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Першого квітня 2013 року виповнилося 50 років науково-педа-
гогічної діяльності та 67 років трудової діяльності кандидата вете-
ринарних наук, доцента кафедри акушерства і штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин Бабака Івана Михайловича.

У 1960 р. він закінчив з відзнакою ветеринарний факультет Біло-
церківського сільськогосподарського інституту.  Працював за на-
правленням ветеринарним лікарем колгоспу “Радянська Україна” у
с. Матюші Білоцерківського району. У 1963–1967 рр. навчався в
аспірантурі. У жовтні 1967 р. успішно захистив кандидатську дисер-
тацію: “Артроз у телят”.

Після закінчення аспірантури Іван Михайлович працював асистентом кафедри хірургії та
акушерства.  В цей період разом з професором А.Ф. Бурденюком, доцентами Ф.Л. Задвірним
та П.С.Дяченком він багато працює над створенням навчальних фільмів. Фільм “Кульгавість у
тварин” посів І місце в конкурсі навчальних фільмів СРСР, а такі навчальні фільми, як “Ке-
сарів розтин у корів”, “Рододопомога у корів”, “Фізіологія родів у свиноматок” та інші і нині
використовуються  у багатьох аграрних вишах і технікумах.

У 1975 р. йому присвоєно вчене звання доцента.  З 1974 до 1986 рр. Іван Михайлович
обирався деканом факультету ветеринарної медицини. Маючи чудову пам’ять, знав кожного
студента, його захоплення, успіхи і життєві негаразди.

З 1985 до 1990 рр.  І.М. Бабак працював завідувачем кафедри акушерства .
У 1986 р. Іван Михайлович був призначений на посаду проректора з підвищення квалі-

фікації. У 1992–1993 рр. він бере активну участь у створенні Інституту післядипломного
навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини на базі факультету підвищення ква-

ПІВСТОЛІТТЯ НА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НИВІ

ЩИРОСЕРДЕЧНО ВІТАЄМО
 ректора університету, академіка НААНУ, заслуженого працівника

сільського господарства України, відмінника освіти
ДАНИЛЕНКА Анатолія Степановича

 з обранням його членом Президії
Національной академіїї аграрних наук України

ліфікації та факультету ветеринарної медицини, а коли у 1993 р. було організовано Інститут
післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, то І.М. Бабак
його очолив і  працював  на цій посаді до лютого 2001 р.

Усі роки Іван Михайлович займався і  науково-дослідною роботою з проблем застосуван-
ня лікарських речовин та вдосконалення методів лікування за  патологій відтворної функції у
самок сільськогосподарських тварин.  Він має близько 70 наукових праць.

Сьогодні  І.М. Бабак працює на посаді доцента кафедри акушерства і штучного осіменіння
с.-г. тварин. Свій великий практичний та науковий досвід він передає студентам. Особливою
популярністю користуються його заняття у слухачів Інституту післядипломного навчання.

Багаторічний досвід педагогічної роботи Іван Михайлович виклав у більш як 20 методич-
них рекомендаціях, спрямованих на покращення навчального процесу.

У 1995 р. за особистий внесок у розвиток аграрної науки Указом Президента йому було
присвоєно почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”. Він обраний до
складу Білоцерківського міського “Золотого фонду”.

Багаторічна трудова діяльність І.М. Бабака відзначена багатьма урядовими нагородами.
За видатні особисті заслуги його нагороджено орденом університету “За мудрість, гідність,
самовідданість”. Та найголовнішою нагородою Івана Михайловича є любов і шана тисяч ви-
пускників університету, які щиро вдячні йому не лише за навчання, але й батьківське ставлен-
ня до кожного з них.

Тож бажаємо Вам, шановний Іване Михайловичу, ще багато років свої знання та невичерпну
енергію спрямовувати на навчання та виховання майбутніх фахівців ветеринарної медицини.

Колектив факультету ветеринарної медицини

У суботу, 6 квітня, в університеті уже
вкотре відбувся День відкритих дверей для
цьогорічних випускників шкіл та

аграрних технікумів. Це один із найваж-
ливіших заходів профорієнтаційної робо-
ти, коли майбутні абітурієнти
мають змогу отримати інфор-
мацію про наш університет, оз-
найомитися з факультетами та
напрямами підготовки. Відрад-
но, що географія учасників свя-
та була дуже широкою: до нас
приїхали представники Вінниць-
кої, Дніпропетровської, Жито-
мирської, Київської, Кірово-
градської, Сумської, Херсон-
ської, Черкаської та Чернігівської
областей, що свідчить про висо-
кий авторитет нашого універси-
тету, адже майже в усіх перера-
хованих областях є свої аграрні
вищі навчальні заклади.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Майбутні абітурієнти ознайомилися з
факультетами, які їх найбільше зацікави-
ли, а потім разом з батьками зібралися в
актовій залі. До присутніх звернувся
ректор університету, академік НААНУ
А.С. Даниленко. Він розповів про наш
навчальний заклад,
який має майже чоти-
рьохсотрічну історію,
про давні традиції осві-
ти і виховання, про на-
ших видатних випуск-
ників. Анатолій Степа-
нович зупинився на
перспективах універси-
тету, на новітніх освітніх
технологіях, які впро-
ваджуються, щоб на-
близити навчальний
процес в університеті
до європейських стан-
дартів  вищої освіти.

Ректор наголосив, що
у нашому університеті

студенти не тільки отримують якісну
освіту, але й постійно відчувають бать-
ківське піклування про них з боку як
керівництва, так і навчально-педагогі-
чних працівників.

Присутні мали можливість по-
ставити свої запитання і  ректору, і
деканам, і секретарю приймальної
комісії С.П. Бабенку.

Коло запитань учнів і їхніх батьків
було надзвичайно широким:
запитання стосувалися  вступних
іспитів, можливостей навчання  за дер-
жавним замовленням  та  на дого-
вірній основі,  військової підготовки

студентів, можливостей поселення у гур-
тожитку та багатьох інших. На всі запитан-
ня майбутні абітурієнти та їхні батьки
отримали вичерпні відповіді.

Свято відкритих дверей завершилося
великим концертом, який підготували до
цього дня студенти. Усіх виступаючих гля-
дачі нагороджували  бурхливими оплес-
ками. Учасники Дня відкритих дверей
отримали велике задоволення від свята.

Ми переконані, ця  зустріч  допомо-
же   випускникам прийняти вірне рішен-
ня, і 1 вересня ми обов’язково побачимо
їх серед першокурсників.

Наш кор.
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З вересня 2012 року викладачі та сту-
денти юридичної клініки нашого універси-
тету розпочали нову ініціативу в рамках
профорієнтаційної роботи та правової осві-
ти молоді – два рази на місяць студенти
клініки проводять тематичні виступи-лекції
на правозахисну тематику серед учнів стар-
ших класів шкіл Білої Церкви.

До виступів молоді оратори готуються
дуже ретельно: спершу всі студенти прослу-
хали спецкурс «Таємниці публічних вис-
тупів», потім апробували методики подання

матеріалу, обговорили як краще тримати ува-
гу слухачів, як зацікавити аудиторію. Самі
студенти обрали теми, найбільш цікаві для
молоді і юнацтва, а саме: «Підліткова зло-
чинність», «Профілактика правопорушень»,
«Заборона паління та розпиття спиртних на-
поїв» тощо. До команди виступаючих увійш-
ли студенти 4 курсу Тирсін Ярослав, Швець
Сергій, Хащавацький Іван, Ковіня Олексій,
Сорокін Павло, Паскаль Іван, Присяжнюк
Аліна і Мудровська Катерина.

З жовтня вихованці юридичної клініки
почали практикувати та отримувати без-
цінний досвід ораторської майстерності у
ЗОШ № 3, № 4, № 7, № 11 та в інших. А до
Білоцерківського спортивного ліцею

студентів запрошували декілька разів
поспіль! В школах теж просять якомога час-
тіше проводити такі зустрічі. Студенти роз-
дають школярам  профорієнтаційні матеріа-
ли про наш університет, а такожі цікаві тема-
тичні буклети, розроблені власноруч та
надруковані силами факультету.

Напрацьовуючи власний досвід і прак-
тичні навички, студенти утверджують імідж
та вже сформований позитивний авторитет
нашого юридичного факультету, адже

спілкуючись зі студентами, школяри цікав-
ляться як вступити на юридичний факультет,
чи важко навчатися, які перспективи після за-
кінчення та ін.

Не перебільшуючи, можна сказати – ми
готуємо працьовите і конкурентне покоління
молодих юристів. Нині по закінченні нашого
факультету студент знає про складнощі і пе-
реваги своєї майбутньої професії, знає як і
ким буде працювати, хоче бути першим, кра-
щим, впевненим у майбутньому.

Дякуємо вам, студенти, що ви не байдужі
до проблем сьогодення, вмієте вчитися та
навчаєте самі, любите та поважаєте наш рідний
університет!

Ольга Настіна, куратор юрид. клініки

Профорієнтаційні ініціативи
юридичної клініки

Однією з найактуальніших  соціальних та
медичних проблем сучасного суспільства за-
лишається проблема алкоголізації молоді. У
світі 5% усіх смертей людей у віці від 15 до 29
років спричинено вживанням алкоголю, у
Європі – кожна четверта смерть чоловіків цієї
вікової групи, а у деяких країнах  Східної Євро-
пи – кожна третя. У цілому в Європі з причин,
обумовлених вживанням алкоголю, щороку
помирає близько 55 тис. молодих людей.

Алкоголізація молоді з кожним поколін-
ням і навіть роком зростає. Діти чимраз ра-
ніше починають вживати алкоголь, не підоз-
рюючи, що руйнують і своє майбутнє, і здо-
ров‘я своїх майбутніх дітей. Найстрашніше,
що алкоголь став транквілізатором, способом
спілкування в молодіжному середовищі.  Як
вважають спеціалісти ВООЗ, вживання алко-
голю понад 8 літрів абсолютного спирту на
душу населення за рік є небезпечним для
фізичного і психічного здоров‘я людини, а
відтак відбувається зміна генофонду нації,
тобто починається процес виродження цілих
народів. В Україні вживання абсолютного
спирту на душу населення, включаючи не-
мовлят і людей літнього віку, наблизилось до
20 л. Отож нам є над чим задуматись. Адже
відбувається масове хімічне отруєння спо-
вільненої дії, яке уражує, насамперед, молодь
і працездатне населення.

Як убезпечити молодь від руйнівного
впливу алкоголю? Це питання постійно
піднімає на засіданнях керівництва ректор ун-
іверситету, професор, академік НААНУ А.С-
.Даниленко. Адже девіз нашого навчального
закладу – «Духовність, освіченість та про-
фесіоналізм – основи процвітання держави».

Не стоять осторонь декани університе-
ту та куратори груп, які постійно працю-
ють зі студентами, спрямовуючи свою ро-
боту на спростування стереотипів негатив-
ного мікросоціуму (компанії, друзів) та за-
собів масової інформації, де широко рекла-
мують спиртні напої. Вони роз’ясняють мо-
лоді, як протистояти маніпулюванню

їхньою свідомістю, викривають хибність
поширеної думки, що алкоголь – «це нор-
мально».

На всіх факультетах університету прово-
дяться виховні години на тему: «Профілак-
тика вживання спиртних напоїв серед молоді»,
на яких завжди виступає завідувач психонар-
кологічного відділення міської лікарні В.І. На-
умець. Він не лише розкриває цю гостру тему
на матеріалі нашого міста, але й наводить
цікаві історичні факти. Виявляється, що в
1913 році вживання абсолютного спирту на
душу населення становило лише 2 літри, але
це вже турбувало царський уряд і примуси-
ло Миколу ІІ підписати указ про сухий за-
кон. А за даними науковців, саме завдяки такій
непопулярній антиалкогольній кампанії 1985–
1988 рр. було врятовано життя 1мільйона  на-
селення колишнього СРСР.

Алкоголізація нашого суспільства може
призвести до виродження української нації.
Це має усвідомити молоде покоління, інакше
ми не матимемо майбутнього. Адже уже за-
раз нам загрожує «горілкомор».

Знайти вихід у вирішенні цієї проблеми
допомагає художньо-публіцистичний фільм
«Надія є», створений професором В.П. Ля-
сотою разом з творчим об‘єднанням «Рось-
фільм». Фільм спрямовує молодих людей
жити, не вживаючи алкоголю, і отримувати
від життя задоволення. У фільмі розпові-
дається про Всеукраїнський громадський рух
«Твереза Україна» та рекомендується ряд
методів у боротьбі зі згубною звичкою. Зок-
рема, звертається увага на метод лікаря
Шітько, суть якого – боротись з алкоголь-
ною залежністю у будь-якому віці, переко-
нуючи та налаштовуючи людину на здоро-
вий спосіб життя.

Ми впевнені, що фільм  «Надія є» – це ще
один дієвий засіб в антиалкогольному вихо-
ванні студентської молоді.

В.П. Новак, перший проректор
В.П. Лясота, професор
В.І. Халдей, бібліотекар

ПІД  ЗАГРОЗОЮ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ
За здоровий спосіб життя

Цікава подія відбулася у спортивному  житті
юридичного факультету – дівчата-студентки
взяли участь у  чемпіонаті з жіночого футболу
на кубок декана.

Протягом трьох останніх років 1 місце  на-
дійно утримували  футболістки нинішнього 4
курсу. Отож настав час  передати свою першість
молодшим студенткам. Протягом двох годин без-
перервного футболу було зіграно чотири матчі.

Четверте місце дісталося команді 2 курсу. Хоч
вони грали непогано,  їм не вистачило сили та
досвідченості, щоб переграти суперників. В бо-
ротьбі за 3-4 місце другокурсниці могли б вигра-
ти по пенальті, але тут фортуна посміхнулася  3
курсу. На думку вболівальників, якщо команда
буде посилено тренуватися, то досягне кращих
результатів.

Бронзові призери змагань – студентки 3 курсу. Команда добре грала, навіть перша
забила гол досвідченому 4 курсу, але для перемоги цього виявилося замало. Удача їм
посміхнулася у матчі з 2 курсом, в якому вони отримали перемогу.

Неочікуваною була гра дівчат 4 курсу – така сильна команда з початку турніру
претендувала на перемогу, але наполегливість суперників змусила минулорічних чемпі-
онів поступитися. В результаті у них 2 місце.

У фінальній грі  неабияку завзятість виявили  першокурсниці. Вони дослухалися до
порад тренера команди Максима Сушка і результат не забарився. Отож, першокурсниці
стали володарями кубка декана.

Щиро вітаємо переможців! Дякуємо всім учасникам змагань та щирим вболі-
вальникам.

Козоріз Галина, студентка 4 курсу юридичного факультету

Відбулась першість університету з настільного те-
нісу серед студентів та викладачів і співробітників. На
студентський старт вийшло 7 збірних команд факуль-
тетів. Впевнену перемогу отримала збірна команда еко-
логічного факультету (Янголь О., Томчак І., Литвин
О.), ІІ  місце  третій рік поспіль посіла команда  БТФ
(Зарубенко О., Чайка С., Коваль М.), ІІІ місце – завдя-
ки перемозі над командою ФВМ зайняла збірна коман-
да агрономічного факультету (Данилов С., Сербін Д.,
Мулик М.). Надалі місця розподілилися таким чином:
IV місце – збірна команда ФВМ, V місце – команда еконо-
мічного факультету, шостими  були лінгвісти, 7 місце –
посіла  команда юридичного факультету.

У змаганнях серед професорсько-викладацького
складу і співробітників взяли участь 6 збірних команд.
Лідером стала збірна команда ФВМ (Мельник А.Ю.,
Островський Д.М., Вовкотруб Н.В.), друге місце по-
сіла команда управління (Діденко А.А., Штукований
Р.В., Комісарчук В.П.); третє – у команди агрономічно-
го факультету (Лозинський М.В., Масальський В.П.,
Устинова Г.Л.). Потім місця розподілилися так: четвер-
те місце здобула збірна команда економічного факуль-
тету, п’яте місце – у збірної команди БТФ, а шосте – у
команди екологічного факультету.

В.М. Кириченко, головний суддя,
 старший викладач кафедри фізичного виховання

Нещодавно відбувся  черговий етап Спартакіади – змагання з волейбо-
лу серед професорсько-викладацького складу університету. На старт вий-
шло 6 збірних команд факультетів та команда управління. За результатами
жеребкування команди розподілилися на дві групи: група А – економічний
ф-т, ФВМ, управління, збірна 6 корпусу ф-ти лінгвістики та юридичний;
група В – БТФ, екологічний та агрономічний ф-ти. В результаті запеклої
боротьби місця визначилися таким чином: сьоме місце – збірна 6 корпусу,
шосте – ФВМ, п’яте – екологічний ф-т.

У боротьбі за III-IV місця зустрілися команди агрономічного ф-ту та
команда управління. Перемогу та почесне третє місце виборола команда
управління, агрономічний ф-т посів четверте місце.

Переможцем турніру стала дружна команда БТФ, яка в фінальній су-
тичці  перемогла команду економічного ф-ту. Особливо хочеться відзначи-
ти жінок-викладачів, які взяли  активну участь у запеклій боротьбі в цьо-
му нелегкому, але видовищному виді спорту.

Переможці та призери були нагороджені  дипломами і медалями.
Д.В. Куга, головний суддя змагань

Першість університету
з настільного тенісу

ВОЛЕЙБОЛЬНІ БАТАЛІЇ

Жіночий футбол на юридичному факультеті

Виставка  до 125-річчя
професора

 І.М. Толмачова
Нещодавно у музеї університе-

ту відбулася виставка, присвячена
125-річчю Івана Михайловича Тол-
мачова. Він народився  у 1888р. у
місті Балашові Саратовської області
в сім’ї селянина. В 1914 році закін-
чив Київський політехнічний інсти-
тут. З 1922 до 1941 рр. працював
викладачем, доцентом Київського
сільськогосподарського інституту.

У важкий післявоєнний період з
1944 до 1954 рр. І.М. Толмачов пра-
цював професором кафедри ботаніки і
фізіології рослин Білоцерківського
сільськогосподарського інституту. Він
є відомим вченим  з проблем фотосин-
тезу та дихання рослин.

І.М. Толмачов винайшов респіра-
ційний апарат для визначення інтен-
сивності дихання рослин, а також ори-
гінальний прилад для аналізу газо-
обміну під час фотосинтезу рослин у
польових умовах.

З 1955 року працював професо-
ром-консультантом в Українській
сільськогосподарській академії.

І.М. Толмачов має понад 40 дру-
кованих праць.

На виставці були представлені на-
укові  праці професора І.М. Толмачо-
ва та  архівні біографічні матеріали.

Графінов Т., студент агроф-ту,
 член гуртка  «Екскурсовод»

Колектив кафедри механізації та
електрифікації с.-г. машин вислов-
лює щире співчуття завідувачу,
доценту Трегубу Миколі Ілларіо-
новичу з приводу тяжкої втрати –
  смерті матері Анни Петрівни

Спортивні новини


