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Роздуми

Обслуговуючі кооперативи — порятунок для села
С

ьогодні в переважній своїй більшості молодь покидає село. В
соціальному розвитку воно, на
жаль, перебуває в застої.
Подекуди склалася ситуація, коли
місцева влада існує сама по собі (заради проїдання бюджету), а село
окремо якось там аморфно існує. І в
той же час кожен окремо бідує, намагається самотужки вирішити свої проблеми.
Свідомо чи несвідомо місцеві органи влади, їх клерки часто приймають рішення не на користь своїх громад. А подекуди навіть ворожі для
громади. Це не сприяє пробудженню
ініціативи селян, а сприяє функціонуванню «чорного ринку» агросоціально-побутових послуг на селі. Селяни
своєю мовчанкою підтримують «чорний ринок» надання-отримання послуг. Дрова якось возять, ріжуть-рубають, хтось будується-ремонтується,
городи якимось чином обробляються,
теж будь-як надаються послуги електрика, сантехніка, зварника і т.д. Але
як все це відбувається: хаотично, почорному. Ніби старець у старця торбу виверта.

Чи завжди виручає орендар?
На сьогодні сільгосппідприємстватоваровиробники нібито намагаються
покращити життя-буття селян, надаючи їм різного роду послуги з обробітку грунту в рахунок оплати оренди земельного паю.
На перший погляд нібито все добре.
Давайте глянемо уважніше: наскільки
це ефективно, життєздатно.
Плюси: людина отримує комплекс
послуг, хоч і не повний. І цьому рада, бо
ніде більше їх отримати. Звернутись до
приватника? Так ціни кусаються і тоді
доходи мізерні.
А як бути тому селянинові, у якого
не має земельного паю?! Надання послуг орендарем не є властивою йому
функцією, його діяльність спрямована на отримання прибутку. А як бути
з тими видами послуг, яких вкрай потребує селянин, а орендар їх не надає?

Рятунок — в кооперативі
Зробити своє життя-буття кращим можна перш за все при сильному

бажанні. Пора задуматись: хто ми є в
своєму селі. Пора бути громаді господарем на своїй землі. Наше село — це
наша сім’я, наш дім. І сьогодні нам рятунок може надати лише сільський обслуговуючий кооператив.
Більше того: обслуговуючий кооператив — це незабаром буде єдиний дієвий і найближчий до селянина орган.
А після об’єднання громад сільрада від

селянина буде далеко. Хто йому зможе
допомогти? Тільки сільський обслуговуючий кооператив, який може (і буде) існувати не лише в селі, де буде центр
об’єднаної сільради.
Мені бачиться, що зараз, поки ще
не пізно, поки і в невеликих селах є ще
сільради, селяни з їх активною допомогою мають організувати кооперативи.
Для їх створення потрібна і моральна
підтримка органів виборчої та виконавчої місцевої влади, і громадська ініціатива на місцях. Де її немає — треба
пробуджувати її. Ще не пізно провести
сесії сільрад із залученням представників громади, організовувати «круглі
столи», громадські слухання, вивчати
передовий досвід роботи існуючих кооперативів, пропагувати його, максимально сприяти залученню до кооперативного руху СТОВів, ФГ, ГО і т.д.
Ще є шанс організувати обслуговуючий кооператив у кожному селі, де
люди цього бажають.
Іван Петренко,
голова сільського
обслуговуючого кооперативу,
Смілянський район.
Фото Василя марченка

Освіта

Молоді уманські селекціонери затребувані на ринку праці

Екзаменаційна комісія уважно слухає майбутніх магістрів.

Дипломну
магістерську роботу по
пшениці спельті захищає
Жанна Якимчук.

Черговий захист дипломних робіт відбувся на кафедрі генетики, селекції рослин та
біотехнології Уманського національного університету садівництва. 17 студентів
захищали свої дипломні роботи по спеціальності «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» перед поважною екзаменаційною комісією. Очолював її академік, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник академіка-секретаря
відділення рослинництва НААН України Владислав Кравченко.

Н

аші випускники для дипломних робіт взяли теми, які їх вабили вже з перших років навчання, — говорить завідувач кафед
ри генетики, селекції рослин та біотехнології
УНУС, доктор біологічних наук Федір Парій. —
Уже стали традиційними дослідження в генетиці
цукрових буряків, над якими працювали Олена
Лейміч, Юлія Білокур, Андрій Вашкурак, Аліна
Могилевська (науковий керівник доцент Олексій Єщенко). Тема генетики й селекції кукурудзи стала провідною для Світлани Марценюк,
Богдана Ткаченка, Ольги Федоренко, Михайла
Галіченка та Ганни Логанової. Над генетичними таємницями соняшнику працювали Майя
Бабенко, Анна Залізняк, Марина Кириченко,
Юрій Ремез. А ось Наталя Криштопа та Жанна
Якимчук свої дипломні присвятили озимій пшениці, зокрема й такому її виду як спельта. Віктор Смішний працював над селекцією плодової культури глоду.
— Уманські випускники показали доволі високий рівень знань і відмінну фахову підготовку,
— підтвердив голова екзаменаційної комісії академік Владислав Кравченко. — Лише четверо з
17-ти одержали за дипломну роботу «четвірки».
— Захист дипломних робіт магістрами нашого вишу підтвердив ще раз, що підготовка
висококваліфікованого фахівця неможлива без
наукової роботи. Одна з випускових кафедр університету — кафедра, очолювана Федором Парієм, доктором біологічних наук, автором більше 70 сортів та гібридів сільськогосподарських
культур, і як ви кажете — батьком спельти, —
ділиться думками декан факультету агрономії
Андрій Мартинюк. — Уже із другого курсу більшість студентів Федора Микитовича не лише

визначились із темами, а й обрали конкретні
культури, де вирішили проводити свої наукові
дослідження. Крім згаданої спеціальності кафедра генетики і селекції здійснює підготовку фахівців ще й по спеціальності «Насінництво та насіннєзнавство». Кафедра має належну наукову
базу, зокрема дві наукові лабораторії, селекційні дослідні ділянки багатьох культур. Студентам
є з кого брати приклад, бо Федір Микитович
— селекціонер від Бога; він щедро передає досвід і майбутнім магістрам, і аспірантам. Наша
кафедра — найпотужніша серед споріднених в
Україні. Її випускників високо цінять у державі.
Приклад цьому є той факт, що половина сьогоднішніх магістрів задовго до закінчення вишу
й захисту дипломних робіт одержали запрошення на роботу в наукові та дослідницькі заклади.
Так, Мирина Кириченко та Юлія Білокур одержали запрошення на роботу у Всеукраїнський
науковий інститут селекції в Києві. Ольга Федоренко запрошена Черкаською ДС ГДС. Юрія Ремеза та Ганну Логанову запросила всесвітньо
відома фірма «Монсанто». А Віктор Смішний та
Андрій Вашкурак уже мають роботу в потужних
сільгосппідприємствах. Тож, користуючись нагодою, запрошую майбутніх випускників шкіл
на навчання на агрономічний факультет: ви не
прогадаєте. А на закінчення скажу, що кафедра генетики і селекції рослин та біотехнології
у щорічному рейтингу, який проводить ректорат університету, займає, як правило, першедруге місце.
Василь Марченко,
фото автора.
м.Умань

Доцент Олексій Єщенко (третій ліворуч)
зі своїми дипломниками.

У них науковим керівником був зав.кафедрою Федір Парій.

