Можна сказати, що до Т.Г.
Шевченка у колективі нашо-
го університету особливе
ставлення, адже директор
Білоцерківської гімназії, яка
була  попередником нашого

навчального закладу, – Михайло Кор-
нійович Чалий тривалий час листував-
ся з Тарасом Григоровичем, збирав
матеріали про його творчість та вив-
чав біографію поета. Свої досліджен-
ня він узагальнив у книзі «Життя і тво-
ри Тараса Шевченка», яка вийшла
друком у Києві у 1882 р.

З почуттям  глибокої шани наш ко-
лектив узяв участь у міських  урочи-
стостях з нагоди 200-річного ювілею
Т.Г. Шевченка.

На сьогодні Тарас Шевченко є справжнім
творцем нашої духовності,  воістину «апос-
толом правди і науки».

Наш кор.

В лютому у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», за підтримки Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Федерального Міністерства економіки Німеччини та Уряду
Франції відбулася Виставка “Agro Animal Show”.

Виставка представляла основні напрямки інноваційного розвитку   галузі тваринництва,  вона
стала унікальним інформаційним та торговельним майданчиком.

У рамках виставки відбувся міжнародний семінар-практикум «Годівля високопродуктивних корів
як ефективна профілактика метаболічних хвороб», на який  були запрошені як доповідачі професори Левченко В.І., Сахнюк
В.В., Варченко О.М.,  Свиноус І.В., доцент В.В. Лотоцький.

Співорганізатор семінару журнал «Тваринництво та ветеринарія» висловив подяку нашим викладачам за участь у семі-
нарі, актуальність тематики, змістовність і практичну спрямованість доповідей.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
завідуючу кафедрою ветсанекспертизи ІПНКСВМ, доцента

БОГАТКО Надію Михайлівну!
 Бажаємо міцного здоров’я, добробуту та благополуччя, подальших успіхів

на ниві підготовки висококваліфікованих фахівців

Звернення до вищих
навчальних закладів Росії

НАШІ ФАХІВЦІ – УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО
СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ
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Щорічно у січні-лютому на біолого-тех-
нологічному факультеті за наказом ректора
проводиться перший етап студентської олім-
піади, який охоплює студентів від 1 до 4
курсів, а також студентів за освітньо- квалі-
фікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр».

Олімпіада проводиться з метою визна-
чення студентів, які мають ґрунтовні теоре-
тичні знання та вміють їх застосовувати у
практичній роботі, це допомагає їм в адап-
тації до виробничих умов після закінчення
навчання в університеті.

Які ж проблеми були у минулі роки під
час проведення змагань та які нові форми
проведення олімпіади можна застосувати на
сучасному етапі розвитку інформаційних тех-
нологій?

З цим запитанням ми звернулись до сту-
дентів старших  курсів, які неодноразово бра-
ли участь у загальнофакультетській пред-
метній олімпіаді.

Студентка 4 курсу Приліпко Світлана
вважає, що «студентську олімпіаду необхі-
дно проводити з використанням комп’ю-
терних класів та спеціальних тестових про-
грам, за допомогою яких найбільш об’єктив-
но оцінюються знання студентів». Колишнє
оцінювання знань студентів за допомогою
низки питань, на які необхідно дати пись-
мову відповідь, займає багато часу, при
цьому  кількість висвітлюваних питань не-
значна. До  комп’ютерного тестування мож-
на включити великий обсяг питань, які охоп-
люють всю програму дисципліни».

На думку студентів 4 курсу 2 групи
Юрченка Данила та Осипенка Миколи, про-
водити олімпіаду бажано в один день на всьо-
му факультеті, при цьому заняття скоротити
або зовсім відмінити, оголосивши загально-
факультетський день олімпіади.

Студентки Шевчук Ірина (4 курс, 3 гру-
па) та Юрченко Альона (4 курс, 1 група)
пропонують оцінювати знання студентів не
тільки за правильністю теоретичних відпові-
дей, а й за швидкістю надання відповідей на
питання, а для цього необхідно задіяти спец-
іальні комп’ютерні програми, які б визнача-
ли і фіксували час надання відповідей на пи-
тання. Також, на їхню думку, цікаво було б
провести змагання між студентами різних

Студентській олімпіаді –
нові форми проведення

факультетів, які вивчають одну і ту саму
дисципліну (наприклад, анатомію між студен-
тами БТФ та ФВМ). Це дозволило б слабшим
студентам, які намагаються покращити знан-
ня  з цієї дисципліни, звернутися за допомо-
гою до студентів з іншого  факультету.

Удовик Аліна, студентка 4 курсу 4 групи,
пропонує : «Теоретичні знання студентів мож-
на визначати на заліках та іспитах, а от прак-
тичні завдання  (складання на швидкість раці-
онів годівлі тварин, осіменіння тварин, та ін.)
необхідно проводити в умовах науково-на-
вчального-дослідного центру БНАУ. Для цьо-
го після теоретичного оцінювання  слід визна-
чити  групу студентів-призерів з теоретичних
питань, які будуть допущені до оцінювання
практичних завдань в умовах виробництва.
Також бажано призерів олімпіади звільняти
від деяких іспитів та заліків на наступній сесії
за умови, що вони матимуть відмінні оцінки з
цього екзаменаційного предмета.

Цікаво також знати думку щодо олімпіа-
ди студентів, котрі прийшли до нас на навчання
після закінчення коледжів чи технікумів.

Студентка 4 курсу ступеневої підготовки
Смаляна Надія пропонує у змаганнях викори-
стовувати більше питань, пов’язаних з прак-
тичною роботою спеціаліста на виробництві,
особливо це стосується таких дисциплін, як
конярство, бджільництво та ін.,  де необхідно
мати добрі навички роботи  і налагодити збрую
для запрягання коней, або викачати мед з ме-
доносної рамки вулика, не пошкодивши соти
з розплодом тощо.

Ознайомившись з думками студентів, ми
дійшли висновку, що на факультеті слід пра-
цювати над пошуками нових форм та методів
студентської олімпіади, звертати більшу ува-
гу на практичну частину питань, особливо з
тих дисциплін, на яких ґрунтуються спеціаль-
ності, зокрема такі, як технологія виробницт-
ва і переробка продукції тваринництва.

Отже, викладачам, котрі проводять пере-
вірку знань студентів на олімпіадах, викори-
стовуючи класичні методи оцінки знань, та-
кож слід поступово переходити на нові фор-
ми визначення переможців-олімпійців.

В.П. Лясота,  професор
О.А. Пацеля,  доцент

Когорту наших видатних випускників поповнив ще
один Герой України – Буримський Іван Арсенійович.

Після військової служби він закінчив 1976 року
агрономічний  факультет БЦСГІ, здобувши фах вче-
ного агронома.

 Із січня 1980 року Іван Арсенійович очолює
сільськогосподарське товариство “Промінь” (ко-
лишній колгосп «Промінь») села Черепашинці Калин-
івського району Вінницької області. Спеціалізацією то-
вариства є відгодівля великої рогатої худоби (майже
4200 голів, з яких 300 корів дійного стада) та свиней
(близько 1000 голів); вирощування цукрових буряків,
зернових та кормових культур. Товариство орендує
3807 гектарів ріллі, тут працює 250 осіб.

За рівнем оснащення інженерно-технічного комп-
лексу йому немає рівних по всій Вінниччині. На його
базі постійно проводяться семінари та навчання. У господарстві діють заправка, мийка,
майстерні, дві тракторні бригади, автопарк на 45 автомобілів, трактори, сівалки, зерно- та
бурякозбиральні комбайни, блоки для зберігання техніки, майданчики. Користуються вітчиз-
няною і зарубіжною технікою. Одних зернозбиральних комбайнів –12 штук.

Протягом 2009-2013 років у технічну модернізацію основних засобів виробництва було
вкладено понад 25 мільйонів гривень. Лише в 2011 році  товариство “Промінь” реалізувало
сільськогосподарської продукції на 47 мільйонів гривень і виплатило заробітної плати та
податків на суму понад 10 мільйонів гривень.

Не шкодує І.А. Буримський грошей і на підтримку соціальної сфери. Школа, дитсадок,
амбулаторія сімейної медицини, будинок культури, бібліотека, харчування дітей, придбання
меблів – на всі потреби господарство постійно виділяє кошти. За 2012 рік на підтримку
соціальної сфери сіл Черепашинці та Заливанщина, а також окремих категорій місцевих жи-
телів господарство витратило 1 мільйон 15 тисяч гривень.

У День незалежності України 24 серпня 2013 р. за визначні особисті заслуги перед
Українською державою у розвитку сільськогосподарського виробництва, впровадження
прогресивних технологій та сучасних форм господарювання, багаторічну самовіддану пра-
цю директору сільськогосподарського товариства “Промінь” Калинівського району Вінниць-
кої області Івану Арсенійовичу Буримському присвоєно звання Герой України з врученням
ордена Держави.

Наші видатні випускники – це гордість університету, приклад для нинішніх і майбутніх
студентів, їх життєвий шлях  є взірцем для прийдешних поколінь аграріїв.

Наш кор.

НАШІ  ВИПУСКНИКИ –
НАША ГОРДІСТЬ

 Кожну секунду в мозку людини
відбувається не менше 100 000 хімічних ре-
акцій.

 Коли людина народжується , вона  має
300 кісток , але до 25-річчя їх залишається
тільки 206 (зростаються) .

 Через хвилину перебування в тем-
ряві чутливість очей до світла зростає в 10
разів, через 20 хв – у 6 тис. разів.

 Чашка кави містить 20 відсотків до-
бової потреби вітаміну Р, необхідного для
кровоносних судин.

 Жіноча коса складається в середньо-
му із двохсот тисяч волосин і здатна витри-
мати вантаж вагою в 20 т.

 За своє життя людина з’їдає приблиз-
но 40 тонн різного продовольства.

Упродовж 5 років на юридичному факультеті щорічно проводився турнір з жіночого
футболу присвячений Дню 8-го Березня. Після об’єднання з факультетом лінгвістики ми
продовжили цю традицію.  У цьогорічному турнірі вперше виступила команда філологів.

У змаганнях взяли участь 5 команд: 1-4 курси студентів-правознавців та збірна команда
філологів.

Дівчата проявили дисциплінованість, згур-
тованість та бойовий командний дух. Уболі-
вальники, якими була переповнена спортивна
зала, активно підтримували свої команди.

У результаті напруженої та безкомпромі-
сної боротьби впевнену перемогу в змаган-
нях здобули футболістки команди 3-го курсу
юристів, срібними призерами стала команда
2-го курсу, а бронзовими призерами – збірна
філологів. Переможці і призери отримали
кубки, грамоти та солодкі подарунки від де-
кана факультету Ю.С. Земського.

Бажаємо усім учасникам міцного здоро-
в’я, нових стартів та нових перемог.

В. Березенко, студентка 2 курсу
факультету права та лінгвістики

Футбольні баталії, присвячені 8 Березня

 М’яз – більш ефективний двигун,
ніж двигун внутрішнього згоряння і па-
ровий . Його  ККД досягає 50 % (в  автомо-
біля – 35 %).

 Коли скло тріскається, тріщина по-
ширюється зі швидкістю близько 5000 кіло-
метрів на годину.

  Чіткість звичайного книжкового
тексту в 277 разів вище, ніж чіткість тек-
сту на екрані кращого комп’ютерного
монітора.

 Між плитами піраміди Хеопса не-
можливо просунути лезо.

 Найбільше троянд у світі – близько
3 мільйонів – продається у День Святого
Валентина.

 Всього лише одна крапля нафти ро-
бить непридатним для пиття 25 л води.

Цікаві факти

«ХУЛІГАН» – ВІД ПРІЗВИЩА АНГЛІЙСЬКОЇ РОДИНИ
Слово “хуліган” у всіх асоціюється з поганою поведінкою людини. Однак воно не завж-

ди мало таке значення.
У XVIII чи XIX столітті, точно не встановлено, в містечку Саусворк, що неподалік

Лондона, жила сім’я Хуліганів, що мала дуже погану репутацію. Зневажаючи всі юридичні
та моральні норми, родичі на чолі з Патріком Хуліганом промишляли в окрузі розбоєм,
бешкетували, брали участь в погромах. Навіть самі лондонці нерідко страждали від набігів
сім’ї з Саусворка. Погана слава про Хуліганів розлетілася по всій Англії.

Незабаром прізвище розбійників увійшло в лексикон лондонців, які почали так нази-
вати міських бешкетників і всіх тих, хто бунтував проти усталених порядків. Особливо
широко слово «хуліган» використовували в південно-східній частині столиці Британської
Імперії. Остаточно воно закріпилося в англійській мові завдяки популярній гуморис-
тичній пісеньці 90-х років XIX століття, головним героєм якої був Патрік Хуліган. А
через деякий час одна з газет зробила недолугого Хулігана персонажем серії карикатур,
анекдотів і пародій.

Колектив університету з глибоким сумом сповіщає про смерть колишнього доцента
кафедри фізіології тварин   Тарасевича Вадима Леонідовича і висловлює щире співчуття
рідним і близьким покійного.


