
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 Лиценко Д.О. 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

17.02.2016 р.
Тираж 1000.                                             Зам. ______

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

         № 2                                                                              лютий                                                             Університет

 В останні десятиліття природні екосистеми України перебувають
під впливом надмірного антропогенного чинника, який  спричинює
порушення  біологічної безпеки, що призводить до масових  захво-
рювань, епідемій серед  людей та  виникнення епізоотій серед тварин.
Законодавство  багатьох країн
світу, яке  базується на Міжна-
родних керівних принципах
техніки безпеки ЮНЕП (комі-
сія ООН з екологічних про-
грам),  містить рекомендації
щодо проведення заходів з ме-
тою оцінки та зменшення ри-
зиків для безпеки людини та
природи. А тому особливого
значення  набувають механіз-
ми міжнародного співробітниц-
тва в галузі екобезпеки.

У 2005 році Міністер-
ством охорони здоров’я Ук-
раїни та Міністерством оборо-
ни США було започатковано проект, до якого  як виконавчі агенти
приєдналися  Державна ветеринарна та фітосанітарна служба Украї-
ни і Національна академія аграрних наук України. Ключовими зав-
даннями програми є: покращення можливостей спостереження за зах-
ворюваннями з використанням новітніх інформаційних систем; консо-
лідація особливо небезпечних патогенів у сучасних спорудах III -го
рівня біобезпеки; проекти спільних наукових досліджень.

За 2006-2013 роки уряд США в рамках проекту модернізував
лабораторії Міністерства охорони здоров’я та ветеринарні лабора-
торії у Львові, Одесі, Ужгороді, Тернополі, Харкові, Сімферополі,
Києві, Дніпропетровську та Луганську. Сьогодні  США  виявили
зацікавленість  щодо підготовки фахівців ветеринарної медицини.

Консультаційна служба («екстеншн»)  у
США має столітню історію. Федеральний за-
кон – Закон Смітта про створення служби «ек-
стеншн», прийнятий у в 1914 році, започат-
кував діяльність дорадчої служби на базі дер-
жавних університетів штатів.

Центральний апарат служби входить до
складу Департаменту сільського господарства
США і здійснює комунікацію із фермерами
через державні університети. Головна функ-
ція центрального апарату служби полягає в
координації роботи всіх партнерів та учас-
ників у різних штатах країни.

Комплексні групи експертів на федераль-
ному рівні розробляють стратегічні плани з
пріоритетних програм діяльності, які охоп-
люють сільськогосподарське виробництво та
навколишнє середовище, соціальні, молодіжні
програми та ін. Департамент сільського гос-
подарства укладає контракт з університетом
штату, згідно з яким університету виділяють-
ся відповідні фонди для забезпечення функ-
ціонування служби дорадництва. Універси-
тети визначають спеціалістів із дорадництва,

У музеї уні-
верситету прохо-
дить  виставка до
200-річчя з дня
народження Ми-
хайла Корнійови-
ча Чалого, дирек-
тора Білоцеркі-
вської гімназії
1861–1869 рр.,
відомого пись-
менника, куль-
турно-освітнього
діяча, педагога,
першого біогра-
фа Т.Г. Шевченка.

Закінчив Новгород-Сіверську гімназію, у
1844р. – історико-філологічний факультет Киї-
вського  університету.

19 грудня 1861 року наказом Міністра на-
родної освіти Російської імперії Михайло Ча-
лий був призначений директором Білоцеркі-
вської гімназії. Під час його директорства в
гімназії був оновлений викладацький склад,
створено бібліотеку з українських та російсь-
ких книжок, відкрито приходське училище
при гімназії, з пожертвувань було закуплено
книги, які роздавали селянським дітям.  Вик-
ладачами гімназії було створено навчальний
гурток, на засіданні якого обговорювалися всі
наукові та вчительські новинки. За пропози-
цією і наполяганням М. Чалого в 1868 році
була відкрита гімназійна православна церква і
названа на честь святих апостолів Архипа і Фи-
лимона.

Під час директорства Михайла Чалого Біло-
церківська гімназія була перетворена на  одну
із кращих серед провінційних гімназій.

У музеї університету збереглися фотокопії
рукописів М.К. Чалого за період  його дирек-
торства , які були надруковані в газеті «Киевс-
кая старина». Також на виставці  представлено
портрет М.К. Чалого, написаний олією.

1869 року Михайло Чалий був переведе-
ний з Білої Церкви директором Ніжинського
ліцею князя Безбородька і Ніжинської гімназії.

У 1875 році він звільнився зі служби і вий-
шов на пенсію. Після закінчення педагогічної
служби Михайло Чалий поселився в Києві  та
зайнявся літературною діяльністю. Помер
6 лютого 1907 року і похований на Байковому
кладовищі в Києві.

За свою багаторічну педагогічну діяльність
Михайло Корнійович нагороджений орденом
Станіслава ІІ ступеня та орденом Володимира
ІІІ ступеня.

Більш повну інформацію про  М.К. Чалого
ви можете отримати, відвідавши виставку.

О.В. Поліщук, ст. лаборант музею

Спорт – це один з основних факторів збереження та зміцнен-
ня здоров’я студентської молоді, ефективний засіб агітації та
пропаганди здорового способу життя. Спортивні змагання, по-
казові виступи майстрів спорту, масові гімнастичні вправи ви-
ховують любов до спорту, примножують ряди його шану-
вальників. У Технолого-економічному коледжі БНАУ протя-
гом навчального року проводяться змагання з різних видів
спорту між командами відділень та академічних груп навчаль-
ного закладу – спартакіада коледжу. Переможці цих змагань
формують команди для участі в міській спартакіаді, обласних
змаганнях, зональних та Всеукраїнських спортивних іграх се-
ред студентів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

У коледжі використовується перевірена роками система
підготовки студентів, яка базується на доцільному викорис-
танні здоров’єзберігальних технологій під час навчального про-
цесу та в позааудиторній спортивно-масовій роботі, що дає
змогу залучати студентів до постійних занять фізичною куль-
турою і спортом.

Протягом навчального року працює 10 спортивних секцій.
Традиційними є спортивно-масові заходи:  день здоров’я, по-
святи в козаки, день бігу, товариські зустрічі та матчі. Наші
студенти постійно є лідерами в міських, обласних та всеукраї-
нських змаганнях.

Гордість коледжу – команди  дівчат  з волейболу та юнаків
з баскетболу, вільної боротьби, легкої атлетики та футболу. На
міжнародних  змаганнях гідно представляють наш заклад такі
студенти: Ходаківська Марія (МС,  легка атлетика), Чорний
Михайло (КМС, плавання), Кульбако Іван (КМС, вільна бо-
ротьба) та інші.

За підсумками участі у Всеукраїнських іграх серед сту-
дентів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  у 2015 році коман-
да Технолого-економічного коледжу посіла І місце, а складо-
вою цього успіху стали перші місця у змаганнях з волейболу
(дівчата) та баскетболу (юнаки), друге місце з боротьби, легкої
атлетики та кросу, шосте місце з міні-футболу (юнаки) і дев’я-
те й дванадцяте місця з волейболу (юнаки).

Візит делегації Департаменту сільського
господарства  США з питань біобезпеки

Днями у рамках вищезазначеного проекту  університет відвідала
делегація Департаменту сільського господарства США з питань біо-
безпеки в Україні, метою візиту  якої було вивчення навчальних планів
та програм підготовки фахівців ветеринарної медицини, підвищення

кваліфікації та навчання керівників і спец-
іалістів ветеринарної медицини. Гостей
також цікавили питання збереження в Ук-
раїні екологічної безпеки та  роль дер-
жавної ветеринарної служби в питаннях
запобігання інфекційних хвороб та заг-
роз здоров’ю людей.

На зустрічі з американськими парт-
нерами ректор університету Анатолій
Степанович Даниленко висловив своє ба-
чення щодо реформування ветеринар-
ної служби України і її ролі  в забезпе-
ченні ветеринарного благополуччя  та
безпечності продуктів харчування. Де-
кан факультету ветеринарної медицини
доцент Б.П. Івасенко, завкафедри

хірургії, академік М.В. Рубленко, завкафедри екотрофології , профе-
сор Т.М. Димань, завкафедри  інфекційних хвороб, професор Л.Є.
Корнієнко поділилися досвідом підготовки фахівців ветеринарної ме-
дицини, висвітлили наші проблеми та накреслили шляхи їх вирішення.
У рамках зазначеної зустрічі гості відвідали кафедру мікробіології та
епізоотології ,міжкафедральну лабораторію, лабораторію ІФА та ПЛР.

 Ми сподіваємося, що результатом візиту делегації Департаменту
сільського господарства США  до нашого університету стане подаль-
ша плідна співпраця у підготовці високопрофесійних фахівців ветери-
нарної медицини в частині обміну досвідом  та проведення спільних
наукових досліджень.

Наш кор.

За підсумками 10 років
участі у спортивних   змаганнях
аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акре-
дитації ТЕК БНАУ посідає ІІІ
місце – це значний успіх нашого
колективу.

Викладачі фізичного вихо-
вання коледжу професійно
підготовлені до ефективного
здійснення фізкультурно-оздо-
ровчої роботи зі студентами,
вони володіють і впроваджу-
ють науково обґрунтовані
новітні педагогічні технології в
навчальні заняття з фізичного
виховання, прагнучи залучити
до здорового способу життя якомога більше студентів. Наші
викладачі окрему увагу звертають на заняття зі студентами,

що мають фізичні вади, хронічні зах-
ворювання та незадовільний стан
здоров’я.

 Сьогодні предметна комісія з
фізичного виховання знаходиться в
постійному пошуку нових форм і
методів навчальних занять і трену-
вань, пропагуючи фізичне вихован-
ня з урахуванням вимог обраної
професії.

Попереду нові змагання та нові
спортивні перемоги!

Лісовський О.В., викладач
фізичного виховання ТЕК БНАУ

CЛУЖБА ДОРАДНИЦТВА У США
ЯК МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ТА АГРОБІЗНЕСУ

які можуть займатися одним, двома або всіма
трьома видами діяльності: навчальною, нау-
ковою та консультаційною (extension).

 Загальне фінансування служби «ек-
стеншн» Державного університету Штату
Колорадо, де я проходила стажування,  ста-
новить понад 25 млн дол. Напрями дослід-
ження визначаються на основі потреб
сільськогосподарських виробників, тобто сам
фермер і є замовником дорадчих послуг.

 Використовуючи передові наукові та дос-
лідницькі ресурси університету, спеціалісти
забезпечують виробників інформацією з та-
ких напрямів: садівництво, стале сільське гос-
подарство та природні ресурси, молодіжні
програми залучення молоді у сільськогоспо-
дарське виробництво, меліорація та якість
водних ресурсів,  мале сільськогосподарське
підприємництво. Також служба «екстеншн»
надає консультаційні послуги з юридичних та
фінансових питань.

Під час стажування  я відвідала  один із
дослідних центрів університету – Western

Colorado Research Center, де мала змогу
побувати на науково-дослідних полях, виног-
радниках, у садах та лабораторіях. Ще одним
яскравим прикладом співпраці університету
і місцевих виробників є спільний студентсь-
кий проект із однією з найбільших пивова-
рень штату, де  студенти мали змогу створи-
ти новий продукт  та здобути реальний прак-
тичний досвід.

Система служби «екстеншн» забезпечує
конкурентоспроможність викладацького шта-
ту вищих навчальних закладів аграрної осві-
ти, поширення  виробничої практики із ура-
хуванням специфіки регіону та виробництва,
підготовку висококваліфікованих фахівців,
доступ до інновацій та підвищення ефектив-
ності діяльності сільськогосподарських това-
ровиробників. Дорадча діяльність формує
інтеграційний зв’язок між освітнім закладом
та виробництвом, створює можливості реал-
ізовувати науково-дослідні проекти, яких
потребує  сьогодні аграрне виробництво.

О.М. Варченко, завкафедри
фінансів та кредиту

До 200-річчя
М.К. Чалого

Фізкультура і спорт – складова здорового способу життя студентської молоді


