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МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ВІТАЄМО!

НУБіП - ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
АСОЦІАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СПІВПРАЦІ

ДОГОВІР ПРОЛОНГОВАНО

ПОДВІЙНЕ СВЯТО

Місія цієї поважної інституції - сприяти розвитку цілісної системи освіти 
та досліджень на європейському рівні. Як центр знань у галузі вищої освіти 
та досліджень, EUA сприяє європейській політиці, яка посилить роль універ-
ситетів у розвитку європейських суспільств знань, просуває можливості для 
створення мереж серед національних ректорських конференцій, національ-
них організацій та асоціацій, підвищує визнання європейських університе-
тів у всьому світі, вплив на ключових осіб, які приймають рішення на євро-
пейському, національному та регіональному рівнях. Європейська асоціація 
університетів сприяє розвиткові знань та досвіду вишів за допомогою про-
єктів, які залучають та приносять користь окремим інституціям, підтримую-
чи розробку політики, дбає про посилення управління шляхом взаємного 
навчання, обміну досвідом та передачі найкращих практик, а також поси-
лення міжнародного виміру університетів шляхом поліпшення співпраці між 
його членами та налагодження діалогу з партнерськими організаціями.

Олександр Лабенко

Делегація НУБіП України побувала у місті Чаньджоу (Китайська 
Народна Республіка). Метою поїздки було створення платформи для 
співпраці та сприяння обміну між університетами та коледжами 
провінції Хенань і України в межах проведення Китайсько-українського 
форуму обміну та співробітництва в галузі вищої освіти «Один пояс, 
один шлях».

Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша презентував 
наш університет - основні напрямки підготовки студентів, наявність англо-
мовних програм у магістратурі та аспірантурі, окреслив перспективи науко-
вої співпраці. У результаті сторони підписали меморандуми про взаєморозу-
міння між українськими та китайськими університетами.

На секційних засіданнях українська делегація продовжила знайомство з 
лабораторною та освітньо-науковою базою китайських університетів, а 
також представила свої наукові розробки.

У перспективі планується запровадження програм обміну студентами, 
аспірантами та викладачами. Обидві країни зацікавлені в активній взаємодії, 
і є чимало спільних проектів, які очікують на реалізацію.

Володимир Афанасенко

У межах програми IMA (MBA) делегація НУБіП України на чолі з ректором 
Станіславом Ніколаєнком побувала на ректорській конференції, яка пройшла на 
базі Університету прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина). 
Близько 30 ректорів та проректорів університетів-партнерів зібралися тут, аби 
обговорити питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва, 
зокрема обміну студентами та викладачами і спільної участі в освітніх проектах.

На сьогодні в Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф за 
магістерською програмою «Адміністративний менеджмент» навчаються 12 
наших студентів (а загалом в її межах - 20 студентів НУБіП). Знайомлячись з 
матеріально-технічною базою університету-партнера, Станіслав Ніколаєнко 
зустрівся з ними, поцікавився умовами навчання і дозвілля. Найперше, що від-
значає українська молодь, - це те, що тут домінує практична складова підготовки.

За результати візиту підписано угоду про подальше співробітництво між 
НУБіП і Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф.

Олександр Лабенко

Та й є за що: урожайність ранніх 
зернових збільшилась тут порівняно 
з минулим роком на 8 ц/га, соняшни-
ка - на 300 т, урожайність виросла на 
3,8 ц/га і становить 34,8 ц/га (по 
Київській області цей показник 28,7 
ц/га). Удався у «Великоснітинському» і 
озимий ячмінь: з площі 100 га його 
зібрали більше 600 т за урожайності 
60,4 ц/га (торік ячмінь ярий збирали 
з урожайністю 41,4 ц/га), тож під уро-
жай 2020 року площу його посіву 
збільшили вдвічі. А щоб зберігати ви - 
рощене зерно, у господарстві рекон-
струюють виробниче приміщення під 
зерносклад на дві тисячі тон. 
Достатньо заготовили і кормів для 
тваринництва. Це щодо виробництва. 
А за навчальною складовою у госпо-
дарстві щороку проходять виробничу 
практику до двох тисяч студентів.

Цього року університет відзначив 
подвійне свято – Міжнародний 
день студента і День працівників 
сільського господарства, які 
припали на один день.

- Ці свята для нашого вишу 
нерозривно пов’язані, адже сільське 
господарство – становий хребет 
держави, а студентство, яке навча-
ється в тому числі і в НУБіП і з якого 
ми повинні сформувати якісних 
спеціалістів і справжніх громадян 
України, – її майбутнє, - зауважив 
ректор Станіслав Ніколаєнко.

Очільник університету вручив 
подяки та грамоти науково-педагогіч-
ним працівникам Руслану Любару, 
Олексію Антоненку, В’ячеславу Соло-
мону, Наталії Кос та Ларисі Котречко, 

студентам Катерині Лозоцькій, Юлії 
Дорошок, Антоніні Мусій, Олексію 
Ніконову, Дарині Шуляці, Миколі 
Кучерявому, Марії Берко, Данилу 
Малікову, Анні Артеменко, Владиславу 
Богданцю, Миколі Михальчуку, Дар’ї 
Шишовій, Дар’ї Ковтун, Анжеліці 
Кошовій, Олені Близнюк, Нікіті 
Шкромиді, Софії Грабовській, Мар’яні 
Остяк, Катерині Бамбузі, Анастасії 
Сизоненко, Олександрі Грабік, 
Євгенію Ковалю, Анні Гавриленко, 
Євгену Підсусі, Марії Мартиновій. 
Окрім того, 126 студентів відзначені 
грошовими преміями, а ще 350 – 
подяками у різних номінаціях.

Валентин Обрамбальський

Ці успіхи відзначив ректор 
Станіслав Ніколаєнко, вручаючи 
Почесні грамоти НУБіП трактори-
сту-машиністу Дмитру Дзядевичу, 
фельдшеру ветеринарної медицини 
Світлані Горі, бухгалтеру Аллі 
Колісніченко.

Не забуло про своїх працівників і 
керівництво господарства: відзначе-
ні оператори машинного доїння 
Любов Никитчук та Марія Мороз, 
тваринники Галина Римар, 
Олександр Горбатюк, Галина Кара-
сьова, Раїса Дзядевич, Валентина 
Тхоржевська, трактористи та водії 
Віктор Мельник, Петро Шевчук, 
Анатолій Юлійник, Анатолій 
Ровський, Василь Буркут, вагар Алла 
Ткач, колективи працівників зерно-
току, ремонтно-будівельної бригади, 
бухгалтерії, гуртожитку, їдальні.

Керівництво університету від-
значило і працю трудівників інших 
НДГ. Почесними грамотами НУБіП 
нагородили тракториста-машиніста 
Михайла Махибороду, головного 
енергетика Олександра Мартинова, 
головного бухгалтера Наталію 
Кубрак (Агрономічна дослідна стан-
ція), завідувача машинного двору 
Анатолія Костецького (НДГ 
«Ворзель»), заступника директора 
Олександра Мельника, провідного 
економіста Василя Мельника 
(Немішаївський агротехнічний 
коледж), завідувача лабораторії пере-
робки сільськогосподарської про-
дукції Дмитра Пунтуса (Ніжинський 
агротехнічний інститут).

Ірина Артемчук,
ст. науковий співробітник НДЧ

ВІНШУВАЛИ КРАЩИХ АГРАРІЇВ
День працівника сільського господарства традиційно відзначили й у НДГ «Великоснітинське» ім. О.В.Музиченка.

НУБіП набув повного членства в 
Європейській асоціації університетів, 

довівши свою спроможність вести 
освітню і наукову діяльність  

на високому  
європейському рівні.
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ПАМ'ЯТЬ АБІТУРІЄНТ-2020

Університет став багатшим ще на два пам’ятних об’єкти.

ОБЛИЧЧЯ НА МАРМУРІ
Камілла Шиндлера …
Інженерна спільнота НУБіП 

України і науковці Національної 
академії аграрних наук відкрили 
пам’ятну дошку Каміллу Гавриловичу 
Шиндлеру, встановлену на стіні 7-го 
навчального корпусу.

Це крок на реалізацію постано-
ви Верховної Рада України від 18 
грудня 2018 року «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році» 
та рішень керівництва НААН 
України щодо відзначення на дер-
жавному рівні 150-тиріччя від дня 
його народження.

Професор Камілл Шиндлер – 
всесвітньовідомий вчений у галузі 
машинознавства і сільськогоспо-
дарського машинобудування, 
засновник випробувань сільсько-
господарської техніки на теренах 
України, першої в Європі станції 
випробувань землеробських машин 
і знарядь при Київському політех-
нічному інституті. Він же став пер-

шим завідувачем кафедри сільсько-
господарського машинознавства, 
правонаступницею якої є нині наша 
кафедра сільськогосподарських 
машин та системотехніки ім. акаде-
міка П.М. Василенка.

- Університет на всіх напрямках, 
пов’язаних з агропромисловим 
комплексом, проводить історичні 
паралелі і пропагує вчених, які були 
своєрідними стовпами галузі, - ска-
зав ректор Станіслав Ніколаєнко. - І 
один з них – це, безумовно, Камілл 
Шиндлер, у працях якого ми бачи-
мо той підхід, який і сьогодні акту-

Університетському меморіаль-
ному комплексу пам’яті студентів і 
викладачів, які не повернулися з 
полів Другої світової війни, ниніш-
нього листопада виповнилося 40 
років: його було відкрито до річ-
ниць визволення України і Києва від 
фашистських загарбників.

От і цього року до підніжжя 
пам’ятника і Вічного вогню знову 
лягли квіти: студенти та викладачі 
зібралися, щоб низько вклонитися і 
полеглим тоді героям, і тим, хто 
загинув на Сході України, захищаю-
чи її суверенітет.

Ніна Чехлова

альний для вирішення існуючих 
проблем. Тобто розмова не про 
минуле, а про сучасне.

Дуже приємно було почути 
порівняння першого віцепрезиден-
та НААН України академіка Михайла 
Гладія: НУБіП, біля витоків якого 
стояли постаті такого масштабу, як 
Камілл Шиндлер, - це своєрідний 
Олімп наукових установ.

Тоді чому ж пам'ять цієї людини 
не вшанували набагато раніше? 
Відповідь проста: постать ординар-
ного професора Шиндлера аж ніяк 
не могла бути вшанована за радян-
ських часів, бо його думки і вислов-
лювання не співпадали з тодішньою 
ідеологією. А зараз – якраз час.

Юрій Гуменюк, 
завідувач кафедри 

сільськогосподарських машин 
та системотехніки 

ім. акад. П.М. Василенка 

… Петра Корольова
Однією з чотирьох кафедр, на 

базі яких 90 років тому постав 
факультет механізації сільського 
господарства, була кафедра теоре-
тичної механіки, прикладної меха-
ніки та опору матеріалів (зараз - 
кафедра механіки). У цей ювілей-
ний рік її колектив вшанував пам’ять 
засновника механічної лабораторії 
(нині це навчальні лабораторії ста-

тичних та динамічних випробувань 
кафедри механіки) - завідувача 
кафедри опору матеріалів у 1954-
1968 рр.  доцента Петра Григоровича 
Корольова, відкривши йому меморі-
альну дошку.

Колишній наймит, він став тала-
новитим викладачем та науковцем. 
Під його безпосереднім керівниц-
твом було спроектовано і створено 
у 1954-1965 роках механічну лабо-
раторію, оснащення якої було на 
той час надсучасним. Та й нині, 
після модернізації, її база дозволяє 
проводити як лабораторні заняття з 
бакалаврами та магістрами, так і 
унікальні наукові дослідження мате-
ріалів різних класів.

Макет меморіальної дошки роз-
робили завідувач кафедри Микола 
Березовий та доцент Андрій Пили-
пенко за творчої підтримки доцента 
Валерія Швайка. А втілити задум у 
камені допоміг ще один випускник 
факультету - Анатолій Стопа.

Особливим гостем відкриття 
була онука Петра Корольова – 
Ольга. Своїми спогадами про його 
життєвий шлях, наукову та педаго-
гічну діяльність поділилися колеги і 
учні Петра Григоровича.

Зиновій Ружило,
декан факультету 

конструювання та дизайну

КВІТИ НА МЕМОРІАЛІ

Цього року аж три осінніх дні університет гостинно відчиняв двері 
для майбутніх абітурієнтів – школярів та випускників коледжів. 
Загалом можливістю особисто побувати в НУБіП скористалися 
близько трьох з половиною тисяч молодих людей. 

У межах Дня відкритих дверей на кафедрі журналістики та мовної 
комунікації пройшла школа молодого журналіста.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ПРЕМ’ЄРА ШКОЛИ 
МОЛОДОГО ЖУРНАЛІСТА 

Їх зустрічали традиційною пре-
зентацією факультетів і ННІ. І цього 
року, аби бути ближчими до відвідува-
чів, про можливості і перспективи 
навчання їм розповідали безпосеред-
ньо студенти, якими часто виявлялися 
їхні вчорашні колеги по школі. Якщо 
ж виникали питання, то тут на допо-
могу приходили викладачі.

- Наш виш – це університет наук 
про життя, а життя не варто боятися – 
потрібно постійно йти йому назустріч, 
- вітаючи гостей, підкреслив ректор 
Станіслав Ніколаєнко. - І на цьому 
шляху необхідні працелюбність і 
бажання. На сьогодні НУБіП має одне з 
найбільших у країні держзамовлень: 
минулого року студентами на держав-
ну форму навчання зараховано 1050 
осіб, ще приблизно стільки ж – за 
контрактом. І навчаються вони на 
сучасній матеріально-технічній базі.

Дуже багато гостей прибували 
організовано. Цьому сприяє велика 
профорієнтаційна робота, яку веде 
університет. Так, 28 майбутніх випус-
кників Київського міського медично-
го коледжу націлені здобути вищу 
освіту саме з реабілітації і приїхали 
ближче познайомитися з університе-
том, де б хотіли навчатися.

- У нашого Білоцерківського 
управління освіти з НУБіП укладена 
угода про співпрацю, - говорить 
начальник відділу вищої освіти і 
науки Юлія Ткаченко. - І вона 
обопільно вигідна, бо цього року 22 
навчальних заклади міста випустять 
1037 молодих людей. На День від-
критих дверей в НУБіП 39 з них 

Школа молодого журналіста, до 
якої було залучено чимало майбут-
ніх абітурієнтів, в нашому універси-
теті пройшла вперше та тривала два 
дні. Перший день її учасниками 
стали студенти-журналісти При луць-
кого агротехнічного коледжу, які 
приїхали спеціально до НУБіП, щоб 
послухати провідних науковців та 
журналістів-практиків. Майстер-клас 
для них провела професор кафедри 
журналістики та мовної комунікації 
- диктор та ведуча програм україн-
ського телебачення Тетяна Цимбал. 
Вона поділилася своїм багаторічним 
досвідом та секретами успіху.

Спеціальним гостем школи була 
продюсер та піарник “TVLAB” Яна 
Тераніс. Її тренінг було присвячено 
різним професіям, що пов’язані з 
медіа. Адже диплом журналіста від-
криває різні можливості та широкий 

приїхали цілеспрямовано - подиви-
тися аудиторії і лабораторії та 
поставити питання, які накопичи-
лись, адже вже багато спілкувались з 
вашими викладачами, які приїздять 
до нас, проводять лекторії.

Значним було і представництво 
Ірпінського економічного ліцею.

- Наш навчальний заклад наро-
дився завдяки співпраці керівництва 
НУБіП і особисто ректора з адміні-
страцією Ірпеня, - розповідає дирек-
тор ліцею Світлана Березинець. - Тут 
навчаються за трьома напрямами – 
інформаційно-технологічним, гума-
нітарно-правовим і природничо-ма-
тематичним. Всі вони широко пред-
ставлені в НУБіП, тож на День відкри-
тих дверей завітала більшість нашого 
випускного класу.

Серед школярів можна було зустрі-
ти і випускників бакалаврату інших 
вишів. Одна з них – Сельмі Алімурадова 
закінчує навчання за міжнародною еко-
номікою у КНЕУ, а от диплом магістра 
вирушила здобувати на економічному 
факультеті НУБіП. Тут більше можливо-
стей, переконана дівчина.

Хтось з гостей ще приглядається 
до вишу і спеціальності, а дехто, як 
от київський школяр Сергій Борук, 
вже визначився – прагне навчатися 
на спеціальності «Автоматизація та 
комп’ютерно інтегровані техноло-
гії» і вже навчається на підготовчому 
відділенні НУБіП. Сподіваємося, 
після цих відвідин університету тих, 
хто проголосував атестатом за 
НУБіП, буде значно більше.

Ніна Чехлова

спектр діяльності, яка пов’язана із 
комунікаційною сферою. Спікер діли-
лася власним досвідом, як змінювала 
безліч професій у комунікаційній 
сфері, та давала поради щодо саморе-
алізації.

Що таке медіаосвіта та медіагра-
мотність, як відрізнити правду від 
фейків та чому всім потрібно вчити-
ся основам медіа розповів доцент 
Антон Лягуша. Після чого запропо-
нував пограти в онлайн-гру 
«Медіаграмотна місія».

Другий день школи також був 
присвячений основам журналісти-
ки та медіаграмотності. Його учас-
никами були школярі старших кла-
сів, які пообіцяли повернутися до 
НУБіП вже як його студенти.

Віка Колісніченко,
студентка 1-го курсу 

спеціальності «Журналістика»
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ПАРТНЕРСТВО

На базі Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології (УкрНДІСГР) 
НУБіП України відкрито найсучасніший аналітичний комплекс – мас-спектрометр ICP-MS, що днями 
надійшов від наших партнерів з Японії. 

Щороку лабораторії НУБіП поповнюються найсучаснішим обладнанням. Не відстає в цьому і кафедра 
теплоенергетики: студенти можуть виконувати лабораторні роботи з технічних дисциплін та 
проводити дослідження магістерських робіт на високому рівні. 

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ВІД ЯПОНІЇ

Це – складова міжнародного 
проекту співробітництва «Покра-
щення радіаційного контролю 
навколишнього середовища та зако-
нодавчої бази в Україні для екологіч-
ної реабілітації радіоактивно забруд-
нених територій», який фінансується 
Японським агентством міжнародно-
го співробітництва від імені уряду 
Японії за державною науково-техніч-
ною програмою SATREPS. Наскільки 
важливого значення йому надають в 
Країні сонця, що сходить, засвідчує 
прибуття на цю подію японської 
делегації - експертної комісії з вико-
нання проекту в умовах України: 
представників департаменту закор-
донних справ Японського агентства 
з науки і технологій, вчених універ-
ситетів Фукушіма та Цукуба, з якими 
у НУБіП підписано меморандуми 
про співпрацю. 

До цього проекту залучені про-
відні науково-дослідні установи 
України і Японії, які беруть активну 
участь у ліквідації наслідків радіа-
ційних аварій в Чорнобилі і 
Фукушімі. І серед них вагоме слово 
належить науковцям УкрНДІСГР, 
ефективність роботи якого засвід-
чує те, що його дані використані 
Науковим комітетом ООН з дії атом-
ної радіації для уточнення оцінок 
палива, викинутого з реактора 
Чорнобильської АЕС.

- Цей проект має коротко-, 
середньо- і довгострокові цілі. 
Остан ні полягають у посиленні тех-

У цьому велика заслуга наших 
партнерів, серед яких і ДП «Вайллант 
група Україна» - міжнародний лідер 
на ринку технологій опалення та 
вентиляції. Нещодавно керівник від-
ділу розвитку цієї фірми Раїса 
Глазова завітала до нашого універ-

нічного рівня радіаційного контро-
лю і законодавчої бази в Україні для 
екологічного відновлення радіоак-
тивно забруднених територій, забез-
печення моніторингу та моделюван-
ня на підтримку здійснення нового 
районування Чорно бильської зони 
відчуження, - коментує заступник 
директора УкрНДІСГР Святослав 
Левчук. - На меті також отримати 
нові знання про довгострокову пове-
дінку радіонуклідів у навколишньому 
середовищі та оцінити ефективність 
методів управління і технологій від-
новлення навколишнього середови-
ща шляхом порівняння досліджень в 
Чорнобилі та Фукушімі.

- Український НДІ сільсько-
господарської радіології розпочав 
тісну співпрацю з японськими вче-
ними відразу після аварії на АЕС 
Фукушіма-1 - з квітня 2011 року, - 
говорить ректор Станіслав 

ситету і ознайомилась з основними 
напрямами діяльності кафедри, її 
матеріально-технічною базою та 
науковими здобутками працівників.

Неочікуваним для гості стало те, 
що кафедра здійснює підготовку 
фахівців за новою спеціальністю 

Ніколаєнко. - Вже п’ять років в 
Інституті радіоактивності навко-
лишнього середовища Університету 
Фукушіма надають допомогу там-
тешнім колегам дослідники нашого 
університету, а японські науковці – 
часті гості університетського полі-
гону в Чорнобильській зоні відчу-
ження. Тож наша співпраця з япон-
ськими колегами вельми корисна 
для обох сторін.

НУБіП залучений до всіх 
напрямків робіт, для реалізації яких 
серед іншого і призначений 
мас-спектрометр ICP-MS та відпо-
відне лабораторне обладнання.

- Це сучасний прилад, який доз-
воляє аналізувати елементний та 
ізотопний склад (у т.ч. трансурано-
вих елементів, які в майбутньому 
представлятимуть найбільшу загро-
зу у Чорнобильській зоні відчужен-
ня у зв’язку з їх періодом напівроз-
паду у десятки тисяч років) будь-
яких зразків - продукції АПК, біоло-
гічних матеріалів, об’єктів навко-
лишнього середовища навіть в над-
звичайно малій концентрації (до 
0,01 ppb), - розповідає про можли-
вості мас-спектрометра старший 
науковий співробітник Валерія 
Морозова, яка, власне, на ньому і 
працює. - Раніше університет вже 
отримав обладнання для оцінок біо-
маси в лісах, поведінки радіонуклі-
дів у навколишньому середовищі. А 
наступного року планується надхо-
дження обладнання для ідентифіка-
ції гарячих частинок.

Валентин Обрамбальський

«Теплоенергетика», яка, в її розумінні, 
відноситься більш до університетів 
політехнічного профілю, а не аграр-
ного, яким у компанії Vaillant раніше 
вважали НУБіП. Особливе зацікав-
лення викликала ідея створення 
гібридної автономної системи комп-
лексного енергозабезпечення спо-
живачів з використанням поновлю-
ваних джерел енергії та дослідження 
ефективних режимів її роботи в умо-
вах динамічних змін кліматичних 
показників. Однак для її реалізації не 
вистачало зокрема і теплового насо-
су, який Раїса Глазова і передала. І 
навіть не один, а два - марки Vaillant 
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 
та Vaillant aroTHERM VWL 155/2.

Євген Антипов,
доцент кафедри 

теплоенергетики

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ КАФЕДРИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 

Сьогодні майже кожен українець – від школяра до пенсіонера - 
власник "розумного" телефону з безліччю функцій. За допомогою 
смартфона, крім іншого, можна визначити і своє місцеположення. А 
от чи точно працює ваш навігатор, чи правильні координати він дає 
і яка його точність? Все це можна тепер дізнатися, скориставшись 
контрольним пунктом на факультеті землевпорядкування.

КОНТРОЛЬНИЙ ПУНКТ 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

ЧВЕРТЬ ВІКУ 
СТУДОРГАНІЗАЦІЇ

- Проект реалізовано за під-
тримки керівника Житомирського 
осередку ВГО "Асоціація фахівців 
землеустрою України" Леоніда 
Палея, роботодавців і дружніх парт-
нерів університету - ПрАТ "Систем 
Солюшнс" та особисто Михайла 
Туряниці і Володимира Бабченка, - 
розповідає декан факультету земле-
впорядкування Тарас Євсюков. - А 
студентам під час вивчення геоде-
зичних дисциплін цей контрольний 
пункт стане у нагоді при здійсненні 
геодезичної прив'язки, порівнянні 
похибок вимірювань приладів та 
обладнання, отримання координат 
та вирішення інших задач.

Охочих перевірити свій гаджет 
виявилося багато. Першим же це 
зробив завідувач кафедри землевпо-
рядного проектування Андрій 
Мартин. Його мобільний пристрій 
Mi 9 від компанії Xiaomi підтримує 

Студентська організація відсвятку-
вала своє 25-річчя, до якого і приуро-
чили Всеукраїнську студентську кон-
ференцію «Сучасні виклики студент-
ського самоврядування». Привітати 
нинішній актив завітали їхні попе-
редники: Володимир Рябченко, який і 
посприяв втіленню у життя ідеї її ство-
рення, Геннадій Сінцов (екс-голова 
Дарницької районної у місті Києві дер-
жавної адміністрації, голова громад-
ської організації «Тут починається 
Київ»), Андрій Білоус, Ігор Дмитренко, 
Ольга Мялук, Дар’я Кендус, Ілля 
Вакарчук, Катерина Дювенжи, Максим 
Паламарчук.

технологію Dual GPS і при підклю-
ченні до супутникової системи наві-
гації GPS використовує дві смуги 
частоти – L1 та L5. Наразі цей 
смартфон вважається одним з кра-
щих для навігації. Контрольні вимі-
рювання це підтвердили і точність 
позиціювання на контрольному 
пункті була в межах 0,3 м.

Запрошуємо усіх бажаючих ско-
ристатися нагодою і перевірити 
свій мобільний пристрій: якщо 
надумаєте перевірити навігацію 
свого смартфона у контрольному 
пункті, то шукайте його на висоті 
167,31 м над рівнем Балтійського 
моря за східною довготою 30 граду-
сів 29 мінут 53,19 секунди і північ-
ною широтою 50 градусів 23 мінути 
40,02 секунди.

Олексій Жук,
доцент кафедри геодезії 

та картографії

Нинішній очільник СО Олександр 
Павелко і студенство також тепло 
приймали гостей -  начальника відді-
лу молоді та спорту Голосіївської 
районної у місті Києві державної адмі-
ністрації Максима Нечитайла, голов-
ного спеціаліста відділу модернізації 
змісту освіти та освітнього процесу 
МОН Ігоря Будько, колег з КНУ імені 
Тараса Шевченка, НТУ «Київський 
політехнічний інститут» ім. Ігоря 
Сікорського та Києво-Могилянської 
академії. Основне питання, що обго-
ворювалося, - сучасні виклики для 
студентського самоврядування.

Анастасія Стародуб

СТУДАКТИВ
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ЮВІЛЕЇ

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 90!

І ВІК – ЯК ДЕНЬ. І ДЕНЬ – ЯК ВІК

- Ці роки сповнені творчого 
пошуку і титанічної праці: факультет 
випустив більше 22 тисяч інжене-
рів-механіків, серед яких Флор 
Столярчук, Павло Бабій, Анатолій 
Пачевський, Олександр Мороз, Лео-
нід Козаченко та інші, - вітаючи учас-
ників, зазначив ректор університету 
Станіслав Ніколаєнко. - З ним пов’яза-
ні такі видатні постаті, як Каміл Шинд-
лєр, Петро Вовк, Андрій Василенко, 
Петро Василенко, Володимир 
Крамаров, Юрій Кирдбая. Факультет 
уславили декани Петро Кравченко, 
Дмитро Войтюк, Петро Кудінов.

Сьогоднішній техногенний світ 
без гарного інженера з належним 
рівнем знань і практичною підготов-
кою уявити неможливо. Тож на 
факультеті за останні п’ять років 
обладнано 5 лабораторій (зроблено 
ремонтів на 5 мільйонів гривень, ще 
на 15 - встановлено техніки), колек-
тив співпрацює з всесвітньо відомими 
виробниками сільськогосподарської 
техніки – компаніями Джон Дір, КУН, 
Ельворті, Харді та іншими. Тільки 
цього року публіковано 29 статей в 
журналах, які входять до бази даних 
Scopus. На високому рівні лекції та 
практичні заняття ведуть викладачі 
В’ячеслав Братішко, Ген надій Голуб, 
Олександр Войналович, Людмила 
Тітова, Олександр Ямков та інші.

До 90-річчя заснування факульте-
ту ряд науково-педагогічних праців-
ників і співробітників факультетів 
механіко-технологічного і конструю-
вання та дизайну відзначено відомчи-
ми та університетськими нагородами.

Подякою Міністерства освіти і 
науки нагороджений заступник дека-
на механіко-технологічного факуль-
тету Ігор Сівак, Київського міського 
голови – завідувачі кафедр Юрій 
Гуменюк (сільськогосподарсь ких 
машин та системотехніки ім. П.М. 

Історія її виникнення і розвитку 
нерозривно пов’язана зі становлен-
ням вітчизняної лісокультурної та 
лісомеліоративної справи, розвитком 
фахової освіти в Україні. А починало-
ся все з 1919 року, коли на лісовому 
відділенні Ново-Олександрійського 
інституту сільського господарства і 
лісівництва заснували кафедру лісо-
вих культур, першим завідувачем якої 
було призначено професора 
А.П. Тольського - лісівника, непересіч-
ної відданості його Величності Лісу та 
невтомного служіння лісокультурній 
справі. А як не згадати його наступни-
ка - професора І.О. Яхонтова, який 
вільно володів п’ятьма іноземними 
мовами і якому без захисту дисертації 
було присуджено науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання профе-
сора? Або доцента Р.Т. Кравченка, 
котрий у сталінські часи мав сміли-
вість читати лекції виключно україн-
ською мовою? Чи професора 
В.Е. Шмідта, якого вважають співавто-
ром вітчизняної лісової типології?

Та найдовше біля керма кафедри 
– з 1953 по 1974 роки - стояв про-

Василенка), Василь Хмельов ський 
(механізації тваринництва), доценти 
Іван Роговський і Олексій Бешун.

Подяки НУБіП отримали завіду-
вач кафедри механіки Микола 
Березовий, доценти Любов Шимко, 
Анастасія Куценко, Анастасія Ляшко, 
завідувач лабораторії кафедри нарис-
ної геометрії, комп’ютерної графіки 
та дизайну Валентина Олійник, майс-
три виробничого навчання Наталія 
Кулібаба і Валерій Поляков.

фесор Б.Й. Логгінов, організатор 
лісової та агролісомеліоративної 
науки. Одинадцятирічний термін 
професора П.Г. Кального вирізнявся 
значною активізацією наукових 
досліджень, суттєвим поліпшенням 
матеріальної бази. А лауреат 
Державної премії в галузі науки і 
техніки професор Анатолій 
Цилюрик за час керівництва кафе-
дрою розробив систему з оздоров-
лення осикових насаджень в Україні.

- У кожного з них своя наукова 
школа. Особливо плідною на гідних 
учнів є школа професора 
М.І. Гордієнка: 6 докторських та 25 
кандидатських дисертацій, - гово-
рить нинішній завідувач кафедри, 
який очолює її вже сімнадцять років 
поспіль, Віктор Маурер. - Науково-
педа гогічними працівниками та 

Почесними грамотами відзна-
чені завідувач кафедри технології 
конструкційних матеріалів і мате-
ріалознавства Євген Аф танділянц, 
професори Юрій Рома севич, Іван 
Головач, доценти Ва лен тина Мель-
ник, Ігор Колосок, Віктор Поліщук, 
Вікторія Опалко, Станіслав Смо-
лін ський, Світлана Потапова, май-
стри виробничого навчання На та-
лія Воронцова, Олек сандр Кос-
тенко, Тетяна Сліпуха.

вихідцями різних років є знані дале-
ко за межами країни професори 
В.І. Білоус, П.Г. Вакулюк, Ф.М. Левон, 
М.І. Ониськів, А.О. Бондар, А.Ф. Гойчук, 
С.Б. Ковалевський, Л.П. Леонтяк, 
В.О. Рибак, В.П. Шлапак, доценти 
Г.В. Дубінін, Б.М. Махмет, Г.С. Ко рецький, 
Л.С. Киричок, С.Г. Зражва, С.М. Грисюк 
та інші.

Та це тільки одна частина історії 
кафедри. Гортаючи її сторінки, не 
можна не згадати про іншу її складо-
ву - кафедру лісової меліорації, яка 
була створена у 1935 році у складі 
Українського лісотехнічного інсти-
туту. Нині традиції продовжують 
ветерани - професори О.І. Пи ли- 
пенко, Ф.М. Бровко, В.М. Маурер, 
В.Ю. Юхновський та доцент 
В.М. Малюга, досвідчені доценти 
С.М. Дударець, І.В. Іванюк, Ю.І. Ко- 

Цінні подарунки вручили профе-
сорові Костянтину Лопатьку, доцен-
там Андрій Несвідоміну, Вадиму 
Яременку, Олександру Ямкову, завіду-
вачеві лабораторії кафедри надійнос-
ті техніки Юрію Лисікову.

Рідний факультет привітав зна-
ний політик Олександр Мороз, який 
зазначив:

- Інженер, та ще й вихованець 
нашого університету, може викону-
вати будь-яку роботу, причому 

сен ко та А.П. Пінчук, амбітна і всезна-
юча молодь - доценти 
І.М. Бобошко-Бардин, О.Ю. Кайдик, 
Г.О. Лобченко, О.В. Соваков, ст. викла-
дач О.Ю. Чорнобров. У непростих 
умовах сьогодення їхні зусилля зосе-
реджені на підготовці висококваліфі-
кованих фахівців лісового і садо-
во-паркового господарства, кон-
структорів, агрономів та землевпо-
рядників.

За останній час її науковці роз-
робили і впровадили у виробництво 
8 науково-практичних і науково-ме-
тодичних рекомендацій, опублікува-
ли 14 монографій, 10 навчальних 
посібників і підручників, отримали 
більше 20 патентів і авторських сві-
доцтв. Тільки за останні п'ять років 
реалізовано наукові госпдоговірні 
проекти у ДП«Колківське ЛГ», ДП 

добре. І найкращий приклад тому – 
випускник факультету, Герой України 
Анатолій Пачевський, який довгий 
час керував господарством на 
Вінниччині, зробив його процвіта-
ючим та залишив цю справу в спа-
док дітям і онукам.

- Чотири роки тому ми з деканом 
поставили амбіційну задачу – готува-
ти більш кваліфікованих інженерів, - 
це вже генеральний директор компа-
нії «КУН Україна» Асад Лапш. - За цей 
час з допомогою нашої компанії від-
рито два навчальні центри, працює 
демонстраційний майданчик техніки 
КУН, наші менеджери постійно чита-
ють студентам лекції, а з цього року 
ще й почалася практична підготовка 
молоді на базі одного з університет-
ських НДГ. Це – чудовий приклад 
співпраці вишу і бізнесу.

Від компанії Харді рідний факуль-
тет привітав Володимир Тригубець. 
Він подякував викладачам за знання, 
які допомогли йому досягти успіху у 
житті, та звернувся до молоді.

- Ми на вас чекаємо! Ставайте 
професіоналами та приходьте у ком-
панію.

Від НААН України, її президента 
Ярослава Гадзало (до речі, теж випус-
кника факультету) і себе особисто 
ювілярів вітав голова ради роботодав-
ців НУБіП Валерій Адамчук. З пода-
рунками завітали декан факультету 
конструювання та дизайну Зіновій 
Ружило, президент Асоціації аграр-
них інженерів Василь Шпак, колеги з 
багатьох університетів країни.

А з чого все починалося - як 
започатковувався факультет, його 
історію, віхи становлення, видатних 
вчених - розповів декан Ярослав 
Михайлович. За ці 90 років зроблено 
дуже багато, але, сподіваємося, і 
попереду – великі звершення.

Ірина Білоус

«Горохівське ЛГ», ДП «Городнянське 
ЛГ», ДП «Фастівське ЛГ» і ДП «Ви ще-
дубечанське ЛГ».

А ще гріє душу нинішньому заві-
дувачеві участь у цьому молоді з 
чотирьох студентських наукових 
гуртків, у яких активно працюють 
понад 80 студентів різних курсів. 
Так що, маючи поважний вік, кафе-
дра має і майбутнє. Разом із збере-
женими спільними зусиллями ліса-
ми України.

Нинішнім підсумком цього 
творчого доробку і стала міжна-
родна науково-практична кон-
ференція «Від творення лісів та 
лісова меліорація в Україні: вито-
ки, сучасний стан, виклики сього-
дення та перспективи в умовах 
атропоцену», приурочена до 100-
річчя кафедри. Свою повагу юві-
лярам висловлювали почесний 
директор ННІ лісового і садо-
во-паркового го сподарства 
НУБіП Валерій Само плавський, 
який свого часу п'ятнадцять 
років очолював галузь, директор 
інституту Петро Лакида, очіль-
ник Товариства лісівників 
України колег і завідувач кафе-
дри ботаніки, дендрології та 
селекції Юрій Марчук та багато 
інших поважних представників 
лісової спільноти України.

Ніна Чехлова

Механіко-технологічний факультет відсвяткував своє 90-річчя. На міжнародну науково-практичну 
конференцію «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку», організовану з цієї нагоди, 
завітали представники вишів України, бізнесу, випускники різних років і сьогоднішні студенти.

Одна з найстаріших кафедр – відтворення лісів та лісових меліорацій - одного з найстаріших університетів країни – НУБіП відзначила 
своє 100-річчя. Або два плідних людських покоління, чи три – наукових. І яких людей!
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До організації першого «Mr/
MsІнтелектуал – 2019» студентство 
підійшло відповідально: підготували 
оригінальний сценарій конкурсу для 
12 учасників, що передбачав тритуро-
ву систему і питання на різноманіт-
ний смак - з автоматики, механіки, 

енергетики, інформатики, математи-
ки, економіки, тваринництва, біології, 
екології, хімії, історії і спорту. Кастинг 
учасників забезпечила Студентська 
організація – Дмитро Овчаренко, 
Олексій Ніконов, Альона Нагачевська, 
а викладачі кафедри автоматики та 

робототехнічних систем ім. акад. І.І. 
Мартиненка, завдяки тісній співпраці 
із бізнесом, залучили керівників під-
приємств, які цінують інтелектуаль-
ний потенціал, – президента Асоціації 
«Теплиці України» Євгенія 
Чернишенка, виконавчого директора 
ТОВ «Асканія Флора» Володимира 
Масіча і випускника кафедри 
Олександра Пуха, який представляв 
компанію «Дари морів».

- Наша мета - підтримати обда-
ровану молодь, стимулювати розви-
ток її наукового і творчого потенціа-
лу, підвищити рівень професійної 
підготовки та відзначити кращих 
студентів інституту, створивши 
умови для самореалізації та форму-

До університету на запрошення кафедри соціальної роботи та реабілітації завітали волонтери, бійці 
батальйону «Айдар», герої фільму «Заміновані війною» Світлана Бевз і Сергій Бурбело. Вони побували на 
занятті з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, і розповіли другокурсникам про організацію 
соціально-психологічної реадаптації учасників бойових дій.

Як цікаво відсвяткувати Міжнародний день студентів? У ННІ енергетики, автоматики та 
енергозбереження з цього приводу народилася власне ідея: започаткувати проведення науково-
пізнавального конкурсу «Mr/MsІнтелектуал». І тепер щороку до 17 листопада в інституті буде 
«народжуватися» новий «Містер» або «Міс».

вання лідерських якостей, – зауважив 
Євгеній Чернишенко.

У першому турі учасники відповіли 
на 20 тестових питань на різну темати-
ку і рівні складності. До другого туру 
пройшли шестеро кращих. Обравши 
певну категорію питань, вони мали 
одну хвилину, щоб відповісти на них. 
Відзначимо чудові знання в категорії 
«Історія» першокурсника спеціальності 
«Теплоенергетика» Владислава 
Ткаченка, який вийшов у фінал разом з 
першокурсником Юрієм Оксимцем і 
другокурсницею Ганною Могилко.

Перемога і приз – планшет – діста-
лися Юрієві. А всі фіналісти отримали 

набір «смачних» призів від компанії 
«Дари морів». Та й це ще не все: від теа-
тральної компанії RB-Group всім учас-
никам і організаторам дісталися квитки 
до Міжнародного центру культури і 
мистецтв на виставу «Вечори на хуторі 
біля Диканьки», а найкреативнішим від 
організаторів - автору сценарію Олегу 
Михайлову і модератору Даші Орєховій 
- стипендії імені Героя України, голови 
правління ПрАТ «Комбінат «Тепличний» 
Володимира Чернишенка.

Володимир Решетюк,
доцент кафедри автоматики 
та робототехнічних систем 

ім. акад. І.І. Мартиненка 

До да ток до га зе ти “ Уні вер си тет ський кур’єр”
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ПАТРІОТИ

ІНТЕЛЕКТУАЛИ

ІННОВАЦІЇ

СТРАТЕГІЯ 
БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ 

СРІБЛО КОНКУРСУ 
СТАРТАПІВ 

У межах Міжнародного конгре-
су «SCIENCE FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT», приуроченого до 
Всесвітнього дня науки, пройшов 
фінал Всеукраїнського студент-
ського конкурсу інноваційних ідей 
«Стратегія блакитного океану». З 
багатьох організатори відібрали 
лише сім, серед яких і інновацій-
ний проєкт четвертокурсниці 
факультету аграрного менеджмен-
ту, старости наукового гуртка 
«Основи наукових досліджень в 
агробізнесі» Анжеліки Кошевої 
«Climeat Chatbot» (науковий керів-
ник - доцент Олександр Файчук). 
Він був оцінений дипломом ІІ сту-
пеня (при тому, що диплом І ступе-
ня не присуджено нікому, тож наша 
студентка фактично стала пере-
можницею). До диплому додавався 
приємний бонус - тревел-грант на 

У ІІ Всеукраїнському конкурсі 
стартапів «TourSystemUkrChallenge» 
серед студентів, які навчаються за 
напрямами «Майбутнє туристичної 
галузі», «HoReCa Ukraine: стратегії, 
концепції та формати», НУБіП 
представляла другокурсниця ННІ 
неперервної освіти і туризму (спе-
ціальність «Туризм») Сабріна Крас-
нопольська.

Її стартап проєкт «Екорес-
торан з інноваційним забезпе-
ченням «KOZAK» (науковий керів-
ник – професор кафедри аграр-
ного консалтингу та туризму Інна 
Левицька), відзначений дипло-
мом ІІ ступеня, включає в себе 
концепцію, розрахунок площ, 

відвідування IV міжнародної науко-
во-практичної конференції 
«Пріоритети наукових досліджень: 
теоретична та практична цінність» 
у Польщі.

Тетяна Мостенська,
завідувач кафедри 

адміністративного 
менеджменту та ЗЕД

розробку бізнесмоделі проекто-
ваного екоресторану, бюджет 
проекту, а також цікавий елемент 
- розробку бренд-буку ресторану. 
Інноваційність в тому, що сту-
дентка запропонувала веб-моні-
торинг виробничого персоналу 
ресторану, мобільний додаток з 
функцією мобільного офіціанта, 
QR-код та електронне меню, що 
дасть змогу споживачам он-лайн 
бронювати столик. Як бонус до 
диплома - екскурсія до Кам’янець-
Подільської фортеці, яка нале-
жить до семи чудес України.

Дарія Басюк,
завідувач кафедри аграрного 

консалтингу і туризму

Світлана Бевз, яка в АТО добро-
вольцем з літа 2014 року, була 
командиром зенітного розрахунку, 
надавала медичну допомогу навіть у 
важких випадках, сьогодні перейма-
ється ідеєю реабілітації ветеранів та 
їхньої соціалізації, а також допомо-
ги сім’ям, які втратили рідних під 
час бойових дій на сході України. 
Саме для цього організовується 
масштабний проект «Спілкування 
заради життя», започаткований на 
гуманітарно-педагогічному факуль-
теті НУБіП.

Розповідаючи про цю роботу, 
пані Світлана згадала слова однієї з 
матерів, яка втратила сина, після 
чергової такої зустрічі: тепер я можу 
померти спокійно, знаючи, що 
пам'ять мого сина вшановано. 
Заради такого варто працювати!

Гості привезли з собою свою 
улюбленицю – вівчарку Баді. І не 
тільки свою – всього батальйону 
«Айдар», вояків на передовій, куди 
вона їздить з господарями, дітлахів у 

дитячих будинках, які чекають, коли 
«Баді привезе подарунок».

- Ми познайомилися з Баді у 
перші дні на передовій, - розповідає 
Сергій. - І коли повернулися до мир-
ного життя, забрали вівчарку з 
собою, бо вона якраз була вагітна. 
Але потім щоразу, коли їхали на 
передову, брали її з собою. А бували 
часто: і гуманітарні вантажі возили, і 
ялиночки та мандарини на Новий 

рік, і малюнки від малечі. Там всього 
цього чекають з нетерпінням, і така 
підтримка дуже важлива.

А ще, повернувшись із зони бойо-
вих дій, Світлана і Сергій на собі відчу-
ли, як потрібна реабілітація і наскіль-
ки легше, коли можна поспілкуватися 
з кимось, хто тебе розуміє. На жаль, у 
бійців, які повертаються із зони бойо-
вих дій, часто виникають проблеми з 
такою реабілітацією, працевлашту-
ванням (адже дехто з них тепер має 
обмежені фізичні можливості) і взага-
лі важко знайти себе в житті.

Тому Всеукраїнська спілка вете-
ранів і учасників бойових дій 
«Мужність», благодійні фонди 
«Український шлях» і «Діти Європи» 
та волонтери батальйону «Айдар» і 
організували проект «Спілкування 
заради життя». І зараз проводять 
зустрічі з молоддю, дітьми, студента-
ми, які допомагають порозумітися та 
правильно комунікувати. Особливо 
це актуально для майбутніх фахівців 
соціальних педагогів, які повинні 
вміти спілкуватися з такими людьми.

Ірина Білоус

СПІЛКУВАННЯ ЗАРАДИ ЖИТТЯ

БАТАЛІЇ ЕНЕРГЕТИКІВ
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СЦЕНА

Студентський театр 
«Березіль» 
Вам, мабуть, знайома ситуація, 

коли після закінчення вистави зал 
миттю порожніє, адже глядачі поспі-
шають у гардероб, щоб першими 
забрати свої речі? Так от: це зовсім не 
про нещодавню виставу студентсько-
го театру «Березіль» «Мільйон у шлюб-
ному кошику», прем'єру якої наші 
аматори представили на розсуд журі, 
що і повинне було винести вердикт: 
чи гідний наш театр високого звання 
«народний самодіяльний». А таки так, 
гідний! Бо після завершення вистави 
захоплені глядачі ще довго не відпу-
скали акторів: зал аплодував стоячи, 
під вигуки «Браво, «Березіль».

І справді: дія на сцені була динаміч-
ною, режисура – відточеною, гра – 
може, й не професійною, та практич-
но бездоганною, а весь спектакль – 
смішним і легким. Як і сама п'єса 
Джуліо Скарніччі і Ренцо Тарабузі «Моя 
професія – синьйор з вищого світу», 
яка занурює нас в атмосферу бідної 
італійської сім'ї, батько якої – прива-
бливий, блискуче освічений, розумний 
і енергійний Леонідо Папагатто – ніяк 
не може вибитися зі злиднів. Тому й 
заробляє тим, що відвідує світські 
раути, розважає багатих гостей і… 
краде зі столів напої і наїдки, аби про-
дати їх. Саме таким був на сцені май-
бутній енергетик Василь Смертюк, а 
ітілійську сім'ю з ним «створили» дру-
жина Валерія (магістр факультету 
захисту рослин, біотехнологій та еко-
логії Дар'я Орехова), донька Фіорелла 
(студентка гуманітарно-педагогічного 
факультету Софія Грабовська) та 
сестра Матильда (Любов Панченко з 
агробіологічного факультету).

У які тільки перипетії не потрапляє 
жіноцтво з таким «главою» сімейства! 

Пісенні баталії- одна з найочіку-
ваніших подій листопада в НУБіП 
України. Це не просто шоу, емоції під 
час виступу та радість перемоги. Це 
напружена праця поза очима гляда-
чів, сльози і виснаження, купа неви-

Їм довелося приймати вдома створе-
ний самим Леонідо «комітет допомоги 
бідним сім'ям» у складі графині 
Кьяреллі (студентка факультету харчо-
вих технологій та управління якістю 
продукції АПК Ірина Момот), барона 
Альфонсо Кьочча (Олександр Куценко 
з агробіологічного факультету), Ілони 
Чібор (Марія Смертюк з юридичного 
факультету). А задля того, щоб гості 
перейнялися усією скрутою ситуації, 
прихистити в квартирі начебто пара-
лізованого діда Симеона (з роллю 
якого впорався студент ННІ енергети-
ки, автоматики та енергозбереження 
Олексій Ніконов). Але це ще не все: 
щоб не провалити план отримання 
грошей, за чоловіка Валерії треба було 
видати сусіда Антоніо (це з радістю 

вченого навчального матеріалу 
через ледь не цілодобові тренування. 
Це ще й біль у м’язах і головний - від 
роздумів над костюмами та поста-
новками. Це все та частина найяскра-
вішого шоу осені, яку не афішують на 
офіційній сторінці НУБіП України, 
але вона надто важлива, тому опусти-
ти її цього разу буде помилкою.

Все починається з очікування. 
Формування групи і списку пісень, 
жеребкування, надія отримати най-
більш виграшну пісню і найбільш 
професійного куратора групи. Коли 
цей етап пройдено, починається 
найскладніше. Перша репетиція, 
мозковий штурм, ідеї, пісня на пов-
торі сотні разів… 

Перші рухи і початок пісні 
даються найважче. Деякі взагалі 
бояться пропонувати свої ідеї, інші, 

зробив студент факультету захисту 
рослин, біотехнологій та екології 
Дмитро Кушпій), заховати від поліції і 
«поламати» ногу синові Ілони Ніко-
летто (студент факультету інформа-
ційних технологій Олександр Якушев), 
який начебто вбив слугу Алесандро 
(студент агробіологічного факультету 
Юрій Кулинич).

Нічні сцени з Алессандро, який 
оживає, зізнання племінника Ілони 
Раймонда (студент факультету захи-
сту рослин, біотехнологій та екології 
Сергій Єрмолюк) в тому, що він 
потратив мільйон зі спадщини 
Ніколо, тому хотів або посадити 
його за грати, або звести з розуму, 
допомога у справах слуги Марчело 
(студент гуманітарно-педагогічного 

навпаки, – горять процесом. Саме  з 
цього починається пісня. 

Далі – виснажливі тренування. 
Був навіть день, коли ми, студенти 
1-го курсу гуманітарно-педагогічного 
факультету, провели за тренуваннями 
більше шести годин! І такі репетиції 
проводилися щодня, з моменту 
обрання пісні і до дня виступу.

День відбору – взагалі окрема істо-
рія. З самого ранку це приготування, 
костюми, останні допрацювання, 
настанови куратора і викладачів, під-
тримка однокурсників та страх перед 
сценою, глядачами, журі. І ось - хвили-
на до виступу, тремтіння колін за кулі-
сами і важкенький мікрофон у руці. Ці 
емоції – перед сотнями очей, перед 
журі, їх оцінюючими поглядами і 
перед усіма конкурентами  неможливо 
описати словами! Та я все ж спробую.

факультету Олександр Алєксєєв) та 
найнятого безхатченка Велутто (сту-
дент факультету тваринництва і вод-
них біоресурсів Олександр Потупа) 
– все змінювалося з шаленою швидкі-
стю, вводило у вихор подій і, звичай-
но, зривало овації і оплески...

«Березіль», як і завжди, доклав 
максимум зусиль не тільки до майс-
терної гри акторів, а й до декорацій, 
зовнішності героїв та освітлення під 
час виступу. Кожен глядач відчув 
атмосферу сонячного та гарячого 
півдня Італії - середземноморського 
міста Палермо.

Обговорюючи спектакль і озвучу-
ючи рішення журі, його голова – 
режисер, доцент кафедри режисури 
Київського національного універси-

Це ейфорія, прискорене серцебит-
тя, відчуття пульсу у скронях. Це постій-
ний страх знепритомніти, а ще – зро-
бити хибний рух, невірно «взяти пові-
тря» під час пісні. Проте найголовніше 
– це легкість, коли ти разом з усією 
своєю групою збираєшся на уклін під 
гучні оплески, коли вже не лунає музи-
ка, коли не можна вже і помилку зроби-
ти, адже все закінчилось. Все вже закін-
чилось, і навіть краще, ніж ти міг собі 
увити. Так, ці емоції незабутні. 

Тільки одна річ може бути більш 
незабутньою за сам виступ – смак 
перемоги. Це інтрига, яку тримають 
журі та ведучі, оголошуючи результа-

тету театру, кіно і телебачення імені 
Івана Карпенко-Карого Володимир 
Федоров зазначив, що давно спосте-
рігає за роботою «Березілі» і вкотре 
переконався: наші студенти дуже 
талановиті і креативні! Приємними 
були слова відомого актора театру і 
кіно, заступника голови правління 
Національної спілки театральних дія-
чів України Ярослава Гранка, що не 
кожен театр в районному, та й навіть 
інколи обласному центрі України, 
може показати таку щиру, переконли-
ву і талановиту прем'єру. Тож звання 
«народний самодіяльний» ще три 
роки «Березіль» носитиме заслужено!

І в цьому, безумовно, - і величез-
на заслуга неймовірно талановитого 
режисера, старшого викладача кафе-
дри культурології Наталії Тітенко. 

Ансамбль пісні 
і танцю «Колос» 
імені С.А. Семеновського
23 листопада для народного 

ансамблю пісні і танцю «Колос» 
імені С.А. Семеновського був днем 
напруженим, складним і навіть вирі-
шальним: серед майже десятка 
інших аматорських колективів 
Голосіївського району Києва він про-
ходив атестацію на підтвердження 
почесного звання «народний». На 
відміну від своїх колег, «Колосу» це 
робити завжди складніше, адже якщо 
у Будинках культури учасники 
вокальних та хореогафічних 
ансамблів часто не змінюються біль-
ше десяти років поспіль, то «Колосу», 
який після кожного випуску спеціа-
лістів змушений набирати нових 
учасників з числа першокурсників, 
на кожному захисті – нові студенти 

ти, це нестерпний біль від утоми, але 
неймовірна  цікавість  до результатів. І 
коли нарешті чуєш омріяне 
«Переможцями пісенних баталій 2019 
стала команда гуманітарно-педагогіч-
ного факультету», ти вже не відчуваєш 
нічого, окрім нестримної радості. Ми 
кричали, однокурсники зірвалися з 
місць з плакатами підтримки і теж 
раділи. Адже це ми, наш факультет, 
наші хлопці та дівчата вибороли пере-
могу. І, як сказав наш голова студорга-
нізації гумпеду Костя: « Вони вигризли 
зубами нашу перемогу, підтримаймо 
їх!» Так, перемога нам далась важко, 
але вона того варта.

ЗАСЛУЖЕНО НАРОДНІ!

ПІСЕННІ БАТАЛІЇ

Цієї осені відразу два університетські творчі колективи підтвердили звання народного.

Фінал конкурсу «Пісенні баталії 2019» виявився справді гідним цієї назви. Гран-прі виборола команда 
номінального господаря арт-майданчика – академічна група першого курсу спеціальності «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» гуманітарно-педагогічного факультету. 1-ше 
місце зайняли студенти факультету конструювання та дизайну, 2-ге – харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК, 3-тє – факультету аграрного менеджменту. Володарі Гран-прі та 
золоті призери отримали заохочувальну екскурсійну поїздку нічним Києвом. Слово - безпосередній 
учасниці дійства, володарці Гран-прі і спеціальному кореспонденту газети «Універси тет ський кур’єр» 
- першокурсниці гуманітарно-педагогічного факультету Ксенії Євтушенко.

За кін чен ня на стор. 7
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До Дня української писемності і мови в університеті організували флешмоб: на Алеї Слави трибуною 
для декламування віршів став «камінь поезії».

УКРАЇНСТВО

ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ СЦЕНА

«Як парость виноградної лози, плекайте мову…» – саме під таким 
гаслом у Бережанському агротехнічному коледжі НУБіП пройшов 
конкурс знавців рідної мови, приурочений до Дня української 
писемності та мови.

ЯК ПАРОСТЬ ВИНОГРАДНОЇ 
ЛОЗИ, ПЛЕКАЙТЕ МОВУ…

ТОЙ, ХТО НЕВПИННО ДИВУЄ

ДИКТАНТ ЄДНАННЯ - У НОВОМУ ФОРМАТІ

БЕЗСМЕРТНИЙ ДОТИК ДО ДУШІ 

У переддень української писем-
ності та мови в університеті про-
йшов Всеукраїнський диктант наці-
ональної єдності. Це – своєрідний 
флешмоб, який став загальнаціо-
нальною щорічною традицією, 
задуманою для об’єднання українців 
навколо рідної культури і мови. 
Вперше радіодиктант об’єднав краї-
ну у 2000 році 24 травня - до Дня 
Кирила і Мефодія, слов’янських 
просвітителів, творців азбуки, які 
сприяли поширенню культури і 
християнства, адже і до сьогодні ми 
використовуємо кирилицю, запро-
поновану ще у далекому Х столітті. 

У чому відмінність цьогорічного 
диктанту від попередніх? По-перше, 

Свої знання крилатих висловів 
про мову відомих поетів та з пісень, 
покладених на їхні слова, показува-
ли першокурсники, удосконалюю-
чи вміння образно мислити та ана-
лізувати фразеологізми і поясню-
вати їх за допомогою синонімів й 
антонімів, мови рухів та жестів у 
конкурсах «Один із восьми, або 
відомі люди у мові та пісні», 
«Фразеологія», «Конкурс капітанів», 
«Алхімія слова».. До речі, у остан-
ньому вони показали відмінні 
знання й вміння винаходити «огонь 
в одежі слова», будуючи нові слова 

Письменник презентував свій 
новий роман з доповненою реаль-

перевірити його можна було за 15 
хвилин після завершення трансляції 
на сайті Українського радіо. Що ми й 
не забарилися зробити. По-друге, 
текст був складений з урахуванням 
нового українського правопису.

До його написання долучилися 
студенти багатьох факультетів, викла-
дачі, адміністрація університету. 
Словом, усі, хто хотів перевірити свої 
знання з граматики і відчути причет-
ність до захисту рідного слова.

Олена Льовіна,
студентка 1-го курсу гумані-

тарно-педагогічного факультету 
спеціальності «Журналістика»

ство охоче декламувало вірші - і влас-
ні, і відомих українських поетів.

Перші читали першокурсники 
юридичного факультету Богдан 
Єгоров і Аліна Володіна, Віктор 
Кирилюк з факультету конструюван-
ня та дизайну, Олена Борова з гума-
нітарно-педагогічного факультету. А 
от Віталіна Канцеляренко, Валентина 
Сивків і Дарія Радчук декламували 
улюблених українських поетів.

- Поезія у моєму житті з дванад-
цяти років. Раніше я ні з ким не 

із запропонованого. Найкраще впо-
рались із завданнями студентки 
групи ЕкЕо-21М, яких готувала 
викладач Ганна П’єнтак.

Родзинкою конкурсу стала 
участь у ньому викладачів україн-
ської мови та літератури Оксани 
Зборівської, Олександри Бойко, 
Галини Процик, завідувачок відді-
лень - Ірини Тернової та Маріанни 
Михайлинин і директора Світлани 
Пилипишин.

Степан Жеребецький,
викладач циклової комісії 
гуманітарних дисциплін

ністю «Допоки світло не згасне 
назавжди» - перший в Україні з 

мобільним додатком, завдяки якому 
обкладинка книги перетворюється 
на інтерактивну. А читачі під час 
прочитання можуть візуально пере-
міщуватися в просторі разом з геро-
ями. Цей мобільний додаток можна 
завантажити на веб-сайті www.
maxkidruk.com.

На наших гостей, яких не змогла 
вмістити навіть велика зала, чекала 
розповідь Макса Кідрука про новий 
роман, творчий шлях, подорожі, 
науку. Друга частина зустрічі прохо-
дила у форматі спілкування – запи-
тань щодо формату роману, голов-
них героїв та про плани на майбутнє 
письменника. А завершила все авто-
граф-сесія.

Неллі Маркова-Пипко,
заступниця директорки бібліотеки

Організатори – другокурсниця 
юридичного факультету, координатор 
Юридичної клініки НУБіП Анастасія 
Василевська (яка й сама пише ліричну 
поезію), четвертокурсник ННІ лісово-
го і садово-паркового господарства, 
студентський мер Києва Микола 
Кучерявий і директор ННЦ з виховної 
роботи і соціального розвитку 
Геннадій Ржевський - задумували 
флешмоб як платформу для таланови-
тих студентів: тих, хто пише вірші, і 
тих, хто закоханий у поезію. І студент-

ділилася своєю творчістю, але 
атмосфера в університеті допомо-
гла подолати свій страх і поділити-
ся власними римованими рядками, 
– поділилася переживаннями 
авторка вірша «Небесна Сотня», 
який особливо розчулив слухачів, 
Олена Борова.

Віталіна Канцеляренко,
Дарія Радчук,

Валентина Сивків,
студентки 1-го курсу  

спеціальності «Журналістика»

У переддень української писемності та мови в університеті пройшов Всеукраїнський диктант 
національної єдності. 

Для всіх книголюбів та поціновувачів сучасної української літератури наукова бібліотека організувала 
творчу зустріч з письменником Максом Кідруком – мандрівником, популяризатором науки, автором 
перших українських технотрилерів «Бот» та «Твердиня», популярних романів «Жорстоке небо», «Не 
озирайся і мовчи» та інших. Два його останніх романи – «Зазирни у мої сни» та «Де немає Бога» - увійшли 
до короткого списку премії «Книги року ВВС».

університету, яких керівникам ще 
треба навчити гідно представляти 
славетний ансамбль.

До того ж, комісія була не просто 
суворою і вимогливою, а навіть при-
скіпливою: у її рішенні прозвучала 
пропозиція не атестувати один із 
колективів. Відігравало роль усе – від 
злагодженості роботи на сцені, без-
доганного вокалу і хореогафії до 
сценічного одягу, правильно одягне-
них віночків і пов'язаних крайок. 

Та от «Колос» на сцені. Пдтримка 
залу була безмежною, а атестаційна 
комісія, яка, за всіма правилами, 
повинна бути безпристрасною, поча-
ла підспівувати і також не стримувала-
ся від оплесків. А ще – «колосисти» 
щиро вболівали одне за одного, і коли 
на сцені виступав хор, за лаштунками 
співали танцюристи, коли ж на сцені 
була балетна група, за лаштунками 
витанцьовували 70 учасників хору.

Очікувати рішення атестаційної 
комісії, на щастя, довго не довелося: 
«Колос» не встиг зійти зі сцени, коли її 

голова – директор Київського місько-
го центру народної творчості та куль-
турологічних досліджень Микола 
Пересунько – піднявся до юних артис-
тів і оголосив: ансамбль пісні і танцю 
«Колос» віднині ще три роки заслуже-
но і впевнено носитиме звання 
«народний аматорський колектив». Не 
думаю, що хоч хтось, хто знає «Колос», 
сумнівався у такому рішенні, проте 
варто було бачити бурхливу радість 
колосистів, сльози на очах і дівчат, і 
хлопців, палкі обійми колосівської 
родини, і втомлених, проте щасливих, 
старших викладачів кафедри культу-
рології Володимира Якимчука, який 
взяв на себе нелегку ношу збереження 
колективу, та Ольги Сауріної, котра в 
нелегкий для балетної групи час зумі-
ла згуртувати її і вивести на сцену для 
пітвердження звання.

Ірина Майданюк,
завідувач кафедри культурології,

Яна Газін,
студентка 1-го курсу факультету 

харчових технологій та управління 
якістю продукції АПК

ЗАСЛУЖЕНО НАРОДНІ!
Закінчення. Поч на стор. 6



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
до аспірантури на 2020 рік 

на всі форми навчання на контрактній основі
Прийом документів - з 02  по 21 січня 2020 року,

зарахування – до 31 січня 2020 р.

До аспірантури університету з таких спеціальностей: освітні, 
педагогічні науки; професійна освіта (за спеціалізаціями); історія та 
археологія; філософія; економіка; облік і оподаткування; фінанси, 
банківська справа та страхування; менеджмент; маркетинг; 
підприємництво, торгівля та біржова діяльність; право; біологія; екологія; 
хімія; комп’ютерні науки; прикладна механіка; галузеве машинобудування; 
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології; біотехнології та біоінженерія; 
харчові технології; деревообробні та меблеві технології; агрономія; 
захист і карантин рослин; садівництво та виноградарство; технології 
виробництва та переробки продукції тваринництва; лісове господарство; 
садово-паркове господарство; водні біоресурси та аквакультура; 
агроінженерія; ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза; публічне управління та адміністрування.

Прийом документів – з 2 по 21  січня 2020 року.

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії  та іноземної мови.

За довідками звертатись:  
03041, Київ-041, вул. Героїв Оборони  15,  3 корпус, кімн. 307,  

телефон для довідок:  8 (044) 527-82-61, 097-008-34-97,  
E-mail: aspirantura@nubip.edu.ua
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Га зе та На ці о наль но го
уні вер си те ту бі о ре сур сів
 і при ро до ко рис ту ван ня 

Ук ра ї ни

Ви хо дить з ве рес ня 1956 ро ку як 
“ЗА СІЛЬ СЬКО ГОС ПО ДАР СЬКІ КАД РИ”,

а з квіт ня 2009 ро ку – як 
“УНІ ВЕР СИ ТЕТ СЬКИЙ КУР'ЄР”

Сві доц тво про дер жав ну ре єс тра цію:
KI №1189 ПР від 02.04.2009 ро ку.

Зас нов ник: 
На ці о наль ний уні вер си тет бі о ре сур сів 

і при ро до ко рис ту ван ня Ук ра ї ни

Ори гі нал  ма кет: 
Ви дав ни чий центр НУ БіП Ук ра ї ни, 

Ки їв, пров. Сіль сько гос по дар ський, 4, корп.17.
тел.: (044) 5278049.

Но мер від дру ко ва но:
Дру кар ня ТОВ "Ефсин", 

м.Фастів, вул. Соборна, 40

Нак лад — 1000 при мір ни ків. 
Зам. № 1911628

Ре дак ція га зе ти:
го лов ний ре дак тор

Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, верс тка – Ан тон Ось мак

ко рес пон ден ти
Іри на Бі ло ус, Ні на Чех ло ва

фо то но ме ра: Ген на дій Ку ша нов,  
Олександр Каплоух

Ад ре са ре дак ції:
Ук ра ї на, 03041, Ки їв, вул. Ге ро їв Обо ро ни, 15.

Ре дак ція – 12й нав чаль ний кор пус, блок Д, кім.308
Тел.:044 5278209. Е ma il: uk@nubip.edu.ua

Га зе та ви хо дить раз на мі сяць.

По ши рю єть ся без кош тов но

Точ ка зо ру ав то рів пуб лі ка цій не зав жди 
спів па дає з точ кою зо ру ре дак ції. Ру ко пи си 

та фо тог ра фії не ре цен зу ють ся і не по вер та ють ся

ОГОЛОШЕННЯ СПОРТ

ЯК НАРОДЖУЮТЬСЯ ЧЕМПІОНИ

ТРИМАТИ УДАР

КРАСА ГОЛОСІЄВА

ОБІЙШЛИ ПРОФЕСІЙНУ ГРУПУ ПІДТРИМКИ 

— З чого все починалось?
— Ще з дитинства любила танцю-
вати та плавати, але через травми 
була змушена усе покинути. 
Натомість знайшла себе на татамі. 
Змалечку яскравим авторитетом для 
мене є дядько: саме він виховав у 
мені неабияку цілеспрямованість, 
твердість та рішучість і відкрив 
любов до карате. На міжнародних 
змаганнях дебютувала у 2012 році в 
угорському Сентеші. Потім ціла 
черга змагань, де виборювала при-
зові місця, серед яких і срібло кубку 
Європи з кіокушин карате, яке отри-
мала в Барселоні. А 2018 року на 
Кубку світу з карате у Шанхаї вже 
зайняла 1-ше місце і таки отримала 
довгоочікуване золото.
— Яка ти в житті і як реагують 
люди, коли дізнаються, що ти 
досягнула таких висот в карате?
— У житті я дуже тихенька, добра 
та привітна. Ніколи не застосову-
вала своїх бойових вмінь на 
інших людях і в повсякденному 
житті. Мене дуже легко ранити. І, 
як це не дивно, - дати здачі доволі 
складно, навіть словами. Хоча 
дехто, коли дізнаються, що кара-
тистка, починають спілкуватись 
обережно та інколи навіть сторо-

Першокурсниця гуманітарно-
педагогічного факультету Юлія 
Краснюк вже шість років 
професійно займається карате.

Проте високі навантаження не 
завадили дівчині, яка любить працю-

На відкритому Кубку Києва Red 
Foxes Cup з чирлідингу IFC збірна 
НУБіП з чирлідингу посіла 1-ше місце 

нитись. Але після розмови зі 
мною усе налагоджуєтся.
— Скільки тренувань маєш на 
тиждень? І чи не заважає це нав-
чанню?
— Напередодні змагань тренуюся 
майже щодня. В середньому - 6 трену-
вань на тиждень, по півтори-дві годи-
ни після занять. А після одразу повер-
таюся додому і сідаю за виконання 
«домашки». Тому час кожного дня 
розписаний похвилинно і правильно, 
і ніщо нічому не заважає. У навчанні, 
як і в спорті, відставати наміру не маю.
— Що можеш сказати про сто-
сунки у студентському середовищі?
— Поки симпатій не маю, і зустрі-
чатись ні з ким не хочу. Та й часу на 
це немає, я - кар’єристка. Якщо ж 
виходить відпочити, обираю прогу-
лянку з песиком або кіно з друзями.
— У тебе були програші на татамі? 
Як себе мотивуєш, щоб не здаватися?
— Мені подобається відчуття пере-
моги: я отримую від цього великий 
кайф! А щодо поразки, вперше і, 
сподіваюсь, востаннє, це було у 
червні 2017 року, коли ми з коман-
дою поїхали в Угорщину і я програ-
ла свій поєдинок. Тоді тренер дуже 
засмутився. Але ж ніхто не може 
постійно вигравати, і це нормально.

вати з дітьми та дорослими, знайти 
собі ще одну справу життя – соціаль-
ну роботу, допомагати оточуючим і 
залишатися небайдужою у будь-якій 
ситуації. Юля часто допомагала у 
школі та на секції карате з багатьох 
організаційних питань, завжди охоче 
проводила різні заходи. Що ж до 
поєднання спорту з навчанням, вона 
стверджує: це не проблема, якщо ти 
ставиш собі мету і йдеш до неї крізь 
всі випробування.  Більше того, така 
практика розвиває витримку, самоор-
ганізацію, силу волі та віру у себе.

У свої 17 років вона має перший 
розряд з карате і значний досвід 
участі у різноманітних всеукраїн-
ських змаганнях: стала кращою 

Цьогоріч у міжвузівському кон-
курсі краси «Міс та Містер 
Голосієво-2019» взяли учать сім пар 
з різних вишів Голосіївського райо-
ну столиці. НУБіП представляли сту-
денти економічного факультету 
Юлія Доршок та Євген Махновець. 
Їхні харизма, енергійність, почуття 

у номінації Jazz Dance, обійшовши 
професійну групу підтримки RedFoxes, 
та 2-ге - у номінації Cheer Dance Show 

— У чому твій секрет? І що б ти 
порадила іншим, аби надихнути на 
якусь справу?
— Коли мені погано або щось не 
виходить, передивляюсь на відео свої 
колишні бої. Якщо виходило тоді, то 
неодмінно вийде і у майбутньому! 
Потрібно лише набратись сил, терпін-
ня і знову все починати. Також надиха-
юсь прикладом успішних спортсменів. 
Хоча кумира у мене немає, але вража-
ють сила волі та дух кожного з них. Я 
зможу так, як вони, - і все!
— Чи стане у майбутньому кара-
те роботою?
— Не певна, але це більше, ніж 
захоплення. 

Яна Газін,
студентка 1-го курсу факультету 

харчових технологій і управління 
якістю продукції АПК

спортсменкою області та чемпіон-
кою України з карате у своїй катего-
рії. А у найближчих планах - круто 
проявити себе і на міжнародних 
змаганнях.

- Якщо ставити собі ціль і постій-
но рухатись у її напрямку, хай навіть 
повільно, з часом результат дасть 
про себе знати, - певна дівчина. - 
Біжи до неї, якщо не можеш бігти – 
йди, якщо не можеш йти – повзи, не 
зупиняйся. Якщо ж і повзти не 
можеш - ляж і лежи у напрямку своєї 
мети. Ось вам і весь секрет успіху!

Ксенія Євтушенко,
студентка 1-го курсу

гуманітарно-педагогічного 
факультету

гумору, креативність, талант та краса 
стали формулою успіху і дозволили 
вибороти титул «Міс та Містер 
артистичність».

Анастасія Стародуб,
фахівець відділу 

виховної роботи 
та студентських справ

(де конкурентом була дуже сильна збір-
на КНТЕУ, яка й стала тут кращою).

- Цей турнір, заснований всесвіт-
ньовідомою олімпійською командою 
підтримки RedFoxes, вже традиційно є 
яскравим початком змагального сезо-
ну, - розповідає тренер команди 
Наталія Крупко. - 400 учасників з різ-
них міст Україні змагалися в номінаці-
ях Cheer, Cheer Dance, Pom Dance, 
Urban Cheer Dance та Jazz, у групах, 
соло та дуетах. А особливістю цього-
річних змагань стали виступи членів 
збірної команди України –  Любові 
Щербиної та Олени Рожкової.

Микола Костенко,
завідувач кафедри 

фізичного виховання

У жовтні свій ювілей відсвяткували:
50-літній – доценти Олена Карпенко (кафедра землеробства та 

гербології), Вікторія Лісова (кафедра анатомії, гістології і 
патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка) і Віктор Смолій 
(кафедра комп’ютерних систем і мереж), прибиральниця Інна Лящук;

55-літній – завідувач кафедри економічної теорії Микола Талавиря, 
професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Ігор 
Гончаренко, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології 
тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Микола Омеляненко, лаборанти 
Валентина Обруч (кафедра терапії і клінічної діагностики) і Юрій 
Погорецький (кафедра культурології), інженер Андрій Фроленко, 
чергова Ірина Гунько, кухар Валентина Мельник;

60-літній – начальник інформаційно-обчислювального центру Віктор 
Теплюк, доценти Віктор Лакатош (кафедра акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин) і Ірина Степахно (кафедра вищої та 
прикладної математики), касир Наталія Давидюк, двірник Валерій 
Мельниченко;

65-літній – доценти Михайло Брагіда (кафедра електропостачання ім. проф. 
В.М. Синькова), Сергій Михайлов (кафедра менеджменту ім. проф. 
Й.С. Завадського) і Віктор Кавун (кафедра культурології), майстри 
виробничого навчання Людмила Євченко (кафедра тракторів, автомобілів 
та біоенергосистем) і Катерина Колісниченко (кафедра відтворення лісів 
та лісових меліорацій), прибиральниця Надія Григоренко;

70-літній – завідувач кафедри грунтознавства і охорони грунтів ім. 
проф. М.К. Шикули Анатолій Балаєв, доцент кафедри автоматики та 
робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Володимир Мірошник.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

РАЙОН

Рек то рат уні вер си те ту, проф ком вик ла да чів 
і спів ро біт ни ків, а та кож ре дак ція га зе ти 

"Уні вер си тет ський кур'єр" щи ро ві та ють на ших 
ко лег з ци ми жит тє ви ми по ді я ми і зи чать 

міц но го здо ров'я, бла го по луч чя та по даль ших ус пі хів.

Першокурсниця факультету ветеринарної медицини Юлія 
Седельнікова у свої 17 років вже має коричневий пояс із золотою 
нашивкою з карате кіокушинкай і претендує на чорний та є 
чемпіонкою Європи і світу з цього виду спорту серед юніорів. Про те, 
коли і як народжуються чемпіони, - наша розмова.


