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За підтримки Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України, FAO і ЄБРР
відбувся Х Ювілейний міжнародний молочний
конгрес, який проходив  2–3 березня на базі ви-
ставкового центру «КиївЕкспоПлаза».  Органі-
заторами  його  виступили Асоціація виробників
молока, Всеукраїнська аграрна рада та компа-
нія «Дикун».

Цього року конгрес зібрав понад 1500 учас-
ників – менеджерів і фахівців молочних госпо-
дарств, переробних компаній, експертів галузі,
представників влади, галузевих об’єднань,
міжнародних організацій та фінансових установ.

Активними учасниками конгресу були вик-
ладачі факультету ветеринарної медицини – професор кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Козій
В.І. та доцент кафедри акушерства та біотехнології репродукції тварин Лотоцький В.В., які представили свої
доповіді «Добробут тварин, як основа превентивної ветеринарної медицини за кульгавості у корів» та «Кістоз
яєчників: причини, поширеність і ефективність методів лікування».

У роботі конгресу взяли участь також доценти кафедри терапії та клінічної діагностики Вовкотруб Н.В. та Чуб
О.В., доцент кафедри ветсанекспертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загає-
вського Тишківська Н.В. та доцент кафедри паразитології та фармакології Козій Н.В.

В рамках Міжнародного молочного конгресу в університеті відбулася робоча зустріч проректора  з наукової
та інноваційної діяльності, професора Сахнюка В.В., декана факультету ветеринарної медицини Івасенка Б.П. та
науковців  з професором Коледжу ветеринарної медицини університету штату Вашингтон Ремом Касіманікамом.

Головним питанням робочої зустрічі було обговорення умов і можливостей підписання Меморандуму про співпра-
цю нашого університету з університетом штату Вашингтон. Підписання такого документа  відкриває нові перспекти-
ви для співробітників та студентів обох навчальних закладів, які матимуть можливість спільно проводити наукові
дослідження та публікувати їх у міжнародних виданнях. Ми також зможемо запрошувати до себе спеціалістів за
різними напрямами ветеринарної медицини, мати доступ до навчальних програм, організовувати взаємні стажування
співробітників та студентів на споріднених факультетах.

Доктор Касіманікам  уже дав згоду бути членом редакційної колегії Наукового вісника ветеринарної медицини  та
його активним автором. Сподіваємося на плідну співпрацю.

В.І. Козій, професор кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин,
Н.В. Вовкотруб, доцент кафедри терапії та клінічної діагностики

Перспективи  міжнародної співпраці

  У музеї університету проходить виставка до 115-ої річниці
з дня народження  доктора сільськогосподарських наук, профе-
сора, заслуженого діяча науки УРСР  Соловйова Панаса Абра-
мовича. На виставці представлені особисті речі П.А.Соловйова,
книги, фотографії.

 Професор П.А.Соловйов народився  21 лютого 1902 р. в с.
Білий Берег Іздешківського району Смоленської області в ро-
дині селянина. Загальну освіту отримав у Холмовській двокласній

школі, потім набув фаху агронома у сільськогосподарському технікумі.
З грудня 1923 року став працювати агрономом-практикантом агрохімічної лабораторії

Енгельгардтовської обласної с.-г. дослідної станції (Смоленська обл.).
З 1924 до 1928 рр. навчався в Московському зоотехнічному інституті. Закінчивши інсти-

тут, працював агрономом-зоотехніком у Краснохолмському молокосоюзі (Тверська обл.) та
на Холмогорській зоотехнічній дослідній станції (Архангельська обл.) на посаді старшого

Міжрегіональний ярмарок вакансій

СОЛОВЙОВ
Панас Абрамович

асистента.У 1929–1934 роках П.А.Соловйов працював на Київській зональній молочно-м’ясній
дослідній станції «Терезине», спочатку асистентом відділу і одночасно завідувачем племроз-
саднику, а пізніше – завідувачем відділу селекції та розведення ВРХ. З 1935 до 1963 рр.
працював у Вологодському молочному інституті, завідувачем кафедри спеціальної зоотехнії,
деканом зоотехнічного факультету. 1950 року йому присуджено ступінь доктора с.-г. наук  та
вчене звання професора.

З 22 листопада 1963 року і до останніх днів життя Панас Абрамович Соловйов очолював
кафедру спеціальної зоотехнії, а потім тваринництва Білоцерківського сільськогосподарсько-
го інституту. Він підготував і опублікував близько 100 наукових праць з  питань підвищення
жирномолочності й вмісту білка в молоці корів, племінного вдосконалення худоби холмо-
горської, чорно-рябої, симентальської і білоголової української порід; селекції корів. Розроб-
ляв теорію і практику племінної справи у скотарстві  та свинарстві.

Багаторічна наукова діяльність професора П.А.Соловйова відзначена двома орденами «Знак
Пошани», чотирма медалями та Почесною грамотою Президії Верховної Ради РРФСР. Йому
присвоєно  почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР».

Помер Панас Абрамович 25 серпня 1974 р. в м. Біла Церква.

Олена  Поліщук,  старший лаборант музею університету
Олександр Мартиненко,  краєзнавець, випускник університету

Перші кроки до науки
Студентські наукові конфе-

ренції, які проводяться у Білоцер-
ківському національному аграрно-
му університеті, дають молоді шанс
спробувати себе в науці, можливо
навіть зробити перший крок на
шляху до здобуття наукового сту-
пеня.

І хоч я студентка іншого вишу,
я вирішила спробувати свої сили  в
наукових пошуках і взяти участь у
науково-практичній конференції
«Актуальні питання культурології,
лінгвістики та педагогіки», яка
пройшла на факультеті права  та
лінгвістики. 

На засіданні секції «Філологія як
засіб реалізації міжпредметних зв’язків у підготовці майбутніх
фахівців» я виступила з доповіддю «Особливості функціонування
англійських фразеологічних одиниць з антропонімами» (науковий
керівник – ст. викладач Лобачова С.В.). У ході підготовки я дослі-
дила велику кількість англійських фразеологізмів з антропоніміч-
ним компонентом і висвітлила роль антропонімів у складі фразеоло-
гічних одиниць, джерела їх походження та види модифікацій ФО
такого типу.

Мої старання не були марними: я отримала I місце й була наго-
роджена почесною грамотою. Звичайно, мені дуже приємно отри-
мати таку високу оцінку, проте, на мою думку, кожен учасник кон-
ференції виконав колосальний обсяг роботи і був гідним призового
місця. Отож не  будемо зупинятися,  а впевнено досягатимемо по-
ставлених цілей в навчанні та науці!

Філіпова Ірина,  студентка Білоцерківського
  гуманітарно-педагогічного коледжу

Зробити перший крок до професійної
діяльності нашим  випускникам допомагають
ще під час навчання. З цією метою  16 березня
для студентів випускних курсів ОР «Спе-
ціаліст», «Магістр» відбувся  міжрегіональ-
ний ярмарок вакансій ( до речі, вже п’ятий ), у
якому взяли участь роботодавці Київської,
Житомирської, Кіровоградської, Миколаївсь-
кої, Черкаської та Чернігівської областей.

Учасниками заходу стали понад 30 вітчиз-
няних компаній та Агрохолдингів, серед яких:
СТОВ «Агросвіт», ПАТ «Миронівський
хлібопродукт», ТОВ «Комплекс Агромарс»
ТМ «Гаврилівські курчата», ДП «ДГ «Еліта»
Миронівського Інституту пшениці В.М. Ре-
месла НААН, Асоціація виробників молока,
ТОВ «Сігнет-Центр», STEFES, ТОВ «РОПА
Україна», Агрохолдинг «Індустріальна мо-
лочна компанія», ТДВ «Синявське», ТОВ
«Агро Богуславщина Еко», СТОВ «Рось»,
ТОВ СП «НІБУЛОН», ПрАТ «Новгород-
Сіверський сирзавод», ТОВ «Айболит», ТОВ
«СП Агропроммаш», ПАТ «УІФК-АГРО»,
ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ
«Укравіт Агро», Білоцерківська РДА, ПАТ
«Кремінь», ТОВ АПК «Розкішна», ТОВ
«Сільськогосподарське підприємство
«Володар», Трубізьке міжрайонне управлі-
ння водного господарства, ТОВ «АТФ
«Агро-Діло», Черкаська ДСГДС ННЦ «ІЗ
НААН», СГПП «Біле Озеро», СТОВ «Аг-
рофірма Маяк», Компанія «Ерідон», ТОВ
«Рекрутингова компанія «Агенція кар’єра»
проект Агрокар’єра, Черкасирибоохорона,

СТОВ «Перемога», Дер-
жавна екологічна інспек-
ція у Київській області,
ТОВ «Сквираплемриб-
госп» та ін. У  ярмарку
вакансій взяли участь
450 студентів випускних
курсів університету,
яким було запропонова-
но  близько 150 вакансій.

Урочисте відкриття
ярмарку відбулося в ак-
товій залі університету.
Перший проректор,
професор В.П.Новак
привітав учасників захо-
ду та побажав плідного
спілкування, а робото-
давцям – знайти кваліф-
ікованих фахівців, які підтверджуватимуть
високий імідж університету.

Директор Департаменту агропромисло-
вого розвитку Київської ОДА Шупик С.М.
подякував  керівництву університету за ту
велику увагу, яка приділяється питанню
працевлаштування студентів.

Із побажанням успіхів у майбутньому
працевлаштуванні звернулася до випуск-
ників  фахівець з розвитку та навчання пер-
соналу ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
Крістіна Григоренко. Вона ознайомила сту-
дентів випускних курсів із діяльністю
підприємства, відкрила «секрети» успішної
кар’єри та запросила на  вакантні місця.

Начальник відділу кадрів ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» Звонова Лариса наголосила на тому, що
їхнє підприємство відкрите до співпраці зі сту-
дентством як у сфері безпосереднього пра-
цевлаштування, так і в питаннях організації
проходження практики.

Наш випускник, а нині  заступник голови
Білоцерківської РДА Савчук Ю.С. у своєму
виступі підкреслив, що сьогодні  серед ви-
робничників більшість є випускниками нашо-
го навчального закладу і вони сумлінною пра-
цею  утверджують рейтинг та авторитет
університету на високому рівні.

Працювати в аграрній галузі – це і пре-
стижно, і перспективно,– наголосила у своєму

виступі  HR-директор кадрового агентства
Agrijob Ніколаєнкова А.І. Вона  розповіла
про потужне галузеве об’єднання – Асоціа-
цію виробників молока, яке є високотехно-
логічним аграрним підприємством, що по-
требує інтелектуальних  кадрів.

По завершенні офіційної частини відбу-
лися секційні засідання за участі представ-
ників компанії різних галузей, на яких  сту-
денти мали змогу сформувати уявлення про
різні сектори ринку праці, порівняти свої
очікування з реальними пропозиціями, дізна-
тися про спеціалізовані програми набору
молодих фахівців, стажування, практики.

У рамках ярмарку рекрутингова компа-
нія «Агенція кар’єра» проект Агрокар’єра
провели консультації зі складання резюме та
майстер-класи з питань працевлаштування;
тестування на визначення підприємницько-
го потенціалу.

Найбільшу зацікавленість студенти вия-
вили до  таких компаній: ПАТ «Миронівсь-
кий хлібопродукт», ТОВ СП «Нубілон»,
Асоціація виробників молока, ТОВ «Комп-
лекс Агромарс» ТМ «Гаврилівські курча-
та», ТОВ «РОПА Україна», Агрохолдинг
«Індустріальна молочна компанія».

Ярмарок вакансій дав можливість випус-
кникам отримати перше місце роботи, а сту-
дентам молодших курсів – пройти практичну
підготовку у провідних компаніях України.

В.А. Ліскович, керівник відділу сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників


