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ВИХОВУЄМО ПАТРІОТАМИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ІНТЕЛЕКТУАЛИ

Україна вже всьоме від-
значила День Героїв 
Небесної Сотні. Про цю тра-
гічну і героїчну сторінку в 
новітній історії української 
нації молоді розповідав без-
посередній учасник тих 
подій і друг нашого універ-
ситету – співак та компози-
тор Володимир Гонський.

А нашому студенту 
Устиму Голоднюку, який 
загинув на Майдані, відстою-
ючи честь нації, було стільки 
ж, скільки і нинішнім пер-
шокурсникам.

Ось вже місяць, як студенти пер-
ших курсів бакалаврату і магістрату-
ри приступили до очних занять. І 
перебігу навчального процесу рек-
торат приділяє велику увагу. Ректор 
університету Станіслав Ніколаєнко, 
побувавши на одному із занять дис-
ципліни «Прикладна біотехнологія», 
цікавився у першокурсників третьої 

групи – майбутніх біотехнологів – 
їхніми проблемами та потребами, 
розповідавав про підтримку сту-
дентських ініціатив.

– Професія, яку ми обрали, – 
професія майбутнього, – говорить 
староста академгрупи Людмила 
Савицька. – Адже дивіться, скільки з 
них вже фактично віджили своє. А 

біотехнологія розвивається, затре-
бувана багатьма іншими спеціаліс-
тами, як от ІТшники чи інженери. 
Тож намагаємося опановувати фах 
якнайповніше. Тим більше, що через 
пандемію коронавірусу за очним 
навчанням, і просто спілкуванням, 
дуже скучили. Раді повернутися в 
аудиторії!

Меморандум 
з Державною екологічною 
інспекцією України
Першим з них став меморан-

дум з Державною екологічною 
інспекцією України. Обговорюючи 
перспективи майбутньої співпра-
ці, керівник інспекції Андрій 
Мальований подякував за допомо-
гу у підготовці кадрів і методичну 
підтримку. Служба потребує підви-
щення кваліфікації людей, які вже 
тут працюють, та зацікавлені у 
молодих спеціалістах, яких готує 
сьогодні університет.

– Дійсно, наразі НУБіП готує в 
Україні найбільше екологів, тож така 
співпраця обопільно вигідна, – 
зазначив ректор університету 
Станіслав Ніколаєнко. – Наші сту-
денти могли б проходити в ДЕІ 
практичну підготовку з подальшим 
працевлаштуванням.

Очільник університету також 
підняв питання Боярської ЛДС, 
зокрема лобіювання деякими заці-
кавленими особами створення на 
її базі національного заповідника 
(але який же може бути заповід-
ник на дванадцяти розрізнених 
ділянках, які, до того ж, ще й порі-
зані дорогами республіканського 
значення?) і знайшов розуміння 
цієї проблематики.

Ірина Кушніренко

Меморандум 
з Професійною асоціацією 
екологів України
Наступний – з Професійною 

асоціацією екологів України (ПАЕУ). 
Його підписано в ході І міжнарод-
ного форуму AgroGreenDeal-2021, 
проведеного ПАЕУ за підтримки 
посольства Нідерландів, що зібрав 
представників країн ЄС, міжнарод-
них організацій, експертів, науков-
ців, представників бізнес-кіл та 
неурядових організацій.

Вирішення гострих проблем у 
сфері охорони довкілля, необхід-

ність розвитку прикладної еколо-
гії в Україні потребує тісної співп-
раці та ефективного співробітни-
цтва експертів-практиків, екологів 
підприємств України, викладачів 
та студентів закладів вищої освіти. 
Тому важливою подією для еколо-
гів нашого університету, що відбу-
лася під час форуму, стало укла-
дання Меморандуму про співпра-
цю з ПАЕУ. Він передбачає, зокре-
ма, обмін досвідом із впроваджен-
ня правової, освітньої та наукової 
діяльності у сфері прикладної 
екології.

– У нинішніх умовах уміння 
застосовувати отримані під час 
навчання екологічні знання у 
сфері сучасного бізнесу, орієнту-
ватися у проблемах, які доведеться 
вирішувати разом, – надзвичайно 
актуально, – висловлює надії декан 
факультету захисту рослин, біо-
технологій та екології Юлія 
Коломієць. – У результаті співпра-
ці ми сподіваємося організовувати 
зустрічі студентів із провідними 
роботодавцями, отримати прак-
тичні поради, як стати успішним 
екологом та які вимоги висувають 
вітчизняні і міжнародні компанії 
для випускників-екологів.

Валерія Бондарь,
заступник декана факультету 
захисту рослин, біотехнологій 

та екології

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

РАДІ ПОВЕРНУТИСЯ В АУДИТОРІЇ

НАЙКРАЩА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРУПА

Днями підписано два меморандуми про співробітництво з 
поважними екологічними організаціями. 

ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ 
ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНО

ПАРТНЕРСТВО

Найкраща інтелектуальна група НУБіП – 12-та (СК) – навчається на економічному факультеті. Це звання її 
колектив виборов у традиційному університетському конкурсі (матеріал про його перебіг читайте на стор. 6,  

а колективний портрет цієї групи ми представимо в наступному номері «Університетського кур’єру»).



2  №1 (2026) 26 лютого 2021 року
Г а  з е  т а  Н а  ц і  о  н а л ь  н о  г о  у н і  в е р  с и  т е  т у  б і  о  р е  с у р  с і в  і  п р и  р о  д о  к о  р и с  т у  в а н  н я  У к  р а  ї  н и

ОПАНОВУЮЧИ ФАХ

Як навчається після тривалого дистанційного періоду? – з цим запитанням кореспондент «Університетського кур’єра» звернувся зокрема  
до студентів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

З Крістіною Тосуновою ми познайомилися, ще коли вона минулого літа подавала документи в магістратуру з надією на позитивний результат. 
А днями знову зустрілися під час одного з очних занять магістрів першого року навчання, які опановують спеціальність «Лісове господарство».

Юлія Слюсаренко, студентка 
1-го курсу спеціальності «Захист і 
карантин рослин»:

– Я вважаю, що здобути освіту 
високого рівня та отримати міцний 
фундамент для подальшої професії 
можливо лиш під керівництвом 
висококваліфікованих педагогів. 
Тому нам було дуже приємно знову 
повернутися до навчання в аудито-
ріях. Адже на парах цікаво і хочеть-
ся дізнаватися більше. Є можливість 
живого спілкування з викладачами, 
виконання практичних робіт у 
лабораторіях. 

Не варто забувати і про особи-
сте спілкування з новими друзями, 
одногрупниками та однокурсника-
ми, сусідами по гуртожитку. Це весе-
лі, привітні та життєрадісні хлопці 
та дівчата, як виявилося, у нас є 
багато спільних інтересів. 

Після повернення до навчання у 
звичному режимі відчуваються усі 
переваги такого насиченого і яскра-
вого студентського життя.

Світлана Крикуненко, магістр 
першого року навчання освітньої 
програми «Карантин рослин»:

– Нарешті, дочекалися! Як довго 
і з нетерпінням хотілось в аудиторії. 
Спілкування і теплі зустрічі з одно-
групниками і друзями, живий голос 
викладачів ніяк не можна замінити 
спілкуванням через екрани моніто-
рів та смартфонів.

Досить дивні враження при 
поверненні в аудиторії. З часом усві-

– Чому обрала саме цей фах? З 
двох вельми поважних причин: про-
довжуючи сімейну справу – дідусь 
працював у лісовій галузі – і врахову-
ючи наявність бюджетних місць. А 
вже потім прийшло і зацікавлення 
професією, в результаті чого постій-
но брала участь як член команди ННІ 

домлюєш, чого саме не вистачало 
вдома –  безпосереднього контакту, 
погляду, викладача, міміки обличчя, 
жестів, що досить вагомо і не завж-
ди можна чітко вловити при нав-
чанні онлайн. При вивченні 
навчальних дисциплін маєш пря-
мий зв’язок з викладачем, можна 
провести дискусію з того чи іншого 
лекційного питання, наочно можна 
продемонструвати та застосувати 
на практиці матеріал лабораторних 
чи практичних занять. Ообливо це 
стосується нас, магістрів, яким не 
так вже і багато залишилось до 
закінчення навчання, і тому цей час 
для нас особливо цінний. 

Максимально налаштовані на 
плідну роботу у новому навчальному 
семестрі. Користуємося найменшою 
можливістю, хоч і на короткий час, 
повернутися до звичайного ритму 
навчання, використати його з 
користю, приділити увагу консультаці-
ям та написанню магістерських робот, 
отримати професійні знання та прак-
тичні навички з метою успішного пра-
цевлаштування за фахом. Всім міцного 
здоров’я та плідної співпраці.

Юлія Яцишина, староста 2-ї 
групи 1-го курсу спеціальності 
«Eкологія»:

– Звичайно, 2020 рік вніс свої 
корективи щодо форми навчання і, 
звичайно, як і більшість студентів, 
ми мали дистанційну форму здобут-
тя вищої освіти. Але 2021 повертає 
нас до звичного ритму життя.

лісового і садово-паркового госпо-
дарства НУБіП у Всеукраїнських нау-
ково-спортивних змаганнях з лісо-
вого господарства – і двічі за останні 
роки ставала їх переможцем, виїзди-
ла для участі в аналогічних змаган-
нях за кордон (за винятком минуло-
го пандемійного року). Тож потрібно 
було знати і вміти все: предмети, які 
вивчалися, – латину і спеціальні, 
вправлятися з бензопилами (а вони 
таки нелегкі як для дівочих рук), 
мати належну фізичну підготовку, 
необхідну для лісівника. Словом, 
свого часу потрапила туди, де можна 
спокійно обійтися без спортзалів, 
аби мати струнку фігуру – і бути при 
цьому справжнім фанатом лісу.

Та поганий той солдат, який не 
хоче стати генералом (не я сказала – 
не мені й спростовувати): просуваю-

Завдяки дистанційному навчан-
ню у мене було (і є), більше вільного 
часу для самосійного опрацювання 
матеріалів для різних дисциплін та 
написання своєї магістерської робо-
ти. Оскільки більшість пар прохо-
дить у першій половині дня, студен-
ти можуть поєднувати навчання з 
роботою, що є дуже важливим фак-
тором в магістратурі. 

Іноді виникають проблеми з 
веб-лекціями – через поганий 
інтернет-зв’язок, чи проблеми у 
роботі відеоконференцій, але 
викладачі розуміють. Якщо говори-
ти конкретно про себе, то у мене 
завжди є зв’язок з викладачами, і 
тому, коли щось трапляється, можу 
попередити їх завчасно.

Єдиним мінусом у такому нав-
чанні є відсутність живого спілку-
вання з одногрупниками чи викла-
дачами. Більша частина студентів, 
включаючи мене, все ж таки воліє 
спілкуватися наживо та ділитися 
враженнями особисто. Проте всі 
розуміють, що дистанційне навчан-
ня зменшило ризик захворювання.

Марина Чайка, магістр першо-
го року навчання спеціальності 
«Біотехнології та біоінженерія»: 

– Ми, магістри, дуже щасливі, 
що пандемія трошки послабила свій 
натиск, і в нас є можливість хоча б 
на 7 тижнів повернутися у рідну 
аlma mater, побачити поза екраном 
комп’ютера друзів та викладачів. Всі 
з нетерпінням чекали початку 

хочеться жити і навчатися. Наразі ми 
опановуємо такі необхідні лісівникам 
дисципліни, як «Лісопромислове 
виробництво», яку веде професор 
кафедри лісівництва Володимир 
Гриб, «Недеревні ресурси лісу», з 
якими нас знайомить його колега – 

Навчання у другому семестрі 
розпочалося з першого лютого та 
проходило в онлайн форматі до 
восьмого лютого. Викладачі прово-
дили нам і лекції, і практики, і 
лабораторні роботи на онлайн 
платформах, застосовуючи 
навчальний сервіс університету 
Eleаrn, системи відео зв’язку Zoom, 
Webecs. Звичайно, навчання онлайн 
та офлайн – це різні речі, тож ми 
(як староста академгрупи вислов-
люю загальну думку і враження) 
раді, що отримали можливість 
вийти на навчання до університету. 
Зараз у нас альтернативний графік 
навчання, вранці ми відвідуємо 
практичні та лабораторні заняття 
вже на теренах рідного університе-
ту, а після обіду, зазвичай, прохо-
дять онлайн лекції.

Тож навчання лише набирає 
обертів, а наша мотивація знову зро-
стає. Адже ми дуже раді бачити одно-
групників та викладачів віч-на-віч!

Єлизавета Кабакова, магістр 
першого року навчання спеціаль-
ності «Eкологія»:

– У цьому семестрі у нас плану-
ється 7 дисциплін, дві з яких вибірко-
ві, що теж є новинкою у нашому нав-
чанні. Ми з одногрупниками швидко 
адаптувалися до нових змін у навчан-
ні. З навчально-інформаційним пор-
талом НУБіП України –elearn я позна-
йомилася ще при навчанні на бака-
лавраті. Тому проблем в організацій-
них питаннях майже не виникало.

чись кар’єрними сходами, лише бака-
лавратом не обійдешся. Тож зараз із 
задоволенням навчаюсь у магістрату-
рі, «керую» – обрали старостою нашої 
першої академгрупи. Вона у нас 
перша не тільки за номером, а й за 
складом – чудовий колектив, у якому 

навчального семестру, щоб почати 
вивчати вибіркові дисципліни, опа-
нувати нові навички та вдосконали-
ти  набуті. Найбільший попит 
викликали дисципліни  « Психологія 
успіху», «Започаткування власної 
справи» «Управління персоналом», 
«Іноземна мова за професійним 
спрямуванням».

Магістри проходять профорієн-
таційну роботу, визначають свої 
психотипи, життєві цінності, вчать-
ся виходити із зони комфорту та 
контролювати власний психологіч-
ний стан у стресовій ситуації, ство-
рюють та моделюють стартапи. 
Сподіваємося, ні погодні умови, ні 
епідеміологічна ситуація не зава-
дять нам з користю провести період 
очного навчання у цьому семестрі.

Євгенія Довженко, староста 
1-го курсу спеціальності 
«Біотехнології та біоінженерія»: 

– Я і мої одногрупники надзви-
чайно радіємо від очного навчання, 
оскільки онлайн навчання для нас в 
університеті розпочалося ще восе-
ни, та й школу ми закінчували дис-
танційно. Фахово складений альтер-
нативний розклад на період дистан-
ційного навчання дає можливість 
здобути професійні навички з циклу 
фахових дисциплін та більше часу 
проводити в лабораторіях.

Щиро вірю, що онлайн навчан-
ня закінчиться якомога швидше, і 
ми «на повний смак» відчуємо 
справжнє студентське життя.

доцент В’ячеслав Левченко. За необ-
хідності звертаємося до завідувача 
кафедральної лабораторії Андрія 
Петілова та лаборанта Віктора 
Наджоса – і завжди знаходимо розу-
міння.

Валентин Обрамбальський

ТАКЕ ДОВГООЧІКУВАНЕ ОЧНЕ НАВЧАННЯ

МАГІСТРАТУРА – ЧЕРГОВИЙ КРОК 
ПО КАР’ЄРНИХ СХОДАХ



Кожен з нас відкриває для себе 
Лесю Українку по різному: через 
поезію, драму чи прозу. То яка вона, 
моя Леся? Кожен міг відповісти на 
це питання на зустрічі, де звучала 
музика Шопена – одного з улюбле-
них композиторів Лесі Українки, 
дізнатися невідомі факти з життя 
Лариси Косач і, звісно, зачитати свої 
улюблені твори.

Студентка факультету захисту 
рослин, екології та біотехнології 

Бачити серцем
У Ірпінському фаховому коле-

джі це була виховна година «Бачити 
серцем», під час якої відбулася 
онлайн-зустріч першокурсників з 
лауреатом Всеукраїнських літера-
турних конкурсів Світланою Талан 

Юлія Яцишина декламувала вірш 
«Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти…», 
а Ангеліна Волощук з агробіологіч-
ного факультету – «Жіночий пор-
трет». А магістр ННІ лісового і садо-
во-паркового господарства Анна 
Матушевич та студентки факультету 
ветеринарної медицини Валерія 
Вознюк і Софія Нечипорук надіслали 
свої відеочитання. Учасники, які най-
краще продекламували вірші Лесі 
Українки, отримали на згадку книги.

– однією із найвідоміших сучасних 
українських авторок, яка пише у 
жанрі «реальної історії» і входить у 
трійку найпопулярніших за версією 
журналу «Фокус» та має звання 
«Золотого письменника України». 
Студенти із задоволенням поспілку-

ків, портретів, світлин та особистих 
речей поетеси, історична будівля та 
затишне оздоблення квартири 
Косачів – усе це розкриває під 
новим кутом життєвий шлях, ніби з 
дитинства знайомої, а проте, як вия-
вилося, майже невідомої мені Лесі 
Українки, – поділився враженнями 

не лише поціновувачі українсько-
го поетичного слова, а і його 
автори – Яна Лозицька, Роман 
Мішко та Володимир 
Скрипніченко, які презентували 
свою поезію. І, звісно, лунали 
твори українських класиків – 
Івана Франка, Лесі Українки, 
Максима Рильського, Михайла 
Петренка, Бориса Олійника, Ліни 
Костенко, – які декламували сту-

А напередодні зустрічі бібліоте-
карки нашої книгозбірні спільно із 
заступницею декана факультету 
захисту рослин, біотехнології та 
екології Анною Дащенко і студента-
ми перших – других курсів відвіда-
ли музей Лесі Українки.

– Унікальне зібрання стародру-

валися з письменницею, обговори-
ли її творчість.

Світлана Талан також активно 
займається волонтерською діяльніс-
тю. Зокрема, започатковані 
Всеукраїнські акції по збору книжок 
для бійців і бібліотечки у зоні вико-
нання завдань ООС. Вона збирає і 
відвозить в зону ООС подарунки 
захисникам, проводить з ними 
зустрічі. І молодь коледжу також 
долучилася до цієї акції: зібрали та 
передали українським військовим не 
тільки смаколики, ліки, бібліотечку 
творів сучасних українських пись-
менників, але й частку свого серця у 
вітальних листівках та малюнках.

Олена Куракіна

Мова єднання
А в Ніжинському фаховому 

коледжі пройшов літературний 
вечір «Мова єднання». Приємно, 
що в нашому закладі навчаються 

від відвідин музею першокурсник 
агробіологічного факультету 
Анатолій Незгодюк. – Тепер хочу 
побувати і в інших меморіальних 
будинках поетеси.

Неллі Маркова-Пипко,
заступниця директорки 

наукової бібліотеки

денти В’ячеслав Гненюк, Марія 
Здрок, Валентин Петрух, Данило 
Сівак, Валерія Черненька та 
викладачі Ольга Кисла і Наталія 
Шевченко. А родзинкою вечора 
стали пісні у виконанні таланови-
тої, унікальної, співочої родини 
Орел та неординарного молодого 
виконавця Сергія Юскевича.

Наталія Шевченко,
заступник директора 
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ДУХОВНІСТЬ

IV міжнародна очно-дистанційна науково-практична конференція «Соціокомунікативний простір 
України: історія та сьогодення», що пройшла на гуманітарно-педагогічному факультеті, була 
присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки – геніальної доньки українського народу, краси 
і гордості нації, чиє ім’я золотими літерами вкарбоване до когорти національних геніїв світу.

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки працівники 
бібліотеки організували для першокурсників зустріч-читання 
«Моя Леся».

Організована кафедрою журна-
лістики та мовної комунікації, своєю 
тематикою вона зацікавила метрів 
української науки як із України, так і 
з інших країн – Німеччини, Австрії, 
Польщі, Чехії, Канади, відомих полі-
тиків, знаних громадських та куль-
турних діячів, викладачів та студен-
тів, вчителів і учнів, зокрема, шкіл та 
гімназій, яким присвоєно ім’я Лесі 
Українки. Власне, усіх, хто мав 
бажання поділитись із науковою 
спільнотою своїми лесезнавчими 
міркуваннями та відкриттями.

– Леся Українка за духовною 
поставою і силою таланту є однією 
з найяскравіших поетес в літературі 
усіх народів, – зауважив декан гума-
нітарно-педагогічного факультету 
Василь Шинкарук. – Мала батьків-
щина – Волинь – дала Ларисі 
Петрівні Косач надзвичайний гене-
тичний код, збагатила її творчими 
імпульсами, надихнула на твори, які 
мають до сьогодні загальнолюд-
ський сенс. Леся Українка – і зараз 

висвітлює дорогу нам, українцям, до 
самих себе: до мови, до родини, до 
рідної землі, до України.

Проректор із навчальної та 
виховної роботи Сергій Кваша 
окреслив тематику конференції і 
наголосив на цінностях тієї культур-
ної спадщини, яку надала родина 
Косачів українському народові.

– Основним завданням сучас-
них науковців є популяризація євро-
пейських поглядів Лесі Українки, чиє 
життя і діяльність для нинішньої 
молоді є яскравим прикладом жер-
товності та відданості – вітаючи 
учасників, зазначив голова наглядо-
вої ради НУБіП Микола Томенко.

Він також розповів про здобут-
ки громадського руху – реконструк-
цію пам’ятника Лесі Українці, видан-
ня повного зібрання творів пись-
менниці у 14 томах тощо.

Долучився до роботи конферен-
ції і громадський та політичний 
діяч, народний депутат України 
п’яти скликань Іван Заєць, який 

де звучала поезія великої українки у 
виконанні народних артистів 
України Тетяни Цимбал і Василя 
Ілащука, професорів Романа Рудого, 
Ірини Майданюк, Світлани 
Харченко, Тетяни Семашко та Інни 
Савицької.

Своїм баченням актуальних 
питань освіти та науки поділилися 
український літературознавець, кри-
тик, громадський та політичний діяч, 
академік Микола Жулинський, наші 
колеги із Закарпатського угорського 
інституту імені Ференца Ракоці II, 
Дніпровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара, 
Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки, Публічної 
бібліотеки імені Лесі Українки, 

зауважив: у своїй творчості Леся 
Українка відображала особливості 
українського світогляду, зокрема 
природошанування.

– Леся Українка стоїть в одному 
ряду з такими титанами, як Тарас 
Шевченко та Іван Франко – висло-
вив переконання народний артист 
України Сергій Озіряний. – Її драма-
тичні твори сценічні, тому приходь-
те дивитися п’єси за їхніми мотива-
ми у театр, зокрема і наш – 
Національний академічний драма-
тичний театр російської драми 
імені Лесі Українки.

Родзинкою конференції стали 
відеофрагменти до доповіді Василя 
Шинкарука про феномен природи у 
поетичній творчості Лесі Українки, 

Інституту української мови НАН 
України, Дрогобицької міської ради 
та, звісно, викладачі НУБіП.

А в роботі секцій висвітлювали-
ся актуальні проблеми сучасної 
філологічної, філософської, істо-
ричної, педагогічної, соціологічної, 
етнологічної наук з метою їх 
подальшого використання в сучас-
них комунікативних дискурсах, 
лінгвістичні, літературознавчі та 
дидактичні дослідження, пов’язані з 
постаттю Лесі Українки, що засвід-
чують невмирущість її творчого 
феномену, утверджуючи ідеали сво-
боди та гуманізму.

Ольга Ткач,
студентка спеціальності 

«Журналістика»

«Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ»

МОЯ ЛЕСЯ

До Міжнародного дня рідної мови у відокремлених підрозділах НУБіП пройшов ряд цікавих заходів.

МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ РІДНОЇ МОВИ
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підготовці з тим, щоб у майбутніх 
офіцерів формувалася психологічні 
стійкість та готовність до бою. Для 
цього в практику навчання було 
внесено елементи небезпеки та 
ризику з урахуванням ретельно 
продуманих заходів безпеки. Для 
наближення умов до ходу реальних 
бойових дій широко використову-
валися засоби імітації – холості 
набої, вибухові та електровибухові 
пакети, сигнальні та освітлювальні 
патрони тощо.

як тільки зійде сніг і підуть першо-
цвіти ми з одногрупниками будемо 
тут постійними гостями. До речі, зі 
мною в групі навчаються хлопці і 
дівчата із Київської, Запорізької, 
Чернігівської, Полтавської, 
Волинської областей, і кожен з них 
зможе розповісти вдома про універ-
ситетську перлину у столичному 
мегаполісі.

Такої ж думки і староста академ-
групи технологів Карина Коптева. 
Минулого року вона з відзнакою 
закінчила Донецький коледж 
Луганського НАУ, а для подальшого 
навчання обрала НУБіП.

– Вагалася між Харковом і 
Києвом, і завдяки порадам мого 
куратора, який переконав, що тут 
прекрасна навчальна база, – відда-
ла перевагу вже моєму університе-
ту. У нашій групі навчаються 23 
студенти, які хочуть працювати 
технологами. У майбутньому бачу 
себе головним технологом на 
великому виробництві. В цьому 

необхідних навичок і стану кадро-
вим офіцером ЗСУ. Як бачте, перші 
кроки на цьому шляху вже зробив…

ххх
Напередодні Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 
інших держав студенти одного з 
навчальних підрозділів кафедри 
організували разом з викладачами 
прибирання Меморіалу воїнам-ін-
тернаціоналістам Голосіївського 
району Києва.

Після комплексних контрольних 
занять до майбутніх офіцерів звер-
нувся Герой України, голова 
Української спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналіс-
тів), генерал-лейтенант Сергій 

– Заняття також проводилися з 
тактичної, розвідувальної, вогневої під-
готовки у комплексі з іншими предме-
тами навчальної програми, що дозво-
ляє якісно підготувати одиночного 
солдата до бойових дій як самостійно, 
так і в складі бойового підрозділу, – 
додає полковник Олександр 
Максименко. – Щоденно тривало 
бойове інформування особового скла-
ду, під час якого до майбутніх офіцерів 
запасу доводився бойовий досвід 
застосування підрозділів в ООС.

– Хочеш стати офіцером? 
Спочатку навчись бути просто сол-
датом, так ти краще зрозумієш і 
майбутніх підлеглих, і опануєш 
керування підрозділом, – певен 
командир 108-го навчального взво-
ду Юрій Кулинич. – Отож як рядові 
бійці, які згодом мають стати коман-
дирами підрозділу, у нашому випад-
ку танкового, ми опановували інже-
нерну підготовку, військову топо-
графію, радіаційний, хімічний, біо-
логічний захист, тактичну медици-
ну. Словом, все, що необхідно 
початкуючому військовому. І все це 
робилося високопрофесійно, а на 
молодіжному сленгу – круто!

Цю думку розділяють і Олег 
Чорнобай, Дмитро Шельвашенко, 
Євген Колісник, Дар’я Назаренко, 
рідня яких причетна до служби у 
Збройних Силах України і силових 
структурах.

Та заліки складали не всі студен-
ти: найкращі з них отримали «авто-
мат». Один з них – третьокурсник 
агробіологічного факультету Юрій 
Присяжнюк.

– Я ще змалечку мріяв стати 
військовим, навіть хотів йти на нав-
чання у військовий ліцей, але не 
склалося. Тому, ще готуючись пода-
ти документи до нашого універси-
тету, знав: навчатимуся на кафедрі 
військової підготовки, набуду тут 

остаточно впевнилися, коли про-
ходила виробничу практику на 
ПрАТ «АПК-Інвест», а знань для 
цього – як вже набутих раніше, так 
і тих, що здобуваю зараз, завдяки 
професійності наших викладачів 
– вистачить. Особисто мені дуже 
подобаються «пари» Миколи Себи, 
який читає «Біотехнології в тва-
ринництві», Ольги Тупицької 
(«Бітехнологія»), Івана Чумаченка 
(«Директиви»).

Аліна Андросович прийшла 
навчатися після закінчення 
Дніпропетровського індустріаль-
ного коледжу. Коли щиро, то 
майже випадково, але зараз вже 
агітує своїх колишніх одногруп-
ників, які пішли на виробництво, 
продовжувати навчання – і саме 
в НУБіП. А її молодший брат 
Віталій – вже готовий подавати 
документи у виш, де навчається 
сестра. Справа за малим: гарно 
скласти ЗНО.

Ірина Кушніренко

– Заняття для кількасот наших 
підопічних проходили на базі 169-
го навчального центру ЗСУ – на 
полігонах, стрільбищах, спеціалізо-
ваних містечках та в обладнаних 
класах, – говорить завідувач кафе-
дри військової підготовки Анатолій 
Есаулов. – Особливу увагу інструк-
тори навчального центру, які прак-
тично всі пройшли сувору бойову 
школу АТО/ООС, та офіцери кафе-
дри, чимало з яких теж з бойовим 
досвідом, приділяли психологічній 

– Що можна сказати про зна-
йомство з таким чудовим ботсадом? 
Вражає! – говорить першокурсниця 
економічного факультету Валерія 
Омельченко. – Шкода, що через 
пандемію коронавірусу ми побували 
тут вперше. Але точно не востаннє: 

Червонописький, який нагадав про 
повагу до тих, хто своєю мужністю і 
героїзмом на фронті і в тилу захистив 
свою країну в роки Другої світової 
війни, відстоював її інтереси у локаль-
них війнах і військових конфліктах 
на теренах інших країн і хто й сьо-
годні захищає незалежність і сувере-
нітет на сході України. Він вручив 
відзнаки «За заслуги» ІІІ ступеня пол-
ковникові Сергію Коваленку, підпол-
ковникові Віктору Кучеруку та почес-
ну грамоту спілки полковнику Андрію 
Москвіну, а також передав студентам 
майже сотню підручників-довідників 
для військовослужбовців з основних 
предметів бойової підготовки.

Анатолій Есаулов,
Валентин Обрамбальський
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ЗАХИСНИКИ

ТВІЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПЕРШІ ВИПРОБУВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

ПЕРШОКУРСНИКИ ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ПЕРЛИНАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

Складанням заліків з ряду військових дисциплін завершився зимовий цикл комплексних практичних 
занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, яку студенти кафедри військової 
підготовки НУБіП та їхні ровесники з інших вишів проходять за програмою підготовки офіцерів запасу.

… Все, зимі кінець. Не знаю, як у лісі, але в масиві ботанічного саду НУБіП дерев’яні ведмеді – подарунки 
обласних лісгоспів – вже прокинулися і здивованими очима спостерігають за паломництвом 
університетської молоді – студентів перших курсів, які вийшли на очне навчання. З експозицією їх 
знайомив завідувач лабораторії інтродукції та селекції дерев’яних рослин Станіслав Слюсар.
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ГОСПОДАРЮЄМО

КОНФЕРЕНЦІЇ

РЕМОНТИ ТРИВАЮТЬ

КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Підходить до завершення 
ремонт у 11-му навчальному корпусі. 

– Тут залишається переоформи-
ти хол, і до цих робіт вже приступи-
ли. А підлога на поверхах завершена. 
Загалом же буде укладено півтори 
тисячі квадратних метрів підлоги, – 
говорить проректор з навчально-на-
уково-виробничих питань і адміні-
стративно-господарської діяльності 
Валерій Іщенко.

– Нинішнє обличчя корпусу дуже 
подобається! – діляться враженнями 
майбутні енергетики Олег Добро-
вольський, Михайло Нікульніков і 
Богдан Якимець. – Посвіжішавши, він 
наче помолодшав…

4-й навчальний корпус теж може 
похвалитися повністю перекритими 
підлогами коридорів горішніх 
поверхів. У 5-му ж завершено капі-
тальний ремонт приміщень трьох 
лабораторій кафедри надійності 
техніки, які набули сучасного вигля-
ду. Там же триває ремонт лабораторії 
кафедри тракторів, автомобілів та 
біоенергосистем.

До участі у ній долучилися відомі вчені, освітяни та виробничники. 
Вони обговорили широке коло питань, які стосувались міжнародного співро-
бітництва, проблем та шляхів їх подолання в аграрній та машинобудівній 
галузях України. Окремим важливим аспектом роботи конференції була про-
блематика формування висококваліфікованих конкурентоспроможних спеці-
алістів у системі соціогеоекономічних координат.

У центрі уваги були історична постать академіка В. С. Крамарова, надій-
ність технічних систем у рослинництві, тваринництві, лісовому комплексі, 
переробного виробництва, транспортних систем, технічних систем 
ремонтного виробництва, економічна ефективність технічних і техноло-
гічних систем, конструювання машин і обладнання, новітні матеріали і 
технології в сільськогосподарському машинобудуванні.

Андрій Новицький, завідувач кафедри надійності техніки 

У 1-му навчальному корпусі теж 
помітна активність: тут завершується 
облаштування нової навчально-нау-
ково-виробничої лабораторії вод-
них біоресурсів та аквакультури 
факультету тваринництва та водних 
біоресурсів.

– У її складі фактично не одна, а 
кілька лабораторій, – уточнює завіду-
вач Петро Шевченко. – Частина з них 
вже зараз готова до науково-дослідних 
робіт і навчального процесу (напри-
клад, НВЛ ентогенезу риб кафедри біо-
логії тварин), а в частині – навчальних 
лабораторіях декоративних гідробіо-
ресурсів, іхтіології, технологій в аква-
культурі – університетська ремонтна 
бригада завершає роботи.

Планується, що господарі пре-
зентують її у травні – до Дня універ-
ситету.

Валентин Обрамбальський

ЛАБОРАТОРІЇ

ВІСТІ З РЕГІОНІВ

На факультеті конструювання та дизайну пройшли традиційні 
«Крамаровські читання» – VІІІ міжнародна науково-технічна 
конференція з нагоди 114-ї річниці від дня народження знаного 
вченого, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН 
Володимира Крамарова. 

У Немішаївському фаховому коледжі презентували сучасну навчально-виробничу лабораторію з 
технології переробки молока і молочних продуктів.

У ДРУГИЙ СЕМЕСТР 
З ОНОВЛЕНОЮ БАЗОЮ

НОВА ЛАБОРАТОРІЯ 
НЕМІШАЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ

ної лабораторії важливе і для уні-
верситету, адже завдяки гарній базі 
коледжу до нас на навчання прихо-
дить підготовлена молодь, вже зна-
йома з професією, зокрема спеці-
альностями «Харчові технології» і 
«Технологія виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва».

Крім навчального навантаження, 
це ще й потенційний виробник якіс-
ної продукції, що в сьогоднішніх 
умовах, коли на ринку України стіль-
ки неякісного і фальсифікованого 

товару, – теж момент важливий. 
Лабораторія, де за добу можуть пере-
робляти до 700 літрів молока, наці-
лена на виробництво масла, кисло-
молочного сиру, м’яких і напівм’яких 
сирів, і з часом цей асортимент роз-
ширюватиметься. Щоб зберегти уні-
кальний смак крафтових молочних 
продуктів, значна частина роботи 
виконується вручну.

– Ми виготовлятимемо продук-
цію із високоякісного молока від 
корів колежанської ж навчально-ви-
робничої лабораторії тваринни-
цтва, – розповідає про плани її 
завідувач Олександр Вергелес (до 
речі, випускник нашого університе-
ту). – Доїння тварин і первинна 
переробка молока знаходяться під 
чітким контролем ветлікаря та 
фахівців-тваринників. Кожна партія 
проходитиме аналіз за 6 якісними 
показниками на сучасному уль-
тразвуковому аналізаторі молока 
безпосередньо на фермі.

Лабораторія розпочала роботу, 
а у планах Володимира Альохіна – 
відкриття ще однієї лабораторії ана-
логічного плану, цього разу з пере-
робки м’яса.

Валентин Обрамбальський

До другого навчального семестру кафедра 
надійності техніки повністю оновила свій 
лабораторний потенціал.

– Набули сучасного вигляду три навчаль-
них лабораторії, – коментує завідувач кафедри 
Андрій Новицький. – Зокрема, це лабораторія 
моніторингу технічного стану деталей, до 
оновлення якої активно долучилися спонсори: 
коштом ТОВ «Манн+Хуммель фільтрейшн тех-
нолоджі Україна» тут з’явилося нове обладнан-
ня, макети, стенди. А його представники вхо-
дять до складу ради роботодавців факультету 
конструювання та дизайну.

Своїх перших магістрів – майбутніх-кон-
структорів – прийняли лабораторії діагносту-
вання вузлів та агрегатів, а також теоретичних 
основ ремонту та проектування ремонтних і 
сервісних підприємств.

Ніна Чехлова

– Викладачі і студенти відділен-
ня «Технологія виробництва і пере-
робки продукції тваринництва» 
докорінно модернізували лаборато-
рію, розмежували санітарні, 
навчальні і виробничі зони, збіль-
шили потужності, створивши пов-
ноцінну модель цеху з переробки 
молока і виробництва молочних 
продуктів, – говорить директор 
коледжу Володимир Альохін. – Вона 
обладнана сироварнями-пастериза-
торами на 50 і 300 літрів, сепарато-
ром, маслобійкою, камерами збері-
гання готової продукції, виробни-
чими меблями із нержавіючої сталі, 
лабораторним обладнанням для 
визначення якості молока і молоч-
ної продукції та іншим.

У всьому цьому як заслуга спів-
робітників коледжу, так і його парт-
нерів – ТОВ «Брусилівський масло-
завод», ТОВ «Фірма «Фавор» і, звісно, 
факультетів тваринництва та вод-
них біоресурсів і харчових техноло-
гій та управління якістю продукції 
АПК. Відкриття такої реорганізова-



Найкращі результати у конкурсі 
«Пам’ять» продемонстрували першо-
курсники факультетів економічного 
(47709 балів), ветеринарної медици-
ни (47679) і аграрного менеджменту 
(47651). Цікаво, що найкраще тут 
проявили себе дівчата: Софія 
Омельченко (гуманітарно-педагогіч-
ний факультет) – 3503 балів, Руслана 
Німець (факультет аграрного менедж-
менту) – 3476, Олександра Гавриленко 
(економічний факультет) – 3442, 
Василь Богатир (факультет ветери-
нарної медицини) – 3397, Тетяна 
Маковська (ННІ неперервної освіти та 
туризму) – 3391, Микита Агєєв 
(факультет конструювання та дизай-
ну) – 3385, Микита Лихограй (юри-
дичний факультет) – 3366, Марія 
Вербельчук (факультет харчових тех-
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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.

ЕЛЕКТРОННА
ВЕРСІЯ

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: Олександр Тітов,  
Тарас Малаховський, Аліса Семеняга, 

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

Ре дак ція – 3й нав чаль ний кор пус, кім. 23
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

У лютому свій ювілей відсвяткували:

У березні свій ювілей святкуватимуть:

50-літній – доценти Олена Башта (кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна) і Оксана Сикало (кафедра 
інтегрованого захисту та карантину рослин), старші викладачі Антоніна Бабенко (кафедра землеробства та 
гербології) і Людмила Клименко (кафедра англійської філології), старші лаборанти Олександр Раков 
(кафедра ентомології ім. проф. М.П. Дядечка) і Леся Шаптала (кафедра інформаційних систем і технологій), 
двірник Олена Жушман, водій Сергій Любачевський, охоронник Світлана Рябчун;

55-літній – начальник відділу електронних навчальних ресурсів Ірина Хлястікова, професор кафедри агрономії 
та якості продукції рослинництва Василь Лопушняк, викладач кафедри військової підготовки Олег Іванов;

60-літній – старший викладач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Микола Дмитрук, доцент 
кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Людмила Соломенко, завідувач сектору 
зберігання фондів Олена Курінець, комендант навчального корпусу №10 Ігор Бондаренко, старший лаборант 
кафедри надійності техніки Костянтин Ковальов, прибиральниці Наталія Берник і Тетяна Пацьора;

65-літній – ректор університету Станіслав Ніколаєнко, професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка 
Володимир Меженський, асистент кафедри комп’ютерних наук Тетяна Баранова, старший лаборант кафедри 
гідробіології та іхтіології Лариса Демченко, каштелян Валентина Кравченко, водій Ярослав Пількевич;

70-літній – професор кафедр комп’ютерних систем і мереж Володимир Малюков, охоронник Людмила 
Євченко, прибиральниця Тетяна Котляр;

75-літній – провідний фахівець відділу соціальної роботи Валерій Шовкалюк.

50-літній – декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова, доцент кафедри публічного 
управління та менеджменту інноваційної діяльності Ірина Грищенко, молодший науковий співробітник 
Лариса Шинкаренко;

55-літній – доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж Тетяна Осипова, диспетчер Марія Виговська, 
охоронник Віктор Ковшар, лаборант Тамара Яковина;

60-літній – декан гуманітарно-педагогічного факультету Василь Шинкарук, професори Ольга Якубчак 
(кафедра ветеринарної гігієни ім. професора А.К. Скороходька) і Віктор Несвідомін (кафедра нарисної 
геометрії, компютерної графіки та дизайну), прибиральниця Тетяна Фурінець, охоронник Тетяна Самарська;

65-літній – доцент кафедри управління та освітніх технологій Тамара Ковальчук, провідний фахівець відділу 
соціальної роботи Тетяна Бурдій, старший лаборант кафедри сільськогосподарських машин і системотехніки 
Валерій Поляков, охоронник Тетяна Невмержицька, двірник Ніна Осауленко;

70-літній – завідувач кафедри землеробства та гербології Семен Танчик, майстер виробничого навчання кафедри 
надійності техніки Анатолій Деркач, чергова Євдокія Сергієнко, охоронник Анатолій Матвієнко;

75-літній – перший проректор Ігор Ібатуллін, старший лаборант кафедри механізації тваринництва Марія 
Тетервак;

85-літній – прибиральниця Валентина Журавська.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

ВИБІР ВИШІВ Є, ТА 
АЛЬТЕРНАТИВИ НУБіП – НЕМАЄ

ЧЕМПІОНИ КИЄВА

«СНІГОВИЙ БАРС 2021»

– Мені дуже подобається фах 
технолога, тож у коледжі опановую 
спеціальність «Технологія виробни-
цтва і переробки продукції тварин-
ництва», – говорить дівчина. – Тим 
більше, що і навчають йому у нас 
гарно. Тут не можу не згадати про 
викладачок анатомії Наталію 
Петренко, мікробіології Ганну 
Кривонос та інших. А враховуючи 
рівень профорієнтаційної роботи 
їхніх колег з НУБіП, вже знаю, що з 
часом стану студенткою факультету 
тваринництва та водних біоресурсів. 
Впевненості в цьому додає те, що 
минулого року студентами універси-
тету стали 82 випускники нашого 

Наш університет представляли 
п’ятеро спортсменів. У ваговій кате-
горії до 61 кг перше місце посів 
представник факультету інформа-
ційних технологій Станіслав Кощій: 
з сумою 124 кг (ривок – 52 кг, пош-
товх – 72 кг). Друге місце у категорії 
до 73 кг з сумою 185 кг (ривок – 80 
кг, поштовх – 105 кг) зайняв теж 
ІТшник Анатолій Хропивня. Такий 
результат дозволив йому виконати 
перший спортивний розряд з важкої 
атлетики. А майстер спорту України 
Вадим Дячук, який навчається на 
підготовчих курсах, –  переможець 
чемпіонатів серед юнаків до 15 і до 
17 років, виборов 1-ше місце у ваго-
вій категорії до 89 кг з результатом 
275 кг (ривок 125 кг, поштовх – 150 
кг). Ще одне 1-ше міце – у ваговій 
категорії до 96 кг – з сумою 265 кг 

У відкритому кубку Першої київ-
ської гірської ліги «Сніговий барс 
2021» взяв участь і представник НУБіП: 
команда учасника турклубу «Барс», 
аспіранта кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності Миколи 
Водніцького зайняла тут 3-тє місце.

– Було холодно і дуже сніжно, 
тож, незважаючи, що змагання про-
водилися на Київщині, відчули себе 
дійсно в горах, – коментує Микола. 

коледжу. Переконана: вибір вишів є, 
та альтернативи НУБіП не бачу.

Ніна Чехлова

посів студент спеціальності «Фізична 
культура і спорт» Дмитро Нікулін 
(ривок 120 кг, поштовх – 145 кг).

Загалом збірна НУБіП з важкої 
атлетики виборола 1-ше загальноко-
мандне місце у чемпіонаті Києва.

Микола Костенко,
завідувач кафедри 

фізичного виховання

– Змагання проводились на дистан-
ціях третього класу з елементами 
гірської техніки та рятувальних 
робіт і кваліфікація спортсмена мала 
відповідати цій категорії складності. 
Незважаючи на складні умови – лід, 
крутий схил, вітер, заметіль – дійш-
ли до фінішу без проблем.

Віра Ковтун,
магістр першого року навчання 

ННІ ЛіСПГ

Третьокурсниця Немішаївського фахового коледжу Катерина 
Сулятецька одна з тих, хто мріє продовжити здобувати вищу 
освіту в НУБіП.

На базі НУБіП пройшов чемпіонат Києва з важкої атлетики серед 
юнаків та дівчат до 15 років, 17 років та молоді до 20 років.

АБІТУРІЄНТ 2021

СПОРТ

КОНКУРСИ

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.

Пройшов традиційний конкурс «Найкраща інтелектуальна 
академічна група НУБіП». Цього року позмагатися зібралися 
студенти 16 академгруп перших курсів.

СВЯТО ІНТЕЛЕКТУ

нологій та управління якістю продук-
ції АПК) – 3356, Андрій Петухов 
(факультет інформаційних техноло-
гій) – 3350 балів, Зоряна Делейчук 
(економічний факультет) – 3348.

У змаганнях з шашок трійку 
лідерів склали команди економічно-
го факультету, ННІ лісового і садо-
во-паркового господарства і 
факультету аграрного менеджменту.

У конкурсі «Судоку» 1-ше місце 
посіли агробіологи, 2-ге – економі-
сти, 3-тє – менеджери. Схоже роз-
поділилися місця і змаганні 
«Коефіцієнт інтелекту IQ»: 1-ше 
місце тут вибороли енергетики, а 
2-ге і 3-тє – лишилися за економі-
стами і юристами.

На фінал інтелектуального 
конкурсу зібрались всі капітани 

команд. Вони повинні були відпо-
вісти на ряд запитань із різних 
галузей знань, які для них підготу-
вав проректор з навчальної та 
виховної роботи Сергій Кваша. 
Кращим тут виявився лідер 
ІТшників – Дмитро Кошко. Другим 
– лісівників Ігор Іванюк (до речі, 
група переобрала його капітаном 
вже в ході конкурсу, і не помили-
лась!). На третій позиції з однако-
вим результатом – лідери п’яти (!) 
команд. Ще й не таке буває.

У результаті звання «Найкраща 
інтелектуальна група НУБіП» вибо-
рола 12-та група (СК) економічного 
факультету, якій і дістався грошовий 
сертифікат первинної профспілко-
вої організації студентів НУБіП. На 
другій сходинці  – 2-га група 
факультету конструювання та 
дизайну, третій – 4-та група факуль-
тету аграрного менеджменту.

Анна Хижняк,
начальник відділу виховної 

роботи та студентських справ


