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УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
ВІТАЄМО
З ДНЕМ

ПЕРЕМОГИ!
З нагоди світлого величного християнського свята

Воскресіння Христового
прийміть сердечні вітання та найкращі побажання – міцного здоров’я,

людського щастя, злагоди і спокою, наснаги у праці, успіхів у здійсненні
всіх ваших добрих намірів і починань. Нехай цей день гуртує всіх

навколо давніх християнських цінностей: доброти, терпимості,
милосердя, любові до ближнього.

Хай він надихає вас на добрі та праведні справи, наповнить радістю
ваші серця, а переможний дух надії
додає вам сил, енергії для добрих і

корисних справ, спрямованих
на процвітання України.

Щастя вам, радості, миру і благопо-
луччя, милості і благословення

Божого на многії літа щасливого та
Благодатного життя!

Христос Воскрес!

Дорогі ветерани, шановні колеги, студентство!
Вітаємо вас зі святом Великої Перемоги!

Проходять десятиліття, змінюються покоління, але День Перемоги як символ
національної гордості, військової слави і доблесті нашого народу залишається

навічно вписаним в героїчний літопис Вітчизни! 
9 Травня – символ героїзму і великого подвигу цілої країни.

У цей священний день ми низько схиляємо голови перед світлою
пам’яттю загиблих, які в жорстоких боях відстояли свободу

і незалежність Батьківщини.
Низький уклін ветеранам  від нас – дітей, онуків і  правнуків. І на сьогодні наше

спільне завдання – збереження пам’яті про Велику Вітчизняну війну, осмислення її
уроків, виховання у молоді шанобливого ставлення до

спадщини Перемоги. 
Від усієї душі бажаємо  вам здоров’я, щастя, благополуччя, мирного неба над

головою і невичерпної віри в краще майбутнє України!
З Днем Великої Перемоги!

Студентка економічного факультету
Світлана Чернявська  блискуче виступила на
чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Тірані
(Албанія), де завоювала одразу три золоті
медалі і довела, що вона набагато сильніша за
своїх суперниць. Світлана  успішно викона-
ла два підходи, піднявши штангу спочатку
130 кг, а у другому підході – 140 кг.

Золоті медалі, які виборола Світлана,
дозволили збірній України вийти на третє
місце у загальнокомандному заліку, адже
всього українські спортсмени завоювали
5 золотих медалей, з яких три – у Світлани
Чернявської.

Ми щиро вітаємо нашу золоту чемпіон-
ку з перемогою і бажаємо подальшого
підкорення спортивних вершин!

Світлано, ти – наша суперстар!

О.К. Дудник, зав. кафедри фізичного
виховання та спорту

Наша Світлана
ЧЕРНЯВСЬКА –

абсолютна
чемпіонка Європи!

 Шановні колеги,
співробітники та студенти!

ВОНИ СЬОГОДНІ
СЕРЕД НАС

Григорій Матвійович
НАГОРНИЙ,
 автоматник

стрілецького полку

Віра Семенівна
ХОМЕНКО, ветлікар

фронтового
 ветлазарету

Микола Якович
ЗАЙЦЕВ,

 лейтенант, командир
стрілецької роти

Олексій Степанович
 КУЗЬМЕНКО,

командир
зенітної гармати

Олексій Миколайович
СТЕПАНЮК,

зв’язківець ветвідділу
Польської армії

З кожним роком все далі у минуле відходять грізні події
Великої Вітчизняної війни, а День Перемоги все більше стає
святом «зі сльозами на очах». Адже кожен рік, від свята до
свята, рідіють ряди наших ветеранів, йдуть у небуття
славні герої.

І сьогодні із кількох сотень фронтовиків, які в різні часи
працювали у нашому університеті,  залишилися лише одиниці.
Пам’ятаймо про них допоки вони серед нас!

У цей святий день Великої Перемоги ми щиро вітаємо вас
зі святом, наші дорогі ветерани!

Ми нині вклоняємось вам за ваш подвиг, за ту високу
ціну, яку ви заплатили за Перемогу, і за те, що вже три
покоління людей виросли під ясним мирним небом. Живіть
ще довго-довго, адже ви є не просто учасниками воєнно-
го лихоліття, ви – той живий ланцюг, який зв’язує нас
нинішніх з тими, хто був вашими побратимами і поліг на
полях тієї страшної війни. Ви – це наше минуле, без якого
немає майбутнього. Здоров’я вам!

ЗІ СВЯТОМ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!
Федір Демидович

ДЕМКО,
в 1941 р. – рядовий
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Ярмарок вакансій
11 квітня в стінах університету відбувся

Ярмарок вакансій. Більше 25 підприємств
та організацій, зацікавлених у молодих фа-
хівцях, представили свої пропозиції.

Серед учасників ярмарку були пред-
ставники структур, з якими ми уже не рік
співпрацюємо в напрямі працевлаштуван-
ня. Серед них Білоцерківський міськрай-
онний центр зайнятості, СТОВ ім. Леся Сер-
дюка, Асоціація виробників молока Украї-
ни, Агрохолдинг «Мрія», ПАТ «Мироні-
вський хлібопродукт», Управління ветери-

нарної медицини Доманівського району, Уп-
равління ветеринарної медицини в м. Біла
Церква, Бердянська міська молодіжна гро-
мадська організація «Служба захисту
тварин», ТОВ «Ясенсвіт», СТОВ «Друж-
ба-Нова», Носівська селекційно-дослідна

станція, ПрАТ «Кремінь», ПСП «Слобода»,
ПП «Михайлівський лан», ТОВ «Дзензені-
вське», ТОВ СГП «Шупики», ТОВ «Мар-

кет-Україна», Філія ДП «САВСЕРВІС СТО-
ЛИЦЯ», ПАТ «Прокредит Банк», ДП ДГ
«Оленівське» ННЦ ІМЕСГ УААН, ПАТ
«Київ-Атлантик Україна» тощо. Пропозиції
ярмарку були широкими і привабливими,
вони надавали реальний шанс працевлашту-
ватися з гідною заробітною платнею.

Причому, багато установ гарантували не
тільки робочі місця, а й гідні умови для про-
живання. Відвідувачам пропонувалися
інформаційні матеріали та буклети, а бажа-
ючі могли подати свої резюме.

В.А. Ліскович, керівник відділу сприяння
працевлаштуванню студентів

 і випускників

Нещодавно  у актовій залі університету пройшов обласний етап Всеукраїнського
фестивалю “Софіївські зорі”. У великому концерті взяли  участь художні колективи
Маслівського технікуму ім. П.Х. Гаркавого БНАУ, Таращанського агротехнічного
коледжу ім. Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка, Технолого-економічного колед-
жу БНАУ та нашого університету.

Метою фестивалю є виявлення у студентському середовищі талановитої молоді.
Виступи оцінювало журі у складі: Стасенко В’ячеслав Олександрович – режисер
Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім. П. Саксагансько-
го; Шостак Карина Олександрівна – викладач вокалу (музична школа, м. Київ); Шолом
Галина Василівна – викладач вокалу (Біла Церква); Недашківський Володимир Михай-
лович – голова профкому; Ткаченко Ольга Станіславівна – методист навчальної части-
ни; Булей Наталія Володимирівна – нач. відділу культмасової роботи; Мосендз Петро
Аркадійович – керівник народного духового оркестру; Шишова Оксана Юріївна – ке-
рівник народного оркестру народних інструментів; Польова Олена Павлівна – керів-
ник ансамблю сучасного танцю .

Журі визначило кращих учасників, які візьмуть участь у регіональному  етапі, що
відбудеться найближчим часом у Вінницькому національному аграрному університеті.

Побажаємо  їм успіхів!

О.В. Ярмола, доцент кафедри філософії та політології

Обласний етап Всеукраїнського
фестивалю “Софіївські зорі”

Стану я для тебе пташкою,
Ластівкою чорнокрилою,
Стану я для тебе казкою,
Доброю і щасливою.
Стану я для тебе озером,
Як сльоза прозорим,
Стану я для тебе небом,
Небом неозорим.
Хочу ще й поетом
Я для тебе стати,
Серця свого часточку віддати,
Щоб про тебе розказати
На цілий світ,
Дарувати тобі серця
яблуневий цвіт.

Воскобій Оксана, студентка 1 курсу
агрономічного факультету

На агрономічному факультеті прово-
диться активна профорієнтаційна робота, яку
очолює декан В.С. Хахула. Лише за останніх
два тижні було здійснено виїзди  до міста
Ружина Житомирської області, у Скви-
ру, Васильків, Рокитно Київської об-
ласті, де працівники факультету зустрі-
чалися з учнями 10-11 класів шкіл міст і
сіл районів. Слід відзначити, що цим зу-
стрічам надається велика увага з боку
керівництва районів. Так, на зустрічі у
Ружині  був присутній голова Ружинсь-
кої райдержадміністрації В.С. Бондар-
чук, у Сквирі – начальник управління

сільського госпо-
дарства району
В.П. Рибак та зас-
тупники голови
райдержадмініст-
рації О.М. Гарбуз
та О.В. Левчук.

Декан факуль-
тету В.С. Хахула,
виступаючи на
зустрічах, презен-
тує агрономічний
факультет, розповідає про його історію та
видатних випускників.

Дбаємо про майбутніх абітурієнтів
Він звертає увагу на нинішню високу

затребуваність спеціалістів аграрного про-
філю, наголошує  на перевагах навчання саме

в нашому  університеті та на перспективах
працевлаштування випускників факультету.

Не стоять осторонь цієї важливої справи
і  викладачі. В останніх виїздах взяли участь
доценти О.С. Городецький,М.Б. Грабовсь-
кий, С.М. Левандовська, Т.П. Лозінська, А.Б.
Марченко,  асистент О.С. Василенко.  Вони

детально розповіда-
ють про напрями
підготовки  факульте-
ту та знайомлять при-
сутніх з  профорієнта-
ційними  матеріалами
про університет.

Окремо хочеться
подякувати учасникам
студентської агітбри-
гади, завдяки яким
кожна зустріч завер-
шується яскравим
концертом.

С.М. Левандовська,
доцент кафедри лісівництва, ботаніки та

фізіології рослин

Куточок лірики

Стану
я для тебе


