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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
Дипломантами студентських перегонів стали:

студенти економічного факультету
ТОКАРЕНКО Георгій –

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»;

МУЗИКА Аліна –
 переможниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових

робіт з напряму «Економіка сільського господарства і АПК»;
 студент ветеринарного факультету

КОВАЛЬЧУК Денис –
переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт з напряму “Ветеринарна медицина”

Щиро вітаємо та бажаємо подальших успіхів!

Вітаємо переможців!

Сьогодення вимагає від вищої школи навчити молодь мислити, самостійно здобувати знання і по-
стійно підвищувати свій теоретичний і професійний рівень. Цьому сприяє інтеграція науки, освіти і
виробництва. Слід зазначити, що в університеті діє система організації науково-дослідної роботи сту-
дентів. Участь університетської молоді у наукових дослідженнях сприяє більш глибокому засвоєнню
навчальних курсів, ознайомленню з новітніми досягненнями науки, здобуттю навичок і досвіду прове-
дення наукових досліджень, сприяє формуванню системного професійного мислення. Одержані знання
і результати власних досліджень студенти використовують у підготовці курсових, магістерських та
дипломних проектів, що активно публікуються  як в університетських збірниках, так і в різних спеціа-
лізованих виданнях України та інших держав. Так, за минулий 2012 р. молодими науковцями було
опубліковано 939 статей.

Досвід організації наукової
роботи студентів свідчить, що
найефективнішим засобом залу-
чення молоді до наукової діяль-
ності є наукові конференції, мета
яких – виявлення найбільш
здібних і талановитих юнаків та
дівчат. Подією в науковому житті
університету стала  цьогорічна
Державна студентська науково-
практична конференція «Наукові
пошуки молоді у третьому тися-
чолітті». Результатом підвищен-

ня ролі студентства у процесі наукових пошуків стала різноманітна тематика представлених на конферен-
цію досліджень. На 37 секціях з різних напрямів – рослинництво, лісове і садово-паркове господарство,
ветеринарна медицина, виробництво та переробка продукції тваринництва, охорона навколишнього
середовища, економічний розвиток, проблеми права та перекладу – 735 студентів доповідали результа-
ти власних теоретичних та експериментальних робіт, висвітлювали нові наукові ідеї. Слід відзначити
високий рівень підготовлених допові-
дей, які супроводжувалися мультиме-
дійними презентаціями та
відеоматеріалами. Більшість доповідей
з технологічних напрямів тісно ув’язу-
валися з практичними проблемами, що
викликало їх жваве обговорення. Про-
фесорсько-викладацький склад універ-
ситету, котрий брав участь у дискусі-
ях, ділився досвідом розв’язання реаль-
них проблем виробництва. Саме такі
творчі обговорення породжують нові
ідеї та наукову думку

 На всіх факультетах робота секцій
була ретельно організованою, враховані
і виправлені недоліки минулорічної кон-
ференції. Зокрема, тематики доповідей є
актуальними і відповідали напрямам
секцій. Кількість доповідачів, підготовлених одним науковим керівником, була оптимізована, що пози-
тивно позначилося на якості виступів студентів. Відсоток доповідачів, які виступили, до заявлених у
програмі конференції,  збільшився до 75-87%.

З року в рік збільшується кількість студентів, що беруть участь у конференції.  Так, цього року на
засіданнях секцій працювало 2225 наших студентів, крім того. на конференції були присутні гості з

Національного університету біоресурсів і природокорис-
тування України, Київського національного університету
ім. В. Гетьмана, Полтавської державної аграрної академії,
Золотоніського технікуму ветеринарної медицини, Техно-
лого-економічного коледжу БНАУ, Тульчинського техніку-
му ветеринарної медицини БНАУ.  Результати студентсь-
ких наукових робіт представлені в електронних збірниках
наукових праць молодих дослідників “Новітні технології в
рослинництві»,  “Проблеми економічного розвитку АПК”,
“Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення”,
“Проблеми ветеринарної медицини”, “Новітні технології
виробництва та переробки продукції тваринництва”.

За підсумками конференції 144 студенти   нагороджено
дипломами І-ІІІ ступенів, 16 доповідей було відзначено
подяками.  Окремо слід відзначити підхід організаторів кон-
ференції на факультетах до заохочення переможців. Так, на

агрономічному факультеті  віднайшли можливість нагородити студентів, які посіли І-ІІ місця, грошовою
премією, на біолого-технологічному факультеті переможці були нагороджені цінними подарунками, на
інших – навчальною та науково-методичною літературою. Дуже б хотілося, щоб всі факультети насліду-
вали приклад агрономічного  факультету і намагалися віднайти кошти для преміювання кращих допо-
відачів конференції, що стало б вагомим матеріальним стимулом студентів до наукової роботи. Останні-
ми роками ми практикуємо як моральне заохочення – запрошування авторів кращих доповідей на
Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і докторантів, яка традиційно
відбувається в травні в рамках Дня науки.

Оргкомітет висловлює щиру вдячність усім учасникам конференції за активну роботу. Ми  вітаємо
наших переможців і пишаємося ними  як  студентською науковою елітою. Висловлюємо також сподіван-
ня, що з року в рік студентська конференція набуватиме все більшої ваги у науковому житті універси-
тету, поповнюючись  актуальними і цікавими доповідями та апробацією наукових досліджень, виконаних
із застосуванням сучасних методик.

О.Г. Олешко, голова НТТМ

СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ УНІВЕРСИТЕТУ
КРОКУЄ ДО НАУКОВИХ ОЛІМПІВ

Існує велика кількість студентських наукових заходів, які цікаві та важливі
з погляду поглиблення знань з того чи іншого предмета, набуття навиків
публічних виступів, що безперечно знадобиться у майбутній професії.

Проте, особливе місце серед цих заходів належить Всеукраїнським сту-
дентським олімпіадам з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей,  які
проводяться серед студентів усіх вищих навчальних закладів III-IV рівнів акре-
дитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Олімпіада – це найбільш складний студентський конкурс, для успішного
виступу  в якому необхідно виконати значний обсяг робіт. Ці  змагання сту-
дентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у
професійній підготовці проводяться щороку з метою підвищення якості освіти,
системного удосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів.

Основними завданнями Олімпіади є виявлення обдарованої студентської
молоді, сприяння та розвиток її творчих здібностей; стимулювання як творчої
праці студентів, так і науково-педагогічних працівників; формування зацікавле-
ності студентів до навчальної, наукової,  дослідницької, виробничої і підприєм-
ницької діяльності; відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.

Традиційно студентські олімпіади збирають кращих, інтелектуально обда-
рованих та соціально активних студентів.

У цьому році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
№ 46 від 23.01.2013 року перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади
проходив у січні-лютому, а другий має відбутися у квітні-травні.

Особливістю  першого (внутрішньовузівського)  етапу Олімпіади є його
масовість. У нашому університеті в ньому взяли участь майже 4,5 тисячі
студентів.  За призові місця з кожної дисципліни (а їх було на семи факульте-
тах 222) змагалися від 12 до 110 учасників. З кожного предмета визначалися
переможці – ті,  хто посів перше, друге та третє місця. Всього по універси-
тету їх виявилося   674 студенти. Всі переможці відзначені наказом ректора
№ 104/С від 20.03. 2013 року.

Із переможців першого етапу сформовані команди для участі у другому
(міжвузівському) етапі. Вони представлятимуть наш університет з 15-ти дис-
циплін і спеціальностей. Другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади відбу-
деться у таких вищих  навчальних закладах: з біології рослин і тварин – у
Миколаївському ДАУ; агрономії – Уманському національному університеті
садівництва; технології виробництва і переробки продукції тваринництва – Хер-
сонському ДАУ; менеджменту організації – Київському національному універ-
ситеті   ім. Т. Шевченка; менеджменту ЗЕД –  Одеському державному економі-
чному університеті; обліку і аудиту – Тернопільському національному економ-
ічному університеті; економіки підприємств – Полтавському національному
технічному університеті; екології – Полтавській державній аграрній академії;
неорганічної хімії – НУБіПі; безпеки життєдіяльності – Національному універ-
ситеті водного господарства та  природокористування;  правознавства – Юри-
дичній академії України     ім. Я. Мудрого; української мови – Південноукраї-
нському національному педагогічному університеті; з  англійської мови –  у
Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди.

Наш університет визнано базовим вищим навчальним закладом для прове-
дення другого етапу Олімпіади з ветеринарної медицини, водних біоресурсів та
аквакультури. Ми прийматимемо учасників з усіх споріднених вузів України.

Хочеться подякувати всім, хто взяв активну участь в першому турі Олім-
піади, щиро привітати її переможців та висловити впевненість, що наші студен-
ти гідно представлять наш університет і на міжвузівському етапі Всеукраїнсь-
кої студентської олімпіади.

І.П. Соколенко, відповідальний за проведення
олімпіад в університеті, доцент

СТУДЕНТСЬКІ ПРЕДМЕТНІ
ОЛІМПІАДИ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ



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 № 980-пр.

Підписано до друку  20.04.2013 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

Університет№ 7                                                                        квітень

У лютому були проведені щорічні предметні олімпіади серед студентів факультету
ветеринарної медицини. В 22 олімпіадах із загальних та спеціальних дисциплін взяли участь
понад 400 студентів від першого до випускного курсів, із них 45 стали переможцями навіть
з декількох предметів. Студенти-переможці
3 курсу Міщанчук Анна, Хажанець Кате-
рина та Лупін Всеволод (фото) будуть
представляти наш університет на ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з біо-
логії тварин, який відбудеться 16–18 квітня
2013 року на базі Миколаївського націо-
нального аграрного університету.

16 квітня 2013 року буде проходити І
етап Всеукраїнської студентської олімпіади
з ветеринарної медицини. У цьому змаганні
візьмуть участь 10 найкращих студентів 5
курсу: Акетіна Юлія, Гаврилюк Еліна, Гон-
чар Неля, Гриб Богдана, Ковбасюк Ганна,
Лавриненко Еліна, Новосад Вікторія, Фе-
досєєв Сергій, Фролов Олександр, Шейна Аліна. Призери будуть представляти рідний
університет на ІІ етапі, який відбудеться на базі нашого закладу 21–24 травня 2013 року.
Бажаємо успіхів майбутнім переможцям.

Організаційний комітет висловлює щиру подяку всім викладачам, що взяли активну
участь у проведенні цих важливих заходів.

О.В. Яхновська, доцент, відповідальна за проведення студентської олімпіади на ФВМ
На фото зліва направо: Хажанець Катерина, Лупін Всеволод та Міщанчук Анна

ПІДСУМКИ  І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ
Факультет ветеринарної медицини

Оргкомітет екологічного факультету підвів підсумки І етапу олімпіади та визначив учас-
ників ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади.

У І етапі олімпіади взяли участь 286 студентів. Проведено зма-
гання з 40 навчальних дисциплін.

Грунтовні знання з теоретичної та практичної підготовки пока-
зали більшість студентів, які взяли участь у змаганні. Найкращі з
них – 67 студентів посіли призові місця та були нагороджені грамо-
тами і подарунками.

Переможці І етапу, які визначені оргкомітетом, стануть учасни-
ками ІІ етапу олімпіади, список їх затверджено наказом ректора.

Відстоювати честь нашого університету на ІІ етапі Всеукраїнсь-
кої студентської олімпіади будуть такі студенти: Семіс Андрій (2
курс) – дисципліна «Екологія»; Маланчук Марта (3 курс), Особли-
вець Марина (4 курс), Черненко Ольга  (5 курс) – «Безпека життє-
діяльності»; Стрепетова Наталія, Мокрицький Костянтин, Субо-

тенко Тетяна (5 курс) – «Рибне господарство та аквакультура».
Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших успіхів у навчанні!

Ю.В. Куновський, відповідальний за проведення олімпіади
на екологічному факультеті, канд. с.-г. наук

На фото: Маланчук Марта

Екологічний факультет

Олімпіада на економічному факультеті проводилася з 57 дисциплін, зокрема з тих, які
були винесені на зимову екзаменаційну сесію. На першому, другому і третьому курсах це
було 7 дисциплін, на четвертому – 13, на п’ятому – 10, у магістрантів –12.

Олімпіада проводилася за окремим графіком. Викладачі підготували контрольні завдан-
ня з відповідних дисциплін у формі теоретичних та практичних питань.

У І турі олімпіади взяли участь 1153 студенти, найбільшою кількість учасників була з
предметів: менеджмент організацій і менеджмент підприємств АПК (доц. Шемігон О.І.), рег-
іональна економіка (доц. Безпечна І.В.), міжнародні економічні відносини (проф. Губенко
В.І.).

За підсумками І туру олімпіади було визначено 171 переможець, які посіли 1, 2, 3 місця.
Найкращі результати показали студенти 4 курсу Дьомочкіна А.І. і Дерегуз І.О.; 5 курсу –
Музика А.В., Шпортун Н.В., Усатюк В.М., Вінійчук А.А., Токаренко Г.О. Саме вони були
рекомендовані до участі у ІІ турі олімпіади з напрямів менеджмент ЗЕД, що буде проходити
в Одеському державному економічному університеті; менеджмент організацій – в Київсько-
му національному університеті ім. Т.Г. Шевченка; економіка підприємства – у Полтавському
національному технічному університеті; облік і аудит – в Миколаївському аграрному дер-
жавному університеті.

Бажаємо нашим переможцям успішно виступити у ІІ турі олімпіади.
О.М. Біляєв, доцент, відповідальний за проведення олімпіади

 на економічному факультеті

Економічний факультет

Щороку на фа-
культеті лінгвістики
проводиться 1-й
етап Всеукраїнської
студентської олімпі-
ади, метою якої є не
лише виявлення об-
дарованої студен-
тської молоді, але й
активізація навчаль-
н о-п ізнаваль ної
діяльності,  створен-

ня умов для підвищення якості підготовки
майбутніх висококваліфікованих фахівців.

Олімпіада – це свято знань. Це добра на-
года для студентів перевірити свої знання та
довести самим собі, що вони найкращі. А крім
того, це хороше змагання у творчому засто-
суванні здобутих умінь та навичок.

На основі перевірки відповідей та згідно
з протоколами засідань комісій з розгляду
результатів олімпіади на факультеті лінгвісти-
ки  напряму “Переклад” було визначено 34
призові місця. Серед переможців особливо
хотілось би відзначити Єрко Анастасію, яка
посіла перші місця з трьох дисциплін, Петро-
сян Олександру – два перші і одне друге
місце, Романенко Юлію – два перші місця,
Верголяс Світлану – призові місця з трьох
дисциплін. Ще 8 студентів – Ковтун Ганна,
Мандрик Анна,  Арндт Тетяна, Нечупій Те-
тяна, Пересада Оксана,  Куркіна Марина,
Демченко Наталія, Гончар Марія посіли при-
зові місця з двох дисциплін.

8 лютого на кафедрі іноземних мов фа-
культету лінгвістики пройшов І тур Всеук-
раїнської студентської олімпіади з предмета
“Англійська мова” для студентів немовних
спеціальностей, у якій взяли участь 25 сту-
дентів з  агрономічного, екологічного, біоло-
го-технологічного, економічного, юридично-
го факультетів та факультету ветеринарної
медицини. Згідно з Методичними рекоменда-
ціями щодо проведення олімпіади передбача-
лося написання в позааудиторний час тестових
завдань. Учасники продемонстрували свою
ерудицію, а також уміння володіти словом.

За результатами олімпіади 2 і 3 місця по-
сіли студенти 1 курсу юридичного факуль-
тету Мартиненко Денис та Шевченко Юлія.

Право представляти наш університет в ІІ
турі Всеукраїнської студентської олімпіади з
англійської мови серед студентів немовних фа-
культетів ВНЗ України, що відбудеться 24-26
квітня 2013 року на базі Харківського націо-
нального педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди, виборола Кравчук Вікторія
(на фото), студентка 2 курсу економічного
факультету (викладач І.Ю. Підопригора).

Висловлюємо щиру подяку всім учасни-
кам олімпіади! Вітаємо наших переможців,
бажаємо подальших перемог, творчого натх-
нення та професійних успіхів!

Бажаємо Кравчук Вікторії з гідністю пред-
ставляти наш університет у ІІ турі  змагань й
повернутися в рідні стіни з перемогою!

А.І. Мельник, доцент кафедри іноземних
мов, відповідальний за проведення олімпіа-

ди на факультеті лінгвістики

Факультет лінгвістики

Студентська олімпіада як система масо-
вих  змагань з творчого застосування здобу-
тих знань, умінь і навичок серед студентів
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів ак-
редитації є однією із важливих форм навчан-
ня студентської молоді.

Олімпіада проводиться щорічно з метою
виявлення, відбору та підтримки обдарова-
ної студентської молоді та формування ко-
манд для участі у Всеукраїнській та Міжна-
родних олімпіадах.

Активно проведено олімпіаду і на біоло-
го-технологічному факультеті . Відбувалося
творче змагання з дисциплін циклів гумані-
тарної, соціально-економічної та природно-
технічної підготовки студентів, що вивчали
відповідні дисципліни в поточному або закін-
чили її вивчати в минулому році.

В олімпіаді взяли участь студенти 1-5
курсів основного та спеціалізованого курсів
загальною кількістю більше 300 осіб.

Були визначені переможці, які посіли
перші, другі та треті місця.

Переможці І внутрішньовузівського ета-
пу олімпіади були рекомендовані до участі у
II етапі Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди серед студентів вищих аграрних навчаль-
них закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів ак-
редитації.

Вже другий рік поспіль II етап Всеук-
раїнської студентської олімпіади із напрямку
підготовки «Технологія виробництва і пере-
робки продукції тваринництва» проходить у
Херсонському державному аграрному уні-
верситеті. У цьому році наш факультет пред-
ставлятимуть студенти, які вибороли це пра-
во, а саме: Юрій Динько (4 курс), Наталія
Роль (5 курс), Любов Троянова (5 курс).
Отже, побажаємо успіхів та вагомих досяг-
нень нашим студентам.

В.П. Лясота, професор, відповідальний за
проведення олімпіади на БТФ

Біолого-технологічний факультет

У студентів юридичного факультету, які взяли участь в олімпіаді, був конкретний стимул
до перемоги  – поїздка до Харкова.

Олімпіада – це насамперед змагання, майже як у спорті, де єдине знаряддя – це знання,
котрі демонструє студент.

Цьогорічна олімпіада для першокурсників стала першою можливістю проявити себе.
Помітне  суперництво спостерігалося між студентами першого курсу Федчун Андрієм і Ко-
ломієць Тетяною, які розділили 1 і 2 місця з двох дисциплін.

На другому курсі особливою активністю відзначилися Шмигельська Ірина, Матвійчук
Анна та Фещенко Світлана, які почергово займали  призові місця. Хочеться зазначити, що
другий курс лише набирає оберти, тому у наступні роки від них можна очікувати  ще більшої
активності та наполегливості.

Особливо цікаві результати олімпіади на третьому курсі, з усіх предметів тут однаково
йшли Бакун Одександр та Чубко Яна, які, будучи одногрупниками, показали приклад здоро-
вої конкуренції. А їх одногрупник Гаделія Віталій стабільно посідав другі місця одразу у
декількох дисциплінах.

Окремо слід сказати про 4 курс. У них було  винесено на олімпіаду 5 дисциплін. Це для них
останнє випробування перед звітною сесією та випускними екзаменами. Серед четвертокур-
сників Шеманська Алла посіла перше місце одразу з двох дисциплін. У секції з найбільшою
кількістю учасників перемогла Брязгун Катерина. Хочеться відзначити Нікітченко Олену, її
жагу до перемоги та наполегливість, завдяки яким  вона посіла другі місця у двох секціях. Ці
студенти 4 курсу візьмуть участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства, який
пройде у Харкові.

Окремо хочеться  відзначити роботу викладача кафедри історії, теорії держави і права та
державного будівництва Терещука Миколи Миколайовича, який займався організацією пред-
метної олімпіади на  юридичному факультеті. Він всіляко допомагав студентам у підготовці,
що дало їм змогу  відчути себе справжніми знавцями у сфері юриспруденції.

О.Г. Мельник, асистент кафедри історії, теорії держави
 і права та державного будівництва

Юридичний факультет

На агрономічному факультеті участь в
першому турі Всеукраїнської студентської
олімпіади взяли 612 студентів. Серед них був
проведений відбір кращих студентів, які по-
їдуть захищати честь нашого навчального зак-
ладу в Миколаївський ДАУ та Уманський НУС.

За підсумками результатів олімпіади виз-
начено, що до Миколаєва будуть відряджені
студенти ІІІ курсу, які показали найкращі
знання з дисципліни «Біологія рослин»: Вруб-
левський Андрій, Черненко Юлія, Андрієвсь-
кий Віктор Васильович. Їхньою підготовкою
керував доцент кафедри лісівництва, ботані-
ки та фізіології рослин Мацкевич В.В.

Найкращі знання з агрономічних дис-
циплін  показали магістранти 1 року навчан-
ня Черненко Сергій, Ільніцький Руслан, Сек-
ретар Юлія, яких підготував  доцент кафед-
ри рослинництва Покотило І.М. Саме вони
представлятимуть наш університет у ІІ турі
Всеукраїнської студентської олімпіади, який
буде проходити в Уманському національно-
му університеті садівництва.

Бажаємо успіху нашим кращим студентам!

Т.В. Панченко, відповідальний за
проведення олімпіади  на агрономічному

факультеті, канд. с.-г. наук

Агрономічний факультет


