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 Багато років поспіль у Білій Церкві проводяться змаган-
ня КВН на  Кубок міського голови. Нещодавно відбувся  ХІІІ
розіграш Кубка, який  пройшов під гаслом «З весною в душі,
з любов’ю в серці».

В конкурсі взяли участь шість команд: «КГ ТАСО» – ініціа-
тивна група молоді «ТАСО», «Збірна веселих професій» – Біло-
церківський інститут економіки та управління ВНЗ «Універси-
тет «Україна», «Чорнозем у шоколаді» – Білоцерківськи НАУ,
«Титанік» – технолого-економічний коледж БНАУ, «Вникай» –
Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національ-
ної академії статистики, обліку та аудиту, «Робота над помилка-
ми» – КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
коледж»; позаконкурсними були виступи  команд «Апасний
Ліван» – Білоцерківська ЗОШ І–ІІІ ступенів №21 і «Світанок
Надросся» – театрально-хореографічна студія Центру дитячо-
юнацьких клубів за місцем проживання «Дивосвіт».

Конкурс проходив за 2 етапи: фристайл і фото-розминка.
Кожна команда виявила свою кмітливість і показала чудові гу-
мористичні номери, які  супроводжувалися шквалом оплесків
вболівальників.

Наша команда «Чорнозем у шоколаді» посіла ІІ почесне місце
з результатом 87 балів, а І місце  журі присудило команді «Збірна
веселих професій». Усі учасники були нагороджені дипломами
міського голови, отримали грошову винагороду і солодощі.

Щиро вітаємо наших веселих і  найкмітливіших, бажаємо
творчої наснаги і подальших перемог!

Краснощок Анастасія, голова інформаційного
 комітету  студентської ради

СТРІТБОЛ
У перший ігровий день беззаперечними лідерами виявились збірні агробіотехнологічного та екологічного факультетів,

гравці цих команд не залишили суперникам жодних шансів на перемогу. Команди економічного факультету та факультету
права і лінгвістики, незважаючи на спортивну майстерність учасників інших команд, стійко відстоювали свої позиції.

Другий день змагань завершився фінальними зустрічами. У першій грі вболівальники спостерігали за боротьбою між
командами біолого-технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини, які боролись за вихід до призової
трійки. На початку гри більш згуртованими та спритними виявилися гравці ФВМ, вони стабільно тримали розрив у
рахунку. Цікавою несподіванкою для глядачів стала  друга половина гри, коли збірна БТФ скоротила розрив і виборола
бажане 3-е місце.

Гра за І і ІІ місця між командами агробіотехнологічного та екологічного факультетів проходила у товариській атмосфері
та з піднесеним настроєм  гравців. Особливо яскравими були моменти при проведенні атакуючих маневрів командами-
суперницями.     

В результаті переможцями та призерами стали:
І місце – збірна агробіотехнологічного факультету (Кузьменко Ярослав, Троцюк Дмитро, Зам’яткевич Дмитро, Григо-

ренко Владислав);
ІІ місце – збірна екологічного факультету (Базилевський Сергій, Товкач Андрій, Закревський Олександр);
ІІІ місце – збірна біолого-технологічного факультету (Ющишин Богдан, Шкоропад Євген, Гусак Анатолій, Сусла

Максим, Дабіжа Дмитро).
 Щиро дякуємо за участь усім студентам збірних команд факультетів.

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Пройшли змагання на   першість з настільного тен-

ісу серед студентських збірних факультетів, у яких  взя-
ли активну участь команди ФВМ, факультету права
та лінгвістики, агробіотехнологічного, економічного та
біолого-технологічного факультетів. На жаль, збірна
екологічного факультету у цьому році участі не бра-
ла.

Як і завжди, змагання виявилися цікавими. Потуж-
не протистояння спостерігалося у боротьбі між дівча-
тами, де найкращою ракеткою виявила себе Нечепо-
рук Анастасія. Слід також відзначити студенток еко-
номічного факультету Злочевську Лілію та факульте-
ту права та лінгвістики Шевченко Вікторію, які про-
демонстрували спортивну витримку та бойовий дух.

А найкращою ракеткою серед юнаків показав себе
Чопенко Юрій (ФВМ), котрий вперше брав  участь в
університетських змаганнях і мав дуже  сильних
супротивників, які  чинили значний опір, намагаючись вибороти шлях до п’єдесталу перемоги.

Призерами та переможцями  змагань стали:
 І місце – студенти збірної факультету ветеринарної

медицини (Чопенко Юрій, Козійчук Віталій, Будлянська
Вікторія, керівник команди – ст. викладач кафедри фізви-
ховання Кириченко В.М.);

 ІІ місце – команда агробіотехнологічного факультету
(Вовк Ярослав, Поліщук Владислав, Нечепорук Анаста-
сія, керівник команди – ст. викладач кафедри фізвихован-
ня Трофіменко В.О.);

ІІІ місце посіла команда БТФ (Тининика Сергій, Лит-
виненко Євген, Костенко Людмила, керівник команди – ст.
викладач кафедри фізвиховання Колосовська В.В.).

 Також пройшли змагання серед професорсько-вик-
ладацького складу та співробітників, які у черговий
раз продемонстрували майстерність та завзятість. Дя-
куємо Вам за участь і спортивне натхнення!

У результаті проведеної першості призові місця по-
сіли наступні збірні: 

І місце – команда агробіотехнологічного ф-ту (Ма-
сальський  Владислав, Лозінський Микола, Устинова Галина);

ІІ місце – команда ФВМ (Островський Денис, Білан Андрій, Бахур Тетяна);
ІІІ місце – команда БТФ (Борщ Олександр, Балацький Юрій, Кузьменко Оксана).

Щиро вітаємо учасників, призерів і переможців змагань!
Висловлюємо слова подяки керівництву та організаторам змагань!

В.В. Колосовська, старший викладач кафедри фізичного виховання

ШАХИ
Cеред збірних команд студентів пройшли  змагання з шахів на

першість факультетів.
 Довгоочікувану перемогу здобули гравці збірної біолого-тех-

нологічного факультету (Герасименко Денис, Мельник Олександр,
Павлюк Альона; керівник команди – ст. викладач кафедри фізвихо-
вання Колосовська В.В.); багаторазові чемпіони першості з шахів –
студенти команди ФВМ – посіли ІІ місце (Медведенко Олександр,
Майструк Костянтин, Десятник Тетяна; керівник команди – ст. вик-
ладач кафедри фізвиховання Кириченко В.М.); ІІІ місце виборола
збірна агробіотехнологічного факультету (Івченко Максим, Вовк

Ярослав, Ярмак Надія; керівник команди – асистент
кафедри фізвиховання Трофіменко В.О.).

Завершальним етапом поєдинків між сильними ро-
зумом і духом стали  зустрічі між командами співпрац-
івників та професорсько-викладацького складу. Вик-
ладачі виявили спортивну витримку та наполегливість
у боротьбі. А переможцями та призерами стали: І місце
– збірна біолого-технологічного факультету (Дяченко
Л.С., Машкін Ю.О., Чернявський О.О.); ІІ місце –
збірна ФВМ (Власенко В.М., Ніщіменко М.П., Пань-
ко Я.І.);  на ІІІ місті – збірна АБТФ (Масальський В.П.,
Глевацький В.І., Покотило І.А.).

Конкурс КВН на Кубок
міського голови

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ НА ПЕРШІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

У музеї університету проходить ви-
ставка, присвячена 105-ій річниці з дня
народження доктора ветеринарних наук,
професора, відомого вченого-
епізоотолога, завідувача кафедри епізо-
отології БЦСГІ  впродовж 1964–1978 рр.
Дороніна Миколи Наумовича.

Народився майбутній вчений у
м. Алма-Ата. Після закінчення зооветери-
нарного технікуму працював ветеринар-
ним фельдшером. 1932 р. вступив до
Алма-Атинського зооветінституту, який
закінчив у 1936 р. Пропрацювавши рік

на посаді головного ветеринарного лікаря радгоспу, перейшов на
роботу в Казахський науково-дослідний ветеринарний інститут.

У 1946 р. М.Н. Доронін захистив кандидатську дисертацію та
був направлений на Південно-Казахську дослідну ветеринарну
станцію, де працював науковим співробітником, директором. Тема
його докторської дисертації, яку він захистив  у 1960 р., була
пов’язана із вивченням епізоотології та створенням вакцини про-
ти дуже поширеної у Казахстані хвороби кіз – інфекційної плевро-
пневмонії. У 1953 р. був обраний за конкурсом на посаду до-
цента кафедри епізоотології Новочеркаського зооветінституту,
в 1963 р. – на посаду завідувача кафедри епізоотології Львівського
зооветінституту (цього ж року отримав звання професора).

З 1964 р. Микола Наумович – завідувач кафедри епізоотології
Білоцерківського сільськогосподарського  інституту, де працював
до виходу на пенсію в 1984 р. Працюючи у БЦСГІ, професор
М.Н. Доронін зосередився на надзвичайно важливій проблемі тва-
ринництва – лейкозі великої рогатої худоби. Він першим в Україні
створив школу лейкозологів, підготував 11 кандидатів та одного
доктора наук, видав три монографії, 60 наукових робіт та десятки
наукових статей. Під його керівництвом розроблялися  найбільш
ефективні методи і засоби профілактики й боротьби з лейкозом.

Микола Наумович був членом науково-методичної ради по
боротьбі з ящуром при Міністерстві сільського господарства
України, членом Всесоюзної координаційної ради з лейкозів лю-
дини і тварин.

Помер професор М.Н. Доронін у 1991 р., похований у
м. Біла Церква.

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

Учений-епізоотолог
Доронін Микола Наумович


