
№2 (2036)19 вересня 2022 року

ДУХОВНІСТЬ 1 ВЕРЕСНЯ

В університеті відзначили 
державне свято – День прапора: 
колектив вшанував один з двох 
національних символів держави. 
Участь у церемонії підняття 
державного прапора взяли ви 

На високій ціні української 
незалежності, вітаючи учасників, 
наголосив ректор Станіслав 
Ніколаєнко. В 1991 році її проголо-
шення відбулося безкровно, проте з 
2014 року в країні йде кривава війна. 
Попри важкі випробування, Україна 
має все необхідне для того, щоб 
бути успішною державою та будува-
ти стосунки з Європою не на гос-
тьовій, а на діловій основі стабільної 
співпраці як майбутнього повно-
правного члена ЄС. І НУБіП пропо-
нує молоді весь спектр спеціальнос-
тей, готує фахівців та професіона-
лів, аби забезпечити гідне майбутнє 
України, не забуваючи при цьому 
про виховання справжніх громадян 
і патріотів.

- Маємо бути зібраними, адже в 
єдності наша сила, - відзначив рек-
тор. - Маємо сформувати еліту, якіс-
ний кадровий резерв, який в май-
бутньому розвиватиме та зміцнюва-
тиме нашу країну.

На історичних уроках державо-
творення спинився голова наглядо-
вої ради університету Микола 
Томенко. Перший урок- це повер-

Це, власне, не стільки мої слова, 
скільки консолідована думка україн-
ців. Надвечір останнього літнього 
дня на одному з київських базарів я 
зустрів молоду пару з донькою – 
майбутньою першокласницею, які 
купували квіти.

- У тебе свято?
- Так, завтра я вперше йду до 

школи, - усміхнулася дівчинка.
Цьогоріч першовересневе свято 

виявилося «розмитим» у часі: деякі 
школярі йшли до своїх шкіл 1 вересня, 
деякі – дещо пізніше. А студенти 
Національного університету біоресур-
сів і природокористування Україн и 
розпочали його ще за два тижні до 
традиційної дати – хто дистанційно, 
хто очно. Ректорат університету 
робить все, аби наше студентство 
заповнило лекційні та аудиторії.

Тож з новим навчальним роком, 
панове!

- Умови воєнного стану та каран-
тинні обмеження вимагають від сту-
дентів та викладачів чіткого дотри-
мання правил поведінки та певного 
напруження. Тому, поки тепло, уні-
верситет окрім аудиторного фонду 
використовує читальні зали корпусів 
та гуртожитків і можливості свого 
ботанічного саду – аудиторії на від-
критому повітрі та екокласи, - гово-
рить ректор університету Станіслав 

він особливий, бо кожен українець 
показав, що готовий захищати знаме-
но нації як символ нашої свободи.

- У синьо-жовтому прапорі вся 
історія нації – від сивої давнини, часів 
Української народної республіки і до 
нинішньої незалежності, - вітаючи 
присутніх підкреслив ректор універ-
ситету Станіслав Ніколаєнко. - Саме 
під цим прапором українці сьогодні 
борються за свободу, за життя і май-
бутнє нації у кровопролитному про-
тистоянні з російським агресором. 
Українська держава – це перспектива 
кожного з нас: студентів, їхніх батьків, 
викладачів і співробітників універси-
тету. Вихід у нас один – перемогти у 
цій кривавій боротьбі.

І дуже символічно: прапор роз-
горнувся у верхній точці флагштоку 
під слова державного гімну України 
(який акапельно виконали виклада-
чі кафедри культурології): запануєм 
і ми браття у своїй сторонці. 
Переконані, так і буде!

Валентин Обрамбальський

говорив про дух історії, який витає 
зараз над Україною і сенсом якого є 
ідея єдності. Його колега Марина 
Навальна теж наголосила на об’єдна-
вчій ідеї незалежності, в якій минуле 
поєднується з теперішнім та проек-
тується в майбутнє, значною мірою 
завдяки мові. Мова в незалежній 
Україні є центром силового напру-
ження, в ній відбуваються нор-
мотворчі процеси, науковий розви-
ток, а з 24 лютого 2022 року поши-
рюється унікальна мовна практика. 
Вона стала зброєю: українською ми 
висміюємо, принижуємо, зневажає-
мо ворога, і на мовному фронті 
робимо внесок в нашу перемогу.

Завідувач кафедри міжнародних 
відносин і суспільних наук 
Олександр Шевчук звернув увагу на 
те, що сучасна російсько-українська 
війна досі не має чіткого смислово-
го визначення, адже це війна за 
майбутні цінності та нову архітекту-
ру Європи, майбутній потенціал 
розвитку світу. А голова ради аспі-
рантів гуманітарно-педагогічного 
факультету Вікторія Шеховцова-
Бурянова закцентувала увагу на темі 
національної ідентичності, зростан-
ня уваги до якої спостерігаємо з 
початком російсько-української 
війни. 

До речі, за опитуванням, прове-
деним у травні цього року, студенти 
НУБіП на 100 відсотків ідентифіку-
ють себе як українці. Для 97 відсо-
тків з них українська є рідною 
мовою, проте лише 67 відсотків роз-
мовляють нею постійно. Однак всі 
переконані в перемозі України.

Валентина Культенко,
завідувачка кафедри філософії 

та міжнародної комунікації,
Ірина Матвієнко,

доцент

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ: 
ВИТОКИ, ДОСЯГНЕННЯ, ВИКЛИКИ»

НЕ ДАМО МОСКАЛЯМ 
ВКРАСТИ УКРАЇНСЬКУ ОСІНЬ!
НУБіП розпочав новий навчальний рік завчасно

кладачі, співробітники і сту ден
ти НУБіП.

Уже вісімнадцятий рік поспіль 
Україна відзначає конституційне свято 
– День прапора, який органічно пере-
дує Дню незалежності. Але цьогоріч 

нення власної історії як частини 
виховання молоді, другий - дієва та 
професійна гуманітарна політика, 
третій – стратегічний, ідеологіч-
но-світоглядний і, нарешті, четвер-
тий - ЗСУ мають бути потужними, 
професійними та соціально захи-
щеними.

- Ми повинні визначити місію 
України, вектор її розвитку, - заува-
жив він. - Наша Батьківщина, захис-
ним щитом рятує світ від рашизму. 
Це месіанська роль України - бути 
рятівником світу, гарантом свободи 
та продовольчої безпеки. Слід вибу-
дувати стратегію популяризації 
української державності та впрова-
дити історико-філософський курс з 
української державності в усіх 
закладах вищої освіти України.

Нагадаємо, з ініціативи Миколи 
Томенка організовано рух підтрим-
ки та популяризації української 
культурної спадщини. Нині в полі 
його зору – зруйнований росіянами 
музей Григорія Сковороди на 
Харківщині.

Професор кафедри журналісти-
ки та мовної комунікації Іван Чиж 

Ніколаєнко. – До занять у нас очно 
приступили студенти других – тре-
тіх курсів бакалаврату і другого року 
навчання магістратури: це майже 4 
тисячі осіб. Ще близько 5 тисяч - 
навчаються дистанційно. В кінці 
вересня ті, хто вчаться очно, посту-
пляться місцем в аудиторіях і лабо-
раторіях іншим, зокрема першокурс-
никам бакалаврату та магістрам пер-
шого року навчання, зарахування 
яких цьогоріч відтерміновано.

І у кожного з цих молодих людей 
– своя пандемійна історія і випробу-
вання півроку воєнного стану. Хто 
волонтерив, хто пережив окупацію, 
хто вдома, хто подався в ЗСУ. 

Для третьокурсника ННІ лісово-
го і садово-паркового господарства 
Євгенія Ярового – це час в столичній 
теробороні, з якої і повернувся до 
навчання. Для майбутнього агроно-
ма Семена Коваленка, рідний край 
якого - Мар’їнський район Донецької 
області, - будні людини, рідну домів-
ку якої розбили рашистські снаряди і 
для якої університет в прямому сенсі 
став другим домом. Як і для майбут-
ньої землевпорядниці Олесі 
Гурецької з Слов’янська, по якому 
зараз рашисти гатять з усіх видів 
зброї: вникнувши в проблеми вели-
кої родини Гурецьких, ректор універ-

За кін чен ня на стор. 2

Навіть у нелегких умовах війни НУБіП провів урочистий круглий стіл «Незалежність України: витоки, 
досягнення, виклики», до роботи якого онлайн долучилися понад 400 учасників.

1 вересня в Україні традиційно відзначають День знань. Довгоочікуване 
свято для тих, хто вперше переступить поріг школи, і ждане тими, 
хто вчиться вже у закладах вищої освіти. І хоча у лютому цього року 
росіяни, пішовши війною на Україну, вкрали у нас весну,  ми не дамо їм 
вкрасти ще й нашу осінь!

ПІД СТЯГОМ НАЦІЇ
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ситету дозволив виділити їм кімнату в 
одному з гуртожитків кампусу НУБіП. 
Для студента 3-го курсу факультету 
землевпорядкування Микити 
Кулькова – випробування страшною 
ситуацією в Маріуполі, звідки зреш-
тою йому разом з великою родиною 
двома машинами вдалося вибратися: 
жінки і малеча подалися за кордон, 
чоловіки облаштувалися в Дніпрі і на 
Західній Україні, а сам хлопець з 
середини червня, коли розпочалася 
виробнича практика, - в університеті.

Студенти навчаються очно ось 
вже кілька днів.

- Настрій не те що святковий, бо 
що святкувати, коли виють сирени 
повітряної тривоги, але піднесений: 

Ректор зупинився на питаннях 
навчання та студентського життя в 
умовах воєнного стану, виокремив 
основні завдання спільної діяльності 
студентського активу і ректорату 
НУБіП в умовах воєнного стану. Їх 
шість. Перше - створення умов для 
якісного оволодіння знаннями, умін-
нями, компетентностями в умовах 
війни, участь  в формуванні навчаль-
них планів та програм. Друге - свідома 
дисципліна, сумлінне виконання 
обов’язків, допомога Збройним Силам 
України. Третє - практична підготовка, 
співпраця з бізнесом. Четверте - допо-
мога у працевлаштуванні, пошук місця 
роботи. П’яте - утримання ситуації в 
гуртожитках, якість харчування. І 
шосте - культурне зростання, вихован-
ня патріотизму, громадянської позиції, 
поваги до України та університету. І 
старости та профспілковий актив ака-
демгруп у цьому процесі відіграють 
центральну роль.

Очільник університету навів 
динамічну статистику НУБіП у різ-

Незважаючи на непростий час, 
цього вересня знову стартував тре-
нінг «Школа першокурсника»: відбу-
лися перші зустрічі керівництва уні-
верситету зі студентами. Зважаючи 
на обмеження, спричинені епідемі-
ологічною та військово-політич-
ною ситуацією, вона пройшла в 
онлайн-режимі та зібрала майже 
800 учасників з факультетів гумані-
тарно-педагогічного, механіко-тех-
нологічного, тваринництва та вод-

давно не бачилися – не було для того 
ні часу, ні можливостей, - ділиться 
враженнями Євгеній Яровий. - І само 
тому так цінується цей час, проведе-
ний в аудиторіях і лабораторіях, щоб 
стати класними фахівцями.

Особливою популярністю 
користуються різноманітні тренінги 
та майстер-класи.

- В умовах війни кожна людина 
– незалежно, військова чи цивільна 
- має знати основні правила пово-
дження під час надзвичайної ситуа-
ції, - переконаний бойовий медик 
батальйону спеціального призна-
чення, сертифікований парамедик 
навчально-тренувального центру 
домедичної підготовки Націо-
нальної гвардії України Ігор Кан-

них міжнародних і Всеукраїнських 
рейтингах, його місця в сучасних 
моделях університетів. Він також 
підкреслив: університет не проти 
дистанційних технологій навчання 
(їх у нас багато і вони напрацьовані), 
але необхідні для становлення висо-
коякісного фахівця практичні нави-

них біоресурсів й інформаційних 
технологій.

- Ви стали вступниками особливо-
го – 125-го - року набору, - наголосив 
ректор Станіслав Ніколаєнко. – За цей 
час університет випустив близько 200 
тисяч фахівців, які уславили Україну, 
зробивши вагомий внесок у світову 
науку та розбудову держави.

Очільник університету згадав і 
про студентів, які віддали життя за 
мир і спокій у наших домівках і дали 

такий час особливо гостро розумі-
єш, який необхідний фах обрала...

Здається, то у царя Соломона на 
персні було викарбувано: все прохо-

тету; з’ясувати перелік навчальних 
видань у електронному форматі, які 
були надані науковою бібліотекою 
НУБіП, та отримати там необхідну 
літературу в друкованому форматі; 
вирішити усі можливі проблеми 
щодо доступу до електронних 
навчальних ресурсів університету; 
організувати постійний збір рейтин-
гових даних від студентів своїх груп 
та щомісяця разом з наставниками 
подавати рейтингову відомість до 
деканатів/дирекцій. Сюди ж можна 
віднести і те, що студенти 3-го курсу 
в жовтні мають обрати дві вибіркові 
дисципліни із загальноуніверситет-
ського переліку на сайті університе-
ту, а четвертокурсники - самостійно 
обрати тему бакалаврської випуско-
вої роботи в межах орієнтовної 
тематики, яка розробляється 
випусковою кафедрою і написати 
відповідну заяву.

Голова СО НУБіП України 
Марина Когут емоційно інформува-
ла учасників зустрічі про взаємодію 

особливостей атестації та складання 
першої сесії. Директор студентського 
містечка Сергій Стецюк розповів про 
поселення та оплату проживання в 
гуртожитках, наголосив на готовності 
студентського містечка до прийому 
нових мешканців. Інформацією про 
напрями діяльності первинної проф-
спілкової організації студентів універ-
ситету та Студентської організації 
НУБіП поділилися голова профспілки 
Олексій Мельник і перша заступниця 

чалаба, який приїхав до університе-
ту прочитати молоді тренінг 
Praemonitus, praemunitus (хто попе-
реджений, той озброєний).

Та не всім з нинішніх студентів 
пощастило повернутися до навчан-
ня: полягли за Україну в боях з росій-
ськими загарбниками. І їх, на жаль, 
немало. Буквально три місяці тому 
загинув другокурсник гуманітар-
но-педагогічного факультету Вадим 
Вінничук: мріючи бути педагогом, 
він став розвідником і загинув, підір-
вавшись на ворожому фугасі.

- Все було б чудово, якби не від-
чуття щоденної тривоги, - говорить 
майбутня психологиня, третьокурс-
ниця гуманітарно-педагогічного 
факультету Ганна Єфремова. - В 

чки можна отримати тільки особи-
сто в лабораторії чи на полі.

Станіслав Ніколаєнко торкнувся 
також питання безпеки, зокрема 
закликав студентство зупинити над-
мірну активність у соціальних мере-
жах. Взагалі потрібно бути свідоми-
ми, не пропускати жодного заняття, 
а інші аспекти студентського життя 
реалізовувати не за рахунок навчаль-
ного процесу.

Начальник навчального відділу 
Ярослав Рудик ознайомив присутніх 
з особливостями організації освіт-
нього процесу в умовах воєнного 
стану. Він навів графік освітнього 
процесу та особливості формування 
розкладу занять для змішаної форми 
навчання. А також поділився корис-
ними порадами для студентів, що 
саме їм потрібно встигнути зробити 
під час змішаного формату навчан-
ня:  бути максимально самоорганізо-
ваним та неухильно дотримуватися 
правил поведінки в навчальних при-
міщеннях та на території універси-

можливість навчатися, здобувати нові 
знання для зміцнення обороноздат-
ності держави. Адже наша зброя і 
внесок у перемогу – якісне навчання.

З особливостями організації освіт-
нього процесу в університеті у 2022-
2023 н.р., перевагами очного навчання 
першокурсників ознайомив началь-
ник навчального відділу Ярослав 
Рудик. Він у деталях розкрив функціо-
нал сайту в частині доступу до розкла-
ду занять, етапів та графіку навчання, 

дить, і це теж пройде. А залишиться 
вільна Україна з вільним народом і 
згадкою про тих, хто цю волю здобував.

Валентин Обрамбальський

студентів з органами студентського 
самоврядування університету, подя-
кувала тим, хто активно долучився 
до волонтерства, добровільно всту-
пив до лав ЗСУ і тероборони. А таких 
виявилося багато.

Голова профспілкової організації 
студентів та аспірантів Олексій 
Мельник ознайомив присутніх з 
основними напрямками співпраці 
свого підрозділу і студентства уні-
верситету. Торкнувся злободенного 
питання – придбання студентського 
квитка з включеною у нього тран-
спортною картою для пільгового 
проїзду: завдяки зусиллям ректорату 
вона коштуватиме 140 гривень. 
Якщо ж виникають проблеми, їх 
можна вирішити безпосередньо у 
профспілці.

Учасники зустрічі мали можли-
вість висловити свою думку щодо 
якості організації освітнього проце-
су у формі традиційного для таких 
зустрічей анкетування.

Ірина Кушніренко

голови СО Олександра Калініченко. 
Про графік роботи студентських твор-
чих студій та гуртків, відбір у колекти-
ви художньої самодіяльності розпові-
ла завідувачка кафедри культурології 
Ірина Майданюк, а про спортивні сек-
ції та абонементні групи – в.о. кафе-
дри фізичного виховання Сава 
Бринзак.

Сергій Михнюк,
директор ННЦ виховної роботи 

і соціального розвитку

НЕ ДАМО МОСКАЛЯМ ВКРАСТИ УКРАЇНСЬКУ ОСІНЬ!

СТАРОСТА ГРУПИ – ФІГУРА ЦЕНТРАЛЬНА
шість основних завдань спільної діяльності студентського активу і ректорату в умовах воєнного стану

 «ШКОЛА ПЕРШОКУРСНИКА» ЗІБРАЛА МАЙЖЕ 800 УЧАСНИКІВ

Закінчення. Поч. на стор. 1

Пройшла традиційна зустріч ректора Станіслава Ніколаєнка зі старостами та профоргами академічних груп другихтретіх курсів і магістрів другого року навчання. Саме ці 183 
групи першими незвично рано розпочали новий 2022/2023 навчальний рік.
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На агробіологічному факультеті 
презентували суперсучасну навчаль-
но-науково-виробничу лабораторію 
безпілотних рішень.

Її офіційне відкриття стало цен-
тральною подією Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Безпілотні технології в рослинни-
цтві», яка пройшла на базі кафедри 
агрохімії та якості продукції рос-
линництва ім. О.І. Душечкіна. До уча-
сті у ній долучилися компанії 
DroneUA, AgriLab, Агрейн та інші. 
Вона органічно вписалася в канву 
Всеукраїнського форуму «SEB-2022» 
- співпраця науки, освіти і бізнесу 
для післявоєнного відродження 
України», який пройшов нещодавно 
на базі університету.

Цей представницький захід надав 
чудову можливість доторкнутись до 
нового витка розвитку агробізнесу - 
проникнення кейсу робототехніки в 
рослинництво завдяки лідеру у сфері 
використання дронів в Україні – ком-
панії DroneUA, офіційного дис-
триб’ютора XAG в Україні.

- Наші партнери зацікавлені у 
підготовці високоякісних фахівців, і 
саме за їх підтримки аграрний сек-
тор забезпечує Україні значну стій-
кість, що дасть можливість країні 
реалізуватися як велика європейська 
держава, - вітаючи учасників конфе-
ренції, зазначив ректор Станіслав 
Ніколаєнко. - Випускники НУБіП 
нині значною мірою заповнюють 

- На сьогодні до більш як 400 
лабораторій, обладнаних за остан-
нім словом навчального процесу, 
ще й додався лісівничо-просвіт-
ницький центр, - відкриваючи 
новий центр, зазначив ректор 
Станіслав Ніколаєнко. - Зусиллями 
колективів наших ННІ лісового і 

Наочний результат співпраці 
кафедр механіко-технологічного 
факультету з нашими партнерами – 
провідними компаніями агромаши-
нобудування – створення спільних 
навчально-наукових лабораторій та 
оснащення їх сучасними зразками 
обладнання та стендами, без яких 
важко уявити та здійснити підготов-
ку висококласного та затребуваного 
на ринку праці фахівця інженерного 
напряму.

Одним із таких потужних всес-
вітньовідомих брендів, з яким нала-
годжена тісна співпраця, є британ-
ська корпорація J.C. Bamford 
Excavators Limited – JCB.

професійні ніші аграрної галузі. Наш 
університет, долаючи виклики часу, 
впевнено крокує вперед. Якби не 
збройна агресія рф, то ми б до 1 
вересня цьогоріч відкрили близько 
20 сучасних лабораторій, бо тільки 
до Дня університету-2022 їх було 
презентовано дев’ять. Саме тут уні-
верситет проводить якісну підготов-
ку фахівців, спроможних на належ-
ному рівні працювати в ході повоєн-
ного відновлення України.

Освітньо-практичний проєкт 
DroneUA «Академія інновацій XAG» 
презентував співзасновник DroneUA 
Февзі Аметов. Саме її техніка – 
дрон-обприскувач XAG V 40, підрулю-
вач XAG, дрон XAG М 500 для агроска-
утингу, супутні інноваційні рішення 
цього бренду та інше - і представлена 
у презентованій лабораторії.

- Лабораторія безпілотних тех-
нологій, яка з часом розвиватиметь-
ся, фактично є тим локальним осе-
редком, на базі якого студенти змо-
жуть в процесі навчання ознайом-
люватися з передовими рішеннями в 
робототехніці для агробізнесу від 
лідера ринку бренду XAG, - коментує 
він. - Як бізнес, ми розуміємо, що 
дипломовані фахівці будуть надзви-
чайно затребувані, і це актуально 
вже сьогодні.

Наразі в Україні, конкретніше - в 
Тернополі сформовано найбільший 
флот дронів-обприскувачів на тери-
торії Європи: 118 дронів, 59 мобіль-

садово-паркового господарства та 
Боярської лісової дослідної станції і 
за допомоги Державного агентства 
лісових ресурсів України та лісових 
підприємств багатьох областей – 
Вінницької, Житомирської, Івано-
Франківської, Київської, Рівненської, 
Сумської, Черкаської і Чернігівської 

- Ми познайомилися з представ-
ником компанії JCB в Україні 
Ренатом Аскаровим восени 2021 
року на «Битві Агро-Титанів - 2021», в 
якому брали участь студенти-агроін-
женери НУБіП, - говорить завідувач 
кафедри тракторів, автомобілів та 
біоенергоресурсів В’ячеслав Чуба. – 
А вже за кілька тижнів він був гостем 
колективу нашої кафедри. Не звуча-
ли жодні гучні заяви. Це була довга 
плідна розмова інженерів щодо про-
блем, які виникають ід час навчання 
студентів та нагальних питань, з 
якими стикаються виробники за від-
сутності висококваліфікованих спе-
ціалістів, які здатні правильно екс-

проведення спільних наукових дослі-
джень. Ми підвищуємо якість підго-
товки фахівців шляхом доступу до 
передових роботизованих техноло-
гій та екосистемних рішень для сіль-
ського господарства. На думку вироб-
ничників, проникнення безпілотних 
технологій у рослинництво вже є 
невід’ємною частиною виробництва 
практично кожної компанії, без них 
працювати дуже складно, а часи 
війни тільки підсилили їхню роль. 
Проте закуповувати по кілька дронів 
на господарства економічно невигід-
но: актуальним є створення компаній, 
що надаватимуть такі види послуг. А 
фахівець, який здатен виконувати 
цей вид робіт, має бути сформованим 
системою освіти за допомогою інно-
ваційних навчальних програм, при-
кладом якої є освітня магістерська 

- Символічно, що такий центр 
відкрито саме в НУБіП, - зазначив 
заступник міністра освіти і науки 
Олексій Шкуратов. - Тут студенти, 
крім теоретичної, опановуватимуть 
ще й практичну складову.

Серед гостей був і голова комітету 
Верховної Ради України з питань еко-
логічної політики та природокорис-
тування Олег Бондаренко, який теж 
підкреслив високий рівень підготов-
ки випускників ННІ лісового і садо-
во-паркового господарства НУБіП. 
Він подякував колективу інституту за 
активну участь у розробці законо-
проєктів, що впливають на долю 
лісівничої галузі і країни, поцікавився, 
чи зможе комітет, який він очолює, за 
потреби провести засідання у ново-
створеному лісівничо-просвітниць-
кому центрі. А чому б і ні? Адже за 
останні кілька років народні депутати 
вже не вперше розглядають актуальні 
питання на базі НУБіП.

татом такої співпраці став вогник 
інженерної цікавості та потягу до 
нових знань, що з’явився у очах сту-
дентів-механіків, які проходили 
виробничу практику у лабоораторіях 
кафедри та брали участь у встановлен-
ні нового обладнання. Вони практич-

них бригад, 120 робочих місць на 
позицію тільки пілотів дронів-обпри-
скувачів, але цим компанія не обмежу-
ється: це лише один із кейсів. Таких 
сервісних компаній з часом більша-
тиме: планується щорічний приріст 
ринку в чотири-п’ять разів. 
Робототехніка стане основою агро-
виробництва, а відтак – фахівці, які 
мають відповідну практичну і теоре-
тичну базу ще зі студентської лави, 
будуть високо затребуваними. Тому, 
говорячи про «Академію інновацій 
XAG», йдеться про співпрацю в довго-
строкову перспективу, яка дасть змогу 
закріпити кардинально інноваційні 
підходи в сільському господарстві.

- «Академія інновацій XAG» - 
освітньо-практичний проєкт, який 
реалізовується на базі нашої кафедри 
за підтримки бренду XAG в межах 
укладеного кілька років тому мемо-
рандуму про співпрацю компанії 
DroneUA і НУБіП, - розрахований на 
підготовку суперсучасних фахівців, - 
говорить завідувач кафедри агрохімії 
та якості продукції рослинництва ім. 
О.І. Душечкіна Анатолій Бикін. - Він 
включає тісну співпрацю бізнесу та 
університету в процесі розробки про-
фільних навчальних програм і курсів, 
які базуються на технологіях викори-
стання дронів та роботизованої тех-
ніки в агро, проведення експертами 
бізнесу практичних занять, презента-
цій та демонстрацій, забезпечення 
доступу студентів до робототехніки, 

- та громадської організації 
«Товариство лісівників України» 
його облаштували в університет-
ському ботанічному саду. 
Створювали цей підрозділ досить 
довго, максимально наповнювали 
експозицію, тож і маємо відповід-
ний результат…

На його відкриття керівники 
лісівничої і освітянської галузей.

- Такі університетські центри 
несуть дуже важливу місію – підго-
товку і відбір кадрів для нашої галузі, 
- зазначив голова Держлісагенства 
Юрій Болоховець. - Коли в числен-
них шкільних лісництвах України 
учні знайомляться з азами професії, 
то тут вони дізнаються, що таке 
лісівництво загалом і його нюанси, 
«шліфуються» як майбутні фахівці. 
Тільки професійно сильні кадри – 
такі, як ось вже стільки років готує 
НУБіП - забезпечать майбутнє укра-
їнського лісівництва.

плуатувати, обслуговувати та ремон-
тувати сучасну аграрну техніку.

Як результат спільного бачення 
проблем та сучасних викликів, незва-
жаючи на надскладний період для біз-
несу, в якому криза, компанія JCB 
разом з офіційним дилером – компа-
нією Construction Machinery Ltd (CML) 
– знайшли можливість виготовити і 
передати для оснащення навчаль-
но-наукової лабораторії кафедри 
сучасні стенди – розрізи основних 
вузлів самохідної техніки і комплекти 
навчальних плакатів. Найбільш цінни-
ми з них є сучасний двигун внутріш-
нього згоряння потужністю 165 кВт та 
трансмісія Powershift. Першим резуль-

програма «Агрохімсервіс у прецизій-
ному агровиробництві». 

І відкриття такої лабораторії, на 
базі якої студенти НУБіП навчати-
муться та практично опановувати-
муть технологію дронів-обприску-
вачів, - це тільки перший крок. У 
перспективі вона трансформується 
в лабораторію роботизованих 
рішень для агробізнесу, а згодом ці 
спеціалізовані інноваційні лабора-
торії сформують  Центр інновацій-
них рішень. Нагадаю, що два роки 
тому на базі університету за під-
тримки компанії AgriLab запрацю-
вала лабораторія точного земле-
робства, на базі якої зараз триває 
навчання за новою спеціальністю 
«Агрохімсервіс у прецизійному 
агровиробництві».

Ніна Чехлова

І якщо парламентарій ще тільки 
планує засідання, то студенти ННІ 
лісового і садово-паркового господар-
ства та школярі, які вирішили пов’яза-
ти своє майбутнє з лісом, вже знайом-
ляться з лісовим біорізноманіттям, 
деревними рослинами різних регіонів 
України – від Карпат і до Лісостепу, 
флорою лісових луків, боліт та узлісь, 
садивним матеріалом аборигенних 
лісових видів для створення україн-
ських лісів із розсадників лісових під-
приємств України. Словом, всім тим, 
на що багатий український ліс і що він 
може дати нашій державі.

Двоповерхова дерев’яна споруда 
прекрасно вписалася в ландшафт. З її 
підвісної алеї відвідувачі можуть 
також милуватися загальним видом 
ботанічного саду з висоти крон 
дерев, - тутешнім «парком юрського 
періоду», китайським куточком та 
іншими його принадами.

Валентин Обрамбальський

но відразу отримали змогу ознайоми-
тись з будовою та принципом дії, 
регулюваннями та особливостями 
експлуатації представлених агрегатів. 
Тим більше, що перше заняття провів 
керівник компанії CML

 Олександр Кучер

ІННОВАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОСЛИННИЦТВІ

ТУТ «ШЛІФУВАТИМУТЬСЯ» МАЙБУТНІ ЛІСІВНИКИ

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ВІД JCB

Входячи у новий навчальний рік, Національний університет біоресурсів і природокористування України максимально як на воєнний 
стан – оновлює свою навчальнонаукову базу. Нещодавно в складі вишу з’явилися кілька сучасних підрозділів.
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ПАРТНЕРСТВО

Вітаючи учасників, ректор 
Станіслав Ніколаєнко спинився на 
ролі українських університетів в умо-
вах війни та подоланні її наслідків. 

- Пандемія, восьмирічна війна з 
рф, нинішня російська агресія, еко-
номічні негаразди суттєво зашкоди-
ли університетській освіті, розбалан-
сували підготовку кадрів, довели 
країну до економічного колапсу. 
Пережитих українцями випробувань 
вистачило б на кілька поколінь, але 
нам це доведеться переживати 
самим, брати на себе відповідаль-
ність – і працювати! – зазначив він.

Бізнес не повинен відставати від 
світу, мати добрі кадри. І тут наша 
співпраця здатна допомогти і всім 
нам, і нашій державі.

Жорстока війна, героїчне проти-
стояння нашого народу вимагають 
від нас нової якості, життя все спре-
сувало, пришвидшило, перекроїло. 
Реальність диктує нам два невідклад-
ні завдання: здобути Перемогу і від-
будувати країну. Перше завдання – 
визначено Президентом, Урядом, це 
і участь в обороні, підготовка офіце-
рів. Друге – рішуче підвищення яко-
сті підготовки фахівців для АПК, хар-
чової, продовольчої безпеки, інже-
нерного, інформаційного супроводу 
економіки. Сучасна промислова 
революція, індустрія 4.0 вимагає 
поєднання технологій з фізичного, 
цифрового, біологічного світів. 

Сьогодні в НУБіП є 50 бакалавр-
ських та 70 магістерських програм, 
на всіх факультетах та ННІ діють 
ради роботодавців, відбір кращих 
студентів, взаємне вивчення техно-
логій і методик, осмислена дієва 
практика, яка відірве студентів і, до 
речі, науково-педагогічних праців-
ників, від сухого теоретичного світу, 
привнесе нове, корисне в галузь. 
Наша відповідальність величезна, 
підкреслив Станіслав Ніколаєнко. 
Адже сьогодні в університеті для 
України готується кожен другий-тре-
тій агробіолог, тваринник, лікар 
ветеринарної медицини, лісівник чи 
інженер. 264 доктори наук, 790 кан-
дидатів наук, 490 аспірантів, 17 тисяч 
студентів – ось наша агробіологічна 
українська університетська армія. 
Колектив – визнаний лідер агробіо-
логічної освіти, ми впевнено лідиру-
ємо і серед 300 українських вишів.

Університет накопичив чималий 
досвід співпраці з роботодавцями. 
Це робота ради роботодавців, успіш-
ний проєкт «Агрокебети», партнер-
ські стосунки з провідними фірмами 
- КУН, Ельворті, Укравіт, 
Миронівський хлібопродукт, агро-
фірмами «Колос», Zinka та іншими. В 
середньому 87% випускників 

влаштовуються на роботу за спеці-
альністю. Добре було б, що при 
крупних підприємствах, асоціаціях 
діяли групи технічного супроводу з 
числа науково-педагогічних праців-
ників, студентів, аспірантів.

Життя вимагає від нас нової яко-
сті роботи, освіта і бізнес приречені 
бути разом: як голка з ниткою, підтя-
гуючи один одного. Популярна в 
світі ідея сталого розвитку нам не 
підходить, треба говорити про 
інтенсивний розвиток.

Надія, яка побутує в свідомості 
багатьох, що все буде вирішено за 
рахунок іноземних технологій, 
кадрів, закордонних університетів, - 
не спрацює. Потрібно мати своє, хоч 
і не закриватися від світу. Наш уні-
верситет має прямі договори з більш 
ніж 120 університетами Європи і 
Америки, з 10 - програми подвійних 
дипломів. Відкриваємо цьогоріч дві 
філії в КНР - зі спеціальностей вете-
ринарна медицина, менеджмент, 
харчові технології, тваринництво. 

Дискусія вчених і бізнесменів 
виводить нас на проблеми загально-
державні: необхідність різкого під-
вищення уваги уряду, парламенту до 
проблем освіти, дебюрократизації, 
зрозумілих перспектив розвитку 
країни. Вважаємо, що в напрацьова-
ному проєкті Плану відновлення та 
розвитку України недостатньо при-
ділено уваги освітньому і науковому 
супроводу, підтримці бізнесу, який 
вкладає в науку, нові технології, під-
тримку університетів. Не може вся 
українська наука існувати за 5 
мільярдів гривень. Цього замало! Для 
прикладу, один Оксфордський уні-
верситет спрямовує на науку в рік 27 
мільярдів гривень.

Продовжуючи роботу, прорек-
тор з наукової роботи та інновацій-
ної діяльності НУБіП Вадим 
Кондратюк запропонував обговори-
ти можливості співпраці освітян і 
науковців з бізнесом. У світлі світо-
вих тенденцій наш університет вибу-
довує свою дослідницьку інфра-
структуру як основу для створення 
нових знань та їх трансферу. Для 
цього маємо потужний науковий 
колектив і належну базу, яку значно 
оновили якраз спільно з бізнес-парт-
нерами. На це за останні 8 років 
витрачено понад 80 мільйонів гри-
вень. Враховуючи рівень лаборатор-
ної бази університету та його кадро-
вий потенціал, наші освітянські 
напрями визнаються міжнародною 
спільнотою. Основні результати нау-
кової діяльності колективу за остан-
ні роки демонструють високі показ-
ники в розробці нових та удоскона-
ленні існуючих технологічних про-

що, адже цей великий виш з інтерна-
ціональним колективом має щоріч-
ний бюджет у 43 мільйони євро і 
значні перспективи.

Про нутриціологію в освіті, між-
секторальну взаємодію запропонував 
порозмірковувати президент Асоціації 
дієтологів України Олег Швець.

Говорили також про сучасні 
тренди формування кадрового 
потенціалу енергетичної компанії 
(голова правління ПАТ 
«Черкасиобленерго» Олег Самчук), 
роль бізнесу і громадських організа-
цій у підготовці фахівців для сфери 
геодезії та землеустрою в умовах 
воєнного стану і післявоєнного від-
новлення країни (голова правління 
ГО «Асоціація фахівців землеустрою 
України» Анатолій Полтавець), біз-
нес компетенції майбутніх фахівців 
із захисту рослин (керівник департа-
менту розвитку ринку ТОВ «Байєр» 
Іванна Бондарчук), подолання 
наслідків війни як екологічної ката-
строфи (заступник директора з еко-
номічних питань ТОВ ВТОРМАГ 
Катерина Благодарова).

Заходи аграрної політики в 
забезпеченні продовольчої безпеки 
в країні запропонував обговорити 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та розвитку НУБіП Сергій 
Кваша. Він визначив у цьому плані 
сім критеріїв.

За результатами роботи учасни-
ки форуму ухвалили звернення до 
всього українського народу, 
Президента України, Верховної Ради 
України, органів державної влади та 
місцевого самоврядування із слова-
ми підтримки дій, спрямованих на 
захист оборони і безпеки держави та 
закликом до єдності, солідарності та 
готовності обороняти Україну для 
забезпечення її перемоги та післяво-
єнного відновлення.

Зокрема, у ньому йдеться про те, 
що, поряд із реалізацією важливих 
безпекових завдань, успішний євроін-
теграційний рух та подальший розви-
ток України може бути забезпечений 

цесів. За цими результатами НУБіП 
входить до топ-5 вишів України, а 
наші вчені надають повний науко-
во-технологічний супровід фірмам 
багатьох напрямків. А ще приємні-
шим є те, що нам довіряють не лише 
вітчизняні, а й транснаціональні 
компанії, котрі впродовж багатьох 
років є замовниками на виконання 
досліджень та послуг, які надає виш. 
Але ефективний розвиток іннова-
ційних рішень неможливий силами 
одного, хай і потужного, університе-
ту. Він потребує об’єднання зусиль 
освіти, державних установ і бізнесу. 
Саме співпраця з бізнесом відіграє 
важливу роль у створенні інновацій, 
появі нових робочих місць та пошу-
ку талантів, які так необхідні Україні.

Про проблеми української 
аграрної науки і співпрацю НААН 
України з НУБіП говорив президент 
Академії Ярослав Гандзало. Мова 
йшла про наукові та фундаментальні 
дослідження, труднощі, пов’язані з 
воєнним станом.

Техніко-технологічні інновації в 
агросекторі, зокрема досвід і пер-
спективи освітньо-бізнесового парт-
нерства були в центрі уваги заступ-
ника генерального директора ком-
панії «КУН-Україна» Віктора 
Шевчука. Співпраця з цим світовим 
лідером з виробництва агротехніки 
для університету важлива, адже тут 
проходять практику студенти спеці-
альності «Агроінженерія», а кращі з 
них працюють тут.

Досвідом співпраці з науковцями 
НУБіП поділився заступник голови 
правління «Миронівського хлі-
бопродукту» Юрій Мельник. Він 
акцентував увагу на тому, що МХП – 
підприємство, яке виробляє продук-
цію з доданою вартістю (що сьогод-
ні вкрай важливо для країни), висло-
вив свою точку зору на економічну 
модель відновлення України в части-
ні агросектора, говорив про необхід-
ність дуальної форми навчання кон-
курентоспроможних фахівців.

На біологізації землеробства як 
відповіді на продовольчі проблеми 
зупинився директор ТОВ «Агрофірма 
Колос» Леонід Центило.

Поєднання підприємництва, уні-
верситетської науки та професійної 
підготовки кадрів стало централь-
ним питанням виступу засновника 
фермерського господарства «Тетяна 
2011» (ТМ «Zinka»), керівника 
Згурівської територіальної громади 
Василя Цвика.

Досвідом співпраці з бізнесом 
поділився Ярі Куусісто - ректор 
Університету Вааса (Фінляндська 
Республіка), що є нашим потенцій-
ним партнером. А розповісти було 

шляхом паритетного впливу держав-
ної політики, бізнесу та академічного 
середовища на формування порядку 
денного розвитку науково-інновацій-
ної та освітньої сфери, продовольчої 
безпеки України. Українські універси-
тети не повинні стояти осторонь цієї 
важливої справи. 

Сучасні вимоги, які виставляють 
провідні світові та вітчизняні компа-
нії і роботодавці перед закладами 
вищої освіти до якості фахівців та їх 
практичної підготовки, є надзвичай-
но високими. Четверта промислова 
революція, розуміння можливостей 
використання штучного інтелекту, 
біотехнологій, розвиток і злиття 
автоматизованого виробництва, 
обміну даних і виробничих техноло-
гій в єдину саморегульовану систему 
з найменшим або взагалі відсутнім 
втручанням людини у виробничий 
процес, розробка ефективних меха-
нізмів досягнення Цілей сталого 
розвитку, реалізації Європейського 
зеленого курсу в умовах глобалізації 
та зміни клімату, нині неможливі без 
достатніх інвестицій в освіту і науку. 
Цього можна досягнути лише у 
співпраці з бізнесом, спільному ово-
лодінні новими технологіями, їх 
удосконаленні і створенні, залученні 
до цих процесів студентства, моло-
дих вчених і науковців.

Окремі позитивні приклади 
співпраці між університетами та 
компаніями України лише частково і 
на короткий термін вирішують вка-
зані проблеми. Забезпечення фор-
мування відповідних компетентно-
стей (ключова, фахова, інформацій-
но-комунікативна тощо) є спільним 
завданням стейкхолдерів та потре-
бує більшої уваги державних органів 
як з фінансової точки зору, так і з 
доцільністю оперативної зміни пар-
ламентом окремих нормативно-за-
конодавчих документів для підтрим-
ки інвестицій бізнесу в наукові й 
освітні установи, недопущення від-
току вчених, молоді за межі України.  

У своєму зверненні учасники 
висловили переконання, що розро-
блений та презентований Президен-
том та Урядом України План віднов-
лення України може бути потужним 
рушієм національної економіки. Разом 
з тим, національна програма розвитку 
системи освіти і науки на 10 років 
обсягом 5 млрд дол.  (0,7 % загального 
бюджету) ще недостатньо враховує 
існуючі потреби закладів вищої освіти  
у вирішенні наявних викликів. 

Форум дав старт діалогу бізнесу з 
освітніми закладами, посприяв сут-
тєвому поліпшенню якості освітньо-
го процесу, взаємодії університетів 
та роботодавців.

Валентин Обрамбальський,
Ірина Кушніренко

«SEB-2022» ПРО ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ КРАЇНИ
На базі НУБіП пройшов Всеукраїнський форум «SEB2022» – співпраця науки, освіти і бізнесу для післявоєнного відродження країни». До 
його роботи долучилися біля 600 учасників  представники органів державної влади, бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій.
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ПРАКТИКИ НОВЕ ПОПОВНЕННЯ

Передумовою для нього стала дис-
кусія щодо сучасних технологій від-
творення родючості грунтів за їх 
інтенсивного сільськогосподарського 
використання, яка розгорнулася під 
час одного з лабораторних занять між 
студентами і директором агрофірми 
«Колос» Леонідом Центило. У резуль-
таті він запропонував майбутнім аго-
номам ознайомитись з виробництвом 
біокомпостів в умовах його господар-
ства, та наголосив, що використання 
таких добрив сприяє не лише розши-
реному відтворенню родючості грун-
тів, але й дозволяє отримувати високі 
врожаї якісного посівного матеріалу 
пшениці, кукурудзи, сої, гречки та 
інших рослин, суттєво економить 
витрати на надто дорогі нині міне-
ральні добрива.

Розпочали роботу з презентації 
агрофірми «Колос» - багатогалузевого 
сучасного аграрного підприємства. 
Потім у польових умовах закріпили 
теоретичні знання з визначення гра-
нулометричного складу і структур-
но-агрегатного грунтів на різних 
полях сівозміни, детально ознайоми-
лись зі всіма елементами технології 
виробництва органічних добрив, від-
відали ділянки гібридизації кукурудзи і 
плодовий сад. І отримали безліч нових 
вражень, якими поділилися з нами.

- Ще з вікна автобусу побачили не 
лише доглянуті поля, але й мальовничі 
ставки, тваринницькі ферми з кіньми, 
коровами, вівцями, - розповідає 
Олександр Тітаровський. – А у конфе-
ренцзал, нам продемонстрували цікаві 
презентації. Перша була присвячена 
історії і діяльності агрофірми, галузям 
виробництва - рослинництву), тва-
ринництву, рибництву, бджільництву 
тощо. В другій було детально висвітле-
но рівень родючості грунтів, їх зміна 
за 20-річний період, а також сучасні 
технології їх відтворення.

- Цікаво було познайомився з 
успішним господарством де вико-
ристовують новітні технології зі ство-

Війна відтермінувала його для 
цієї частини української молоді, але 
не позбавила її прагнення до знань. І 
під час традиційної посвяти в пер-
шокурсники нове студентське 
поповнення університету отримало 
студентські квитки.

Посвята в першокурсники про-
йшла на локаціях всіх факультетів та 
ННІ. З-поміж них героями дня най-
більше прав мають ті, хто, попри 
труднощі воєнної пори, забезпечив 
найчисельніше студентське попов-
нення. І найпершим став гуманітар-
но-педагогічний факультет (майже 
500), факультет інформаційних тех-
нологій – 360, агробіологічний - 
301, ветеринарної медицини – 266. 
А прийом документів на контрактну 
форму навчання ще триває.

рення органічного добрива - біоком-
посту, - додає Максим Вовк. - Наочно 
побачив його вплив на урожайність 
кукурудзи і сої, що свідчить про висо-
кий вміст гумусу та мікроорганізмів в 
ґрунті. У наш час на території України 
вміст органічної частини в орному 
шарі грунту зменшується, а в «Колосі» 
успішно працюють над її відтворен-
ням, показує приклад іншим користу-
вачам землі.

- А я хотів би більш детально 
вивчити всі технологічні процеси 
приготування біокомпостів, тому спо-
діваюсь ще не раз відвідати «Колос», - 
додає Богдан Гриценко. - Найбільше 

- Ми розпочинаємо навчаль-
ний рік не 1 вересня, а з запізнен-
ням майже на три тижні, - звер-
нувся до молоді з вітаннями рек-
тор Станіслав Ніколаєнко. - І 
винувата в цьому рф, яка веде кри-
ваву війну проти нашого народу. 
Тож кожен, хто прийшов навчати-
ся, має пам’ятати: якісне навчання, 
якісна освіта – це наша потужна 
зброя у боротьбі з ворогом. І 
обов’язково мрійте. Про мир, про 
щасливу країну, про своє майбут-
нє. Бо без мрій не буває втілення 
бажань і устремлінь.

І першим кроком на цьому 
шляху у неофітів стали складання 
урочистої присяги студента НУБіП 
та вручення студентських квитків.

Валентин Обрамбальський

мене вразила робота аератора – осно-
вної ланки приготування біокомпо-
стів. Завдяки його використанню за 
один прохід вся біомаса насичувалась 
повітрям, водою, спеціальними мікро-
організмами і за якихось неповних 
два місяці створюється цінне органіч-
не добриво. Кожне поле господарства 
раз у три роки отримує по 15 тон 
таких добрив на 1 гектар.

Тож переконані, це не остання 
така поїздка до агрофірми «Колос».

Віктор Забалуєв,
завідувач кафедри  

ґрунтознавства та охорони грунтів 
імені професора М.К. Шикули

НА ПОЛЯХ АГРОФІРМИ «КОЛОС»

В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ХАТІ 
ПЕРШОКУРСНИКІВ ПОСВЯТА

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

N1 (92)
19 вересня 2022 року

Підготувати майбутнього агронома без практичних занять в полі неможливо. 
Тому днями другокурсники агробіологічного факультету побували у агрофірмі 
«Колос», де для них провели виїзне заняття з дисципліни «Грунтознавство з 
основами геології».

Нарешті! Нарешті, календарне 1вересня зустрілося, хоч і з запізненням 
майже на три тижні, зі своїм цьогорічним реальним дзеркальним 
відображенням – Днем знань: майже три з половиною тисячі 
першокурсників НУБіП набули офіційного статусу студента. 
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ВСТУПНИКИ 2022

Богдан Вовк:
Успішно закінчивши Корсунь-Шев-

 ченківську загальноосвітню спеціалізо-
вану школу з поглибленим вивченням  
іноземних мов ім. М.С. Дя  ченка, хло-
пець обрав навчання у НУБіП за спеці-
альністю “Лісове  господарство”.

- У нас родинна  династія лісівни-
ків: я буду лісівником вже у п’ятому 
поколінні, - говорить хлопець. - Любов 
до лісу з дитинства прививали бабуся і 
тато, який зараз працює у лісівничій 
галузі. У лісовому господарстві мене 
цікавить саме вирощування лісу, гра-
мотне використання ресурсів, його 
збереження і захист. Упродовж остан-
ніх років навчання в школі цікавився 
освітніми програмами НУБіП і пере-
конався: мені сюди! Тому закінчив  під-
готовчі курси університету, взяв участь 
у його Всеукраїнській олімпіаді, набрав 
200 балів ЗНО. І ось я в числі зарахова-
них! Від навчання в університеті очі-
кую можливості досконало вивчити 
профільні дисципліни, отримати 
практичні навички і спілкуватися з 
однодумцями. 

А ще - активно займаюся спор-
том: бронзовий призер обласних 
змагань та срібний - міжнародних 
змагань з боротьби дзюдо. І цим 
своїм захопленням й надалі зможу 
займатися - вже в НУБіП.

Максим Гладкий: 
Рішення навчатися на спеціаль-

ності «Інженерія програмного забез-
печення» цей хлопець прийняв вже 
давно. Вперше відкривши для себе 
програмування на уроках у школі, 
зокрема мову Object Pascal, він зро-
зумів, що це та справа, якою хоче 
займатися усе життя.

- Тому на дев’ятий рік навчання 
перейшов у науковий ліцей "Політ" 
при Кременчуцькому педагогічно-
му коледжі імені А. С. Макаренка - у 
клас інформаційних технологій, - 
розповідає Максим. - Там я продо-
вжив вивчання програмування, 
зокрема мову Python та верстку сай-
тів. За останні роки познайомився з 
різними людьми цієї сфери та 
вивчив її деталі. На мою думку, 
робота програміста сприяє розвит-
ку людства, забезпечуючи цифрові-
зацію суспільства, з якою жити 
набагато легше.

Та на шляху до втілення мрії стала 
війна. Тож на початку повномасштаб-
ного вторгнення рф в Україну хло-
пець вирішив зробити свій внесок у 
боротьбу з окупантом: волонтерив у 
своєму рідному Кременчуці. А як тіль-
ки стало можливим, приїхав подати 
документи у НУБіП.

- Коли  обирав університет, ціка-
вився думками студентів, які навчають-
ся на цій спеціальності. Про НУБіП ці 
відгуки були дуже гарними, особливо 
стосовно викладацького складу, - про-
довжує він. -  Тут викладають справжні 
фахівці цієї галузі, які максимально 

ефективно діляться своїми знаннями 
та досвідом з цієї галузі. Саме тому 
випускники є привабливими спеціа-
лістами для роботодавців.

Під час навчання в університеті 
буду приділяти увагу вивченню back-
end складової. У перспективі планую 
паралельно працевлаштуватись за 
спеціальністю в навчальний період. 
Після перемоги України у війні пла-
ную залишитись у країні, тому що саме 
в цей час економіка буде відновлюва-
тись, а я хочу взяти в цьому участь.

Вікторія Джевага:
Дівчина з Чернігова, який дуже 

потерпав від ворожих обстрілів, пере-
конана, що в період війни агросфера 
є однією з найважливіших в забезпе-
ченні життєдіяльності країни. І після 
перемоги вона стане однією з голов-
них рушійних сил у відновленні наці-
ональної економіки. Що, у свою 
чергу, дасть їй додатковий поштовх 
до розвитку та вдосконалення. Тому 
для навчання обрала фах агронома.

- Захопленість агрономічною 
справою у мене з’явилася ще з 
дитинства, коли проводила в селі все 
літо. Дідусь, який займається фер-
мерством, брав мене з собою в поле, 
на жнива та розповідав про свою 
працю, - ділиться Вікторія. - Це дуже 
вплинуло на мою схильність до при-
родничих наук. Та дідусь не єдиний з 
родини, хто пов’язаний з агрономі-
єю: мама працює в сфері сільсько-
господарської техніки, і мені часто 
доводилось бувати у неї на роботі. 

Володимир Бакаленко:
Для здобуття вищої освіти обрав 

НУБіП і спеціальність «Геодезія та 
землеустрій»  не в останню чергу 
через його високі місця в рейтингах 
навчальних закладів регіону та за те, 
що це - один з найкращих вишів 
України, де готують таких фахівців.

-  У червні цього року я закінчив 
навчання в Таращанському академіч-
ному ліцеї “Успіх”  та отримав атестат 
з високими балами з алгебри та геоме-
трії, географії, хімії, української та анг-
лійської мови. Окрім цього, також 
успішно закінчив курси підготовки від 
КПІ з фізики, математики, української 
мови та літератури, оскільки вважаю, 
що знання з цих навчальних предме-
тів допоможуть мені стати найкращим 
фахівцем в обраній сфері діяльності, - 
пояснює Володимир. - Зацікавленість 
геодезією та землеустроєм виникла 
завдяки інтернету, де я побачив статтю 
про ці спеціальності та зацікавився 
ними й зрозумів, що хочу навчатися 
цього фаху. Тож упевнений, що НУБіП 
зможе допомогти мені в досягненні 
мети. Наступним етапом стали відвіди-
ни Дня відкритих дверей тепер вже 
мого університету, де ми побували з 
однокласниками. І тепер, переглядаю-
чи випуск відео «Новини НУБіП No15», 
бачу своїх шкільних друзів та себе, 
згадую той день, коли зробив остаточ-
ний вибір – навчатися саме в цьому 
виші. А вже з його офіційного сайту 
зрозумів, що в навчальному процесі 
використовують сучасне геодезичне 
обладнання, комп'ютерне та програм-

Там дізнавалась багато цікавого про 
різні технології механічного обро-
бітку ґрунту.

На мою зацікавленість НУБіП 
вплинули декілька факторів, зокрема 
активна міжнародна діяльність та під-
готовка фахівців європейського 
рівня. На День відкритих дверей 
познайомилася з можливостями 
агробіологічного факультету. Тоді 
зацікавила розповідь Ольги 
Кравченко про різноманітні програ-
ми навчання за обміном, наприклад, 
Erasmus+. Сподобались можливості 
проходження практичного стажуван-
ня за кордоном для отримання досві-
ду і застосування його під час роботи 
в нашій країні. Також НУБіП співпра-
цює з авторитетними компаніями 
світового рівня, наприклад, Syngenta і 
Du Pont Pioneer, які допомагають сту-
дентам з працевлаштуванням. 

А ще минулого літа я проходила 
тренінг «Reduce, Reuse, Recycle!», що 
відбувався в межах проєкту «Plastic 
Fantastic» від громадської організації 
«Еко місто». Під час навчання ми дізна-
валися про актуальні зокрема й для 
землеробства проблеми: забруднення 
навколишнього середовища, зміни 
клімату, сміттєву кризу. Зміцнювали 
навички комунікації, публічних висту-
пів та роботи в команді. На мою думку, 
вони можуть стати корисними, адже з 
сайту НУБіП помітно, наскільки тут 
бурхливе і активне життя студентів. 
Буду рада отримати такий досвід і 
зробити свій внесок в громадське 
життя університету. 

не забезпечення. Тобто тут можна 
отримати престижну інженерну спеці-
альність, яка широко затребувана в 
сучасному світі…

Хлопець теж активно займається 
спортом – баскетболом і футболом. І 
можливість продовжити свої трену-
вання на гарній спортивній базі НУБіП 
стали ще одним з факторів при виборі 
вишу. Та й це ще не все. Два роки тому 
він закінчив музичну школу по класу 
баяна, тому хотів би долучитися і до 
мистецького життя НУБіП.

Олександр Чайковський:
Протягом навчання у школі рід-

ного Старокостянтинова цікавився 
багатьма професіями, проте вибір 
випав саме на агроінженера.

- Мав високі бали з української та 
англійської мов, української літерату-
ри, фізики, біології та інших предме-
тів. Думаю, що знання, які я отримав, 
знадобляться для успішного здобуття 
професії агроінженера, - перекона-
ний Олександр. - До того ж, у школі я 
вивчав англійську за оксфордською 
програмою, і в НУБіП мене зацікави-
ла можливість взяти участь у міжна-
родних проєктах і програмах, науко-
во-практичних конференціях, семі-
нарах та виставках. А ще те, що в 
навчальний процес тут впроваджено 
сучасні інноваційні технології. 

Чому обрав саме спеціальність 
агроінженера? Все просто: бачу необ-
хідність у спеціалістах у цій сфері. 
Також поштовхом до цього стало 
повномаштабне вторгнення рф, 
через яке ми втратили чимало посів-
них площ, тому зараз наші землі 
потребують раціонального викори-
стання, що, у свою чергу, збільшує 
навантаження на техніку, яка вимагає 
постійного вдосконалення. У майбут-
ньому бачу себе представником тієї 
ланки, яка зв’язує нас зі світовими 
лідерами у виробництві сільсько-
господарської техніки. Хотів би зба-
гатити Україну надсучасною техні-
кою, яка допоможе суттєво розвину-
ти економіку та вийти на новий висо-
кий рівень агроіндустрії. Для досяг-
нення цієї мети буду продовжувати 
вивчати англійську мову. І, звісно, 
хочу набути якісних знань та прак-
тичних навичок з агроінженерії.

І це ще один спортсмен, який 
вже невдовзі завітає і до спортивної 
зали НУБіП. Адже хлопець тренував-
ся у СПМШ “Самсон-Право”, був 
“Кращим спортсменом рукопашно-
го бою міста Старокостянтинова” 
(2015), переможцем у чемпіонаті 
Хмельницької області з рукопашно-
го бою (2021), здобув бронзу міжна-
родного чемпіонату з козацького 
двобою (2020) та має багато інших 
досягнень. А з таким характером, не 
сумніваємося, побудує успішну 
кар’єру в аграрній сфері!

Валентин Обрамбальський,
Ірина Кушніренко

КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ В ІНТЕР’ЄРІ БАКАЛАВРАТУ
Цього року кожен українець вимушено звіряє свої плани з війною. Вона наклала відбиток як на 

звичайнісінькі речі, які ми звикли робити навіть не задумуючись, так і на визначальні для всього 
подальшого життя. Як от вступ до закладу вищої освіти.

Цьогоріч вступна кампанія розпочалася пізніше  прийом документів від випускників шкіл і коледжів 
на бакалаврат, стартував аж 29 липня і закінчився 23 серпня. Чимало вступників через війну вимушено 
опинилися за кордоном, або проживають на особливо небезпечній території. Аби полегшити їх вступ, 
у приймальній комісії ввели додаткову опцію: можливість надіслати документи електронною 
поштою, попередньо підписавши їх електронним підписом. 

Цього року до приймальної комісії НУБіП було подано понад 11 тисяч заяв від бажаючих навчатися 
на бакалавраті. Це, звісно, менше, ніж минулого року, коли їх було прийнято майже 18 тисяч. Але 
непоганий показник для університету країни, котра воює. А зараховано з них майже три с половиною 
тисячі. Отож дивіться, хто прийшов!

Богдан Вовк Максим Гладкий Вікторія Джевага Володимир Бакаленко Олександр Чайковський
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ГОСПОДАРЮЄМО ВЧИМОСЯ ВЕСЕЛО

- Головне завдання під час воєн-
ного стану - зберегти потенціал 
навчально-дослідних господарств 
НУБіП як бази практичної підготов-
ки студентів, наукових центрів та 
виробничі потужності, - підкреслює 
ректор університету Станіслав 
Ніколаєнко. - Попереду - складний 
період зимівлі, і підбивати проміжні 
підсумки потрібно саме зараз, коли 
ще можливо відкоригувати плани 
подальшої роботи, щоб змінити 
ситуацію на краще.

Вся нарада мала формат дискусії, 
під час якої директори та головні 
спеціалісти інформували про стан 
справ та відповідали на питання.

- НДГ «Великоснітинське» завер-
шило збирання ранніх зернових на 
площі 607 гектарів з середньою уро-
жайністю 36,7 ц/га, в тому числі 
озимої пшениці 37,5 ц/га, ячменю 
40,4 ц/га, - говорить директор госпо-
дарства Микола Журавель. - У власні 
відремонтовані склади закладено на 
зберігання понад 2200 тон зерна. 
Зараз заготовляємо кукурудзяний 
силос: зібрано понад 60 відсотків 
площ і закладено понад 3300 тон 
силосу. Також збираємо соняшник. 
Урожайність, на жаль, цього року 
нижча, ніж минулого: далася взнаки 
посуха у червні-липні, коли закла-
дався урожай. Головне завдання 
-максимально зібрати з поля все, не 
допускаючи втрат. Посівна озимих 
зернових культур планується на 
рівні минулого року: насінням і 
пальним наше господарство забез-
печене, техніка підготовлена.

Щодо тваринництва: тут надій 
на фуражну корову становить 3800 
кг, а середньодобовий надій зараз - 
21,5 л. Приміщення ферми частково 
відремонтовані, і ці роботи продов-
жуються.

Повністю завершили збирання 
ранніх зернових та зернобобових 
культур і в Агростанції. 

- Зібрано біля 1,5 тисяч тон 
зерна, урожайність озимої пшениці 
склала 48,2 ц/га, ячменю - 43 ц/га, - 
поінформував її директор Юрій 
Росамаха. - Також зараз розпочався 
збір соняшника, готуються площі під 
посів озимих зернових культур.

Посів планується на рівні минуло-
го року, а в господарстві вже завершу-
ється будівництво складу під зберіган-
ня зерна, що буде зібрано. А цього 
року, до речі, все зерно пшениці розмі-
щено на зберігання в складах госпо-
дарства, без послуг елеватора. У тва-
ринництві надій на фуражну корову 

Першовересневе свято студент-
ська організація механіко-техноло-
гічного факультету за підтримки 
деканату відзначила факультетським 
чемпіонатом з брейн-рингу. Він 
зібрав вісім команд - представників 
академгруп 2-х – 3-х курсів спеціаль-
ностей «Агроінженерія» та 
«Транспортні технології (на автомо-
більному транспорті)», які в цей час 
навчалися очно.

Гра складалася з декількох раун-
дів: загадки, головоломки, пазли, кон-

Бакалаври 3-го курсу та магістри 
другого року навчання, які наразі про-
ходять виробничу практику при цен-
трі соціально-психологічної реабіліта-
ції кафедри соціальної роботи та реа-
білітації, запросили діточок науко-
во-педагогічних працівників, співро-
бітників та студентів-мам НУБіП на 
цікаву розвивальну ігротеку.

- Дві години малеча гралася в 
університетському ботанічному саду, 
і така локація стала новим досвідом 
для організаторів заходу, - ділиться 
враженнями старший викладач кафе-
дри соціальної роботи та реабілітації, 
одна з організаторок акції Руслана 
Білик. - Треба відзначити, що біль-
шість дітей – вже «бувалі» учасники 
ігротеки, адже щось подібне раніше 
вже організовувались для них у нашо-
му центрі. Тому і батьки, і діти чекали 
на повторення. До того ж, більшість з 
них добре знайомі одне з одним і у 
малечі вже склалась своя компанія. 
Але й присутність у цій компанії пра-
давніх мамонтів, серед сімейства 
яких розгорталась захоплююча подія, 
дітям теж сподобалась.

Час провели весело й різнома-
нітно: мокрі чуби малечі та яскраві 

зараз становить 4400 кілограмів моло-
ка, а середньодобовий надій - 20 літрів. 
Тут, як і у «Великоснітинському», 
ферми частково відремонтовані, і ці 
роботи тривають.

З висновками робочої групи по 
перевірці стану готовності НДГ до 
зимового періоду виступив її очільник 
Іван Чумаченко. Він відмітив задовіль-
ний стан підготовки ферм та стовідсо-
ткову забезпеченість кормами. Його 
співдоповідач Дмитро Літвінов допо-
вів про результати перевірки стану 
рослинництва в господарствах. 
Відзначив як позитив підготовку грун-
ту до посіву, звернув увагу на необхід-
ність використовувати в рослинни-
цтві сучасні ресурсоощадні технології, 
дотримуватись сівозміни.

- Дійсно, урожай цього року ниж-
чий, ніж минулого. І хоча на це є й 
об’єктивні причини, та в НДГ не завж-
ди оперативно реагували на ситуа-
цію, не повною мірою застосовували 
сучасні технологічні підходи для зни-
ження витрат ресурсів у рослинни-
цтві у даних умовах, - зауважує про-
ректор з наукової роботи та іннова-
ційної діяльності Вадим Кондратюк. 
– Необхідно підтримувати наукові 
дослідження як науковців НУБіП, так і 
ширше залучати великі аграрні під-
приємства, що можуть інвестувати в 
розвиток університетських госпо-

курс капітанів, завдання зі знання 
історії університету та факультету – 
учасники демонстрували ерудицію, 
інтелект, здатність швидко і правиль-
но розв’язувати складні та нестан-
дартні завдання. Перемогу виборола 
команда «Проліски», яка представля-
ла групу АІ 2003, 2-ге місце посіли 
«Свіжі та шалені» (академгрупа АІ 
2101), 3-тє - «Веселка» (АІ 2102).

Анастасія Чернявська,
член СО механіко- 

технологічного факультету

враження, якими вони голосно діли-
лись із батьками, стали найвищою 
подякою для студентів, які старанно 
готувались до заходу та дуже хотіли, 
щоб усе пройшло на високому про-
фесійному рівні. Коли ми пізніше 
запитували своїх колег, чи задоволе-
ні їхні діти, вони в один голос відпо-
відали, що з нетерпінням чекатимуть 
наступного разу. Тож готуємо нову 
програму!

Альона Альтанова,
старший викладач кафедри 

соціальної роботи та реабілітації 

дарств, зокрема для організації демо-
полів, дореєстраційного випробуван-
ня нових сортів та гібридів, апроба-
цій технологій захисту рослин і сис-
тем живлення.

Те, що урожай нижчий заплано-
ваного, спричинено з-поміж іншого і 
тим, що через війну не вдалося вчас-
но реалізувати продукцію минулого 
року за вигідними цінами. Це призве-
ло до обмеження коштів і неможли-
вості виконати всі технологічні опе-
рації в повному обсязі. Є й позитивні 
моменти: посилення контролю за 
використанням матеріальних ресур-
сів господарств, зменшення послуг 
сторонніх організацій, елеваторів. І, 
безумовно, необхідно залучати 
додаткові кошти на господарську 
діяльність, зокрема застосування 
сучасних технологій, нових комер-
ційних культур, ресурсів для органі-
зації переробки продукції.

Підбиваючи підсумки, ректор 
поставив перед виробничниками і 
науковцями завдання: розробити 
план заходів щодо підготовки і про-
ходження осінньо-зимового періо-
ду в НДГ НУБіП, забезпечити збере-
ження потенціалу господарств, не 
зупинятися на досягнутому і навіть 
в такий складний час шукати шляхи 
для розвитку.

Ніна Чехлова

ВІЙНА ВІЙНОЮ, А РОСТИТИ ХЛІБ ТРЕБА ПЕРШОВЕРЕСНЕВИЙ 
БРЕЙН-РИНГ МЕХАНІКІВ

ДАЙМО ДІТЯМ 
НАГРАТИСЬ ДОСХОЧУ!

НДГ готуються до зимового періоду в умовах воєнного часу
Війна війною, а ростити хліб треба! І навіть більше, ніж у мирний час. Це чудово розуміють у наших 
навчальнодослідних господарствах і посилено готуються до зими. Цій підготовці і була присвячена виїзна 
нарада, яка пройшла у НДГ «Великоснітинське» за участі виробничників та науковців.

Напередодні шкільного навчального року, в останній день літа, 
майбутні соціальні працівники подарували малечі радість. 



Спартакіаду студмістечка у новому 2022-2023 навчальному році відкрили 
командні змагання майстрів та прихильників гри в шашки, присвячені Дню 
Неза леж ності України. 1-ше місце у них виборола команда гуртожитку №4 
(капітан Олександр Стамбуляк). 2-ге місце посіли шахісти гуртожитку №10 
(капітан Ірина Кондаревич), 3-тє - гуртожитку №8 (капітан Дмитро Єлізаров).

Спартакіаду студмістечка у новому 2022-2023 навчальному році відкрили 
командні змагання майстрів та прихильників гри в шашки, присвячені Дню 
Незалежності України. 1-ше місце у них виборола команда гуртожитку №4 
(капітан Олександр Стамбуляк). 2-ге місце посіли шахісти гуртожитку №10 
(капітан Ірина Кондаревич), 3-тє - гуртожитку №8 (капітан Дмитро Єлізаров).

Сергій Михнюк,  
директор ННЦ виховної  роботи і соціального розвитку

Кваліфікувалися 
до Всесвітніх ігор 
з пляжних видів спорту
У Катанії (Італія) відбувся квалі-

фікаційний турнір з пляжного фут-
болу до Всесвітніх ігор з пляжних 
видів спорту ANOC, що пройдуть 
наступного року.

Від України у цих змаганнях 
взяли участь дві збірні – чоловіча 
та жіноча. У складі чоловічої коман-
ди (тренер – завідувач кафедри 
фізичного виховання Микола 
Костенко) -наші студенти Андрій 
Пашко (механіко-технологічний 
факультет) та Іван Глуцький (гума-

Студентки спеціальності «Про-
фесійна освіта» не тільки розумні, а 
ще й дуже вродливі та талановиті! І 
третьокурсниця спеціальності 
«Професійна освіта» Аліна Майбо-
рода мала унікальну можливість дове-
сти правдивість цього всьому світові, 

нітарно-педагогічний факультет). 
За жіночу збірну зіграла цьогорічна 
випускниця гуманітарно-педагогіч-
ного факультету Анастасія Терех 
(яку визнано кращим голкіпером 
турніру). За підсумками чоловіча 
збірна виборола бронзові нагоро-
ди, а жіноча – срібні. Таким чином, 
обидві збірні кваліфікувалися до 
Всесвітніх ігор з пляжних видів 
спорту ANOC.

Кращими у міні-футболі...
66-та спартакіада студентів 

НУБіП 2022-2023 навчального року 
розпочалася змаганнями з міні-фут-

коли перемогла у конкурсі краси, 
творчості та жіночності «Miss Progetto 
Donna», який пройшов у місті 
Мелікукко (регіон Калабрія, Італія).

Аліна – активна, творча, життє-
радісна дівчина. Вона – староста ака-
демгрупи та заступник голови сту-
дентської організації. І з початку 
повномасштабної війни в Україні 
одразу почала активно займалась 
волонтерською діяльність. Вимушено 
тимчасово поїхавши до Італії, не змі-
нилася, тож стала активною учасни-
цею громадської організації допомо-
ги українцям і щодня допомагає 
нашим співвітчизникам. Ця організа-
ція займається організацією мітингів 
на підтримку України, допомагає 
біженцям з пошуком тимчасового 
житла, оформленням необхідної 
документації, і просто надає мораль-
ну і психологічну підтримку. 

- Участь у цьому конкурсі для 
мене не стільки потреба презентувати 

болу. Участь у них взяли спортсмени 
14 факультетів і ННІ.

Перемогу отримали футболісти 
гуманітарно-педагогічного факуль-
тету, чемпіонський кубок яким вру-
чив ректор Станіслав Ніколаєнко. 
Срібні нагороди дісталися з факуль-
тету аграрного менеджменту, а брон-
за – майбутнім землевпорядникам.

До речі, фінальні матчі досить 
впевнено та цікаво коментував сту-
дент спеціальності «Журналістика» 
Микола Бондаренко.

… і кращий тренер 
з пляжного футболу 
У столичному Гідропарку відбув-

ся чемпіонат України з пляжного 
футболу, участь у якому взяли і наші 
студенти. Учасниками четвірки фіна-
лістів у складі команди «Альтернатива» 
стали Андрій Пашко, Олег Сіренко і 
Тимофій Вербицький, а Іван Глуцький 
виборов чемпіонство у складі коман-
ди VIT. Завідувача кафедри фізично-
го виховання Миколу Костенка 
визнано кращим тренером з пляжно-
го футболу сезону 2022 року.

Олена Отрошко,
В`ячеслав Пархоменко,

старші викладаі кафедри 
фізичного виховання

себе світові, як можливість ще раз 
привернути увагу європейської спіль-
ноти до жахливої війни в Україні, - 
говорить Аліна. - Та довести всьому 
світові, що українці працьовиті, осві-
чені, волелюбні та вродливі».

Надія Діра
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СПОРТ

КРАСА ЛЮДCЬКА НАШІ ЮВІЛЯРИ

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 Кушніренко, Ні на Чех ло ва

фо то но ме ра:  
Геннадій Кушанов, Олександр Тітов

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 вересні свій ювілей святкують:

50літній – завідувачка кафедри економіки Вікторія Байдала, завідувачка 
науково-дослідного відділу мікробіологічних досліджень Лілія 
Виговська, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів 
Олександр Лавріненко, старший викладач кафедри біохімії і фізіології 
тварин Віталій Журенко, прибиральниця Галина Реброва;

55літній – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної 
діяльності та розвитку Вадим Ткачук, старша лаборантка кафедри 
управління та освітніх технологій Людмила Бокій, охоронник 
Сергій Гура;

60літній – доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії Ольга 
Кочкодан, робітниця клініки продуктивних тварин Тамара Музика;

65літній – завідувачка лабораторії кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. 
А.К.Скороходька Ярослава Постой, завідувачка навчальної лабораторії 
фотограмметрії та земельного менеджменту Людмила Заболотна;

70літній – бухгалтерка Катерина Павлушенко;

80літній – майстер виробничого навчання кафедри електротехніки, 
електромеханіки та електротехнологій Ігор Кукса.

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.

СТАРТУВАЛА СПАРТАКІАДА 
СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА

ДО ДНЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
І СПОРТУ УКРАЇНИ

ФУТБОЛ У КІЛЬКОХ ІПОСТАСЯХ

НАШІ СТУДЕНТКИ НАЙВРОДЛИВІШІ


