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ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ – ВДРУГЕ ПОСПІЛЬ

НУБіП - У ТОП-10 

Днями Державний фонд фунда-
ментальних досліджень провів звіт-
ну сесію, на якій було заслухано 
результати науково-дослідних про-
ектів за грантами Президента 
України для докторів наук, кандида-
тів наук та молодих вчених. 

Про свої наукові результати про-
звітували вчені наукових установ НАН 
України (Інституту фізіології ім. О.О. 
Богомольця, Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного, 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, 
Інституту фізичної хімії ім. Л.В. 
Писаржевського, Інституту приклад-
ної математики і механіки та ін.) та 
вишів (Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, 
Львівської політехніки, Національного 
педагогічного університету ім. 
М.П. Дра   го манова та інших).

НУБіП вже вдруге представив 
колектив біотехнологів під керівниц-
твом завідувача кафедри екобіотехно-
логії та біорізноманіття Миколи 
Патики. У 2017 році наші науковці 
отримали два гранти: для докторів 
наук та молодих вчених для підтрим-
ки наукових досліджень. Слід зазна-
чити, що єдиний напрям з біології 
представляв саме наш університет, що 
свідчить про потужний фундамент 

На початку кожного року сайт 
Webometrics.info традиційно опри-
люднює результати оцінювання 
більш як 20 тисяч університетів 
світу, яке здійснює Лабораторія 
кіберметрики Національної дослід-
ницької ради Іспанії.

Основною метою цього міжна-
родного рейтингу є сприяння та оці-
нювання академічної присутності в 
Інтернеті, підтримання відкритого 
доступу для значного збільшення 
передачі наукових і культурних знань 
в університетах світу. Веб-індикатори 

для створення академічних шкіл.
За грантами Президента 

України виконано науково-дослідні 
проекти «Оцінка структури та біо-
різноманіття мікробного метагено-
му чорнозему типового та дослі-
дження його функціональних осо-
бливостей» (науковий керівник – 
Микола Патика) та «Дослідження 
особливостей формування метаге-
ному та структури прокаріотного 
комплексу чорнозему типового за 
різних систем землеробства» (нау-
ковий керівник – Олександр 
Колодяжний), що є продовженням 
успішних попередніх досліджень 
колективу в цьому напрямі.

- Отримання грантів Президента 
України вдруге поспіль – подія 
непересічна, яка свідчить про безза-
перечну актуальність проведених 
досліджень та високий рівень їхньо-
го виконання, - говорить Микола 
Патика. - Отримані фундаментальні 
знання щодо особливостей форму-
вання метагеному ґрунтових мікро-
організмів та їх функціональних 
особливостей за різних агрозаходів 
є основою для удосконалення мето-
дичних підходів щодо застосування 
молекулярно-біологічних методів 
розкриття механізмів різноспрямо-

дуже корисні для цілей ранжирування, 
оскільки базуються не на кількості 
візитів або дизайні сторінок, а на гло-
бальній ефективності та видимості 
університетів. За своєю методологією 
рейтинг Webometrics має більше охо-
плення, ніж інші подібні, оскільки 
фокусується не тільки на результатах 
досліджень, але й на інших показни-
ках, які можуть краще відображати 
глобальну якість навчального та 
дослідницького закладу.

За результатами оцінювання 327 
українських вишів у Webometrics 

ваності ґрунтово-мікробних проце-
сів у системі «ґрунт – мікроорганіз-
ми – рослина», слугуватимуть моні-
торингу стану ґрунтів, пошуку інди-
каторних видів для розробки мето-
дів біоіндикації. А подальший аналіз 
метагеномного різноманіття може 
стати орієнтиром для робіт з пошу-
ку функціональних генів та мікро-
організмів з метою їхнього викори-
стання в біотехнологіях різного 
рівня. На основі спільної роботи з 
кафедрою землеробства, яку очо-
лює Семен Танчик, були отримані ці 
унікальні фундаментальні знання та 
запропоновані біотехнологічні роз-
робки нового покоління, які нині 
успішно впроваджуються в НДГ 
«Великоснітинське» ім. О.Музиченка.

Результати досліджень біотех-
нологів НУБіП були високо оцінені, 
а успішне виконання науково-до-
слідних проектів за грантами 
Президента України підтверджене 
відповідними сертифікатами. Воно 
було б неможливим без колективної 
роботи Тетяни Патики, Олександра 
Колодяжного, Юлії Рибалко, Валерії 
Бондарь, Вєри Бородай, Оксани 
Кляченко, Тетяни Іванової.

Ірина Білоус

Ranking 2018 НУБіП увійшов до ТОП-
10 України та став 3115-м серед 
більш як 20 тисяч університетів світу. 
Нагадаємо: у 2017 році ми мали 11-те 
місце по Україні та 3133-те у світі.

Подяка всім небайдужим пра-
цівникам університету, які долучи-
лись до розвитку і змістовного 
наповнення сайту, та висловлюємо 
сподівання, що цю важливу роботу 
буде продовжено.

Володимир Отченашко,
начальник  НДЧ

ЗНАЙ НАШИХ! ПАМ'ЯТЬ

ГОТУЮЧИСЬ ДО ЮВІЛЕЮ

СТУДАКТИВ

20 лютого 2014 року Україна прощалася із загиблими на Майдані 
героями. Ця дата офіційно стала Днем жалоби за Небесною сотнею. 
Та, офіційно чи не офіційно, це відбулось би за будь-яких обставин. 
Адже ці люди віддали найцінніше, що в них було, задля нас із вами. А 
таке не забувається…

Останній день зими приніс в університет новину, на яку так довго 
чекали: 28 лютого на засіданні Кабінету Міністрів України Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман підписав розпорядження «Про підготовку 
та відзначення у 2018 році 120-річчя заснування Національного 
університету біоресурсів і природокористування України».

Біотехнологи НУБіП успішно виконали науково-дослідні проекти за грантами Президента 
України на 2017 рік.

вітчизняних вишів за міжнародним рейтингом Webometrics ranking of world’s universities

Цей документ передбачає свят-
кування цього ювілею на державно-
му рівні. Розпорядженням уряду 
утворюється організаційний комі-
тет, до складу якого включено 
віце-прем’єр-міністра (голова), міні-
стра освіти і науки (заступник голо-
ви), ректора НУБіП і голову нагля-
дової ради університету, голів 
Київської міської та Голосіївської 
районної в місті Києві державних 
адміністрацій, президента 
Національної академії аграрних 

В університеті стартував новий 
пізнавальний навчально-тренінго-
вий проект «Школа лідерства НУБіП 
України». Зініційований ректором, 
він принципово відрізняється від 
традиційної «Школи першокурсни-
ка». Завдання останньої – представи-

Минуло чотири роки. І те, що ті 
події і досі «болять», мені показали 
дописи, які того дня публікували 
люди у соцмережах. У когось то 
було просто фото, хтось коменту-
вав. І серед цих коментарів мені 
особливо впав в око «4!!!!! А здається 
– вже 100 років пройшло», зробле-
ний моїм колегою.

Великий допис про студента 
відокремленого підрозділу НУБіП - 
Бережанського агротехнічного 
інституту Устима Голоднюка, у якому 
були зібрані спогади про юнака з 
різних джерел, опублікувала на 
своїй сторінці у Facebook геніальна 
Ліна Костенко. І розпочала його так: 
«Той хлопчик в блакитній 
ООНівській касці»– таким країна 
запам’ятала Устима. Друзі пам’ята-
ють, як він говорив: «Дерево свобо-
ди треба окропити кров'ю». І щоразу 
повторював крилату фразу: «Рабів 
до раю не пускають», що належить 
кошовому отаманові Запорозької 

наук, народних депутатів України та 
депутатів Київської міської ради, 
заступника міністра аграрної полі-
тики та продовольства.

Затверджено план заходів щодо 
підготовки та відзначення 120-річчя 
НУБіП. Передбачається проектуван-
ня та будівництво за рахунок влас-
них коштів житлового будинку, гур-
тожитку, здійснення програми 
енергозбереження на 19 млн. грн.

Валентин Обрамбальський

ти університет з усіма його можли-
востями і прагненнями і, відповідно,  
знайомити з ними щорічне нове 
студентське поповнення і залучати 
якомога більшу кількість молоді до 
активного студентського життя .

Січі й усього Війська Запорозького 
Низового - Іванові Сірку...».

І короткий, але сповнений змі-
сту, підпис батька Устима Володимира 
Голоднюка під фото сина «Дякую, 
сину! Горджусь, люблю, сумую!».

Ірина Білоус

РАБІВ ДО РАЮ 
НЕ ПУСКАЮТЬ

120-РІЧЧЯ НУБіП 
ВІДЗНАЧАТИМУТЬ  

НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

СТАРТУВАВ  
РЕКТОРСЬКИЙ ПРОЕКТ - 

«ШКОЛА ЛІДЕРСТВА НУБІП 
УКРАЇНИ»

За кін чен ня на стор. 7



Нещодавня нарада із завідува-
чами кафедр була покликана, як 
зазначив у вступному слові ректор 
Станіслав Ніколаєнко, з’ясувати 
те, що стримує наш розвиток.

Очима адміністрації…
А говорити маємо про це прямо 

і відверто. Перш ніж надати слово 
доповідачам, очільник університету 
зупинився на вступній кампанії 
2018 року. Тож що ми маємо і чого 
очікувати? Судячи з того, скількох 
слухачів маємо на підготовчому від-
діленні, із завданням впоралися 
тільки два факультети - тваринни-
цтва і водних біоресурсів та ветери-
нарної медицини. Виходить, що 
багатьох викладачів університетські 
проблеми зовсім не хвилюють? 
Однак втратити надбання нашого 
університету ми не можемо! Тому 
така розмова, висловив сподівання 
ректор, сприятиме розвитку вишу.

Ректор також представив резуль-
тати соціологічного опитування 
делегатів конференції трудового 
колективу. А вони говорять про таке. 
95% оцінюють зміни, що відбулися в 
університеті, та новий курс його роз-
витку, позитивно. Стільки ж опита-
них і таку ж оцінку дали матеріаль-
но-технічній базі. Більшість підтри-
мують рейтингову оцінку діяльності 
науково-педагогічних працівників. 
Позитивно оцінена робота ректора-
ту, вагомі результати у боротьбі з 
нестатутними відносинами.

Перший проректор Ігор 
Ібатуллін доповів, як кафедри справ-
ляються з виконанням завдання 
щодо підтвердження статусу націо-
нального університету за кожним із 
23 критеріїв. З огляду на сказане, 
ситуація у підрозділах нерівномір-
на, і кожен завідувач зміг побачити 
недоопрацювання колективу та 
слабкі місця. Мова йшла і про стан 
наукової роботи на місцях. І хоча 
практично вдвічі зросло фінансу-
вання науково-дослідних робіт в 
цілому по університету, суттєву різ-
ницю спостерігаємо між кафедра-
ми. За цим показником та рядом 

Днями на базі НУБіП відбувся VII 
з’їзд Товариства лісівників України. І це 
не випадково, адже всім відома активна 
і безкомпромісна позиція ректора уні-
верситету Станіслава Ніколаєнка та 

інших левову частку покривають 
всього кілька кафедр. Тому іншим 
треба активізуватися. Те ж саме сто-
сується і публікацій у виданнях, що 
входять до WoS та Scopus. Їх мають 
тільки 39% кафедр. Щодо іншого 
виду наукових видань – моногра-
фій, то до рейтингу будуть зарахо-
вуватися лише ті, що мають експе-
риментальний матеріал. Звичайно, 
всі вони проходитимуть перевірку 
на плагіат.

Наш виш за кількістю патентів 
займає лідируючі позиції. А от з 
їхньої комерціалізацією – складніше. 
Є резерви і для збільшення числа 
переможців студентських наукових 
конкурсів та підвищення ефектив-
ності підготовки наукових кадрів.

Про конкурентоспроможність 
наших випускників і те, що для 
цього слід зробити кафедрам, а 
також про індикатори, що форму-
ють і визначають рейтинг нашого 
вишу та що для його підняття мають 
робити кафедри, виходячи з показ-
ників, з якими завершили минулий 
рік, говорив проректор з навчальної 
і виховної роботи Сергій Кваша. 
Детальна інформація стосовно 
цього передана у підрозділи.

А проректор з науково-педагогіч-
ної роботи, міжнародної діяльності і 
розвитку Вадим Ткачук проінформу-
вав про міжнародну діяльність кожної 
з кафедр. Мова йшла про проведені 
міжнародні заходи, стажування сту-
дентів і викладачів, міжнародні гран-
ти, представництво в іноземних орга-
нізаціях, кількість іноземних студен-
тів. На жаль, 28 кафедр взагалі не 
беруть у ній участь і тільки кожна 

колективу ННІ лісового і садово-пар-
кового господарства у питаннях, що 
стосуються реформування лісівничої 
галузі. А зовсім недавно це останнє 
було предметом обговорення виїзного 
засідання профільного комітету 
Верховної Ради, що теж пройшло в 
нашому університеті.

Делегати з’їзду не тільки дали 
оцінку роботі товариства в цілому, а 
й виробили спільну позицію щодо 
реформування лісового господар-
ства, що розглядається Кабінетом 
Міністрів України, висловили своє 
бачення та пропозиції з ряду про-
блемних питань галузі.

шоста – учасник міжнародних гран-
тів. Серед напрямів, на які слід зверну-
ти особливу увагу, – зростання кілько-
сті іноземних студентів, поліпшення 
мовних компетенцій як студентів, так 
і викладачів. Щодо госпрозрахункової 
діяльності, то слід переглянути плани 
надходжень на поточний рік із тим, 
щоб не допустити заниження.

Особливу увагу на необхідність 
енергозбереження і завдання в зв’яз-
ку з цим колективів кафедр звернув 
проректор з навчально-науково-ви-
робничих питань і адміністратив-
но-господарської діяльності Валерій 
Іщенко: ощадливо використовувати 
енергоносії – завдання кожного.

Керівник прес-служби НУБіП 
Денис Рудень, переконливо оперую-
чи цифрами,. представив можливо-
сті університетського офіційного 
сайту в плані  залучення на навчан-
ня студентів. Упродовж року відвіду-
ваність офіційного сайту зросла у 
3,5 раза, маємо 7,6 мільйона читачів, 
підготовлено і опубліковано майже 
14 тисяч матеріалів, більше 30 тисяч 
відвідувань англомовної версії. Як 
результат, 55% абітурієнтів прийма-
ють остаточне рішення про вступ 
до університету на основі інформа-
ції з офіційного сайту. Але ця цифра 
може бути значно більшою, якщо 
усі випускові кафедри створять якіс-
ні веб-сторінки спеціальностей.

… і завідувачів
До обговорення актуальних 

питань функціонування кафедр 
мали можливість долучитися усі 
завідувачі. Так, очільник кафедри 
відтворення лісів та лісових меліо-

Новим очільником Товариства 
лісівників України делегати обрали 
завідувача кафедри дендрології та 
лісової селекції НУБіП Юрія 
Марчука, а почесним головою това-
риства – нашого випускника 
Валерія Самоплавського, який три-
валий час очолював Міністерство 
лісового господарства. 

Член ТЛУ від моменту його 
заснування, директор Боярської 
лісової дослідної станції Анатолій 
Карпук побажав товариству  і його 
новому керівнику більш тісної 
співпраці з суспільством, змінити 
негативну думку щодо лісівників, 

рацій Віктор Маурер на прикладі 
очолюваного ним підрозділу розпо-
вів, як ефективно готувати майбут-
ніх лісівників. Аби студенти володі-
ли технологіями майбутнього, 
кафедра практикує виїзні заняття на 
передові підприємства. Досвідом 
щодо підготовки ІТ-шників поділи-
лася завідувач кафедри комп’ютер-
них наук Белла Голуб. Вона виокре-
мила два шляхи: перший – це дати 
студенту такий фундамент, на якому 
він зміг би навчатися впродовж 
життя, а другий – навчати студентів 
на реальних проектах, як це роблять 
викладачі її кафедри.

Завідувач кафедри аналітичної і 
біонеорганічної хімії та хімії води 
Володимир Копілевич порушив 
питання освітніх стандартів, мотивації 
молодідо навчання. На його думку, 
крім бажання самого студента, це зале-
жить від професіоналізму викладача, 
від його можливості забезпечити якіс-
ну підготовку, створення належних 
умов в аудиторії чи лабораторії (що 
цілком під силу колективу кафедри), 
лабораторні і практичні роботи, про-
ведені на високому рівні, проблемні 
лекції, сучасне і якісне навчально-ме-
тодичне забезпечення. Щодо остан-
нього, то ефективними тут, крім якіс-
них підручників, є електронні навчаль-
ні курси, хоча, як сам зізнається, рані-
ше скептично ставився до них. Однак 
досвід показав, що вони дисципліну-
ють і викладача, і студента.

Завідувач кафедри технічного 
сервісу та інженерного менеджмен-
ту імені М. П. Момотенка Валерій 
Войтюк поділився баченням і пер-
спективами запровадження дуаль-

сформовану не лише нездоровою 
атмосферою в ньому, а й під впли-
вом певної дезінформації, макси-
мально долучатися до ефективного 
реформування галузі.

А незабаром ННІ лісового і 
садово-паркового господарства 
увійде до Товариства лісівників 
України як колективний член. За 
словами директора інституту Петра 
Лакиди, робота в цьому напрямку 
наразі завершується.

Марія Дубчак,
зав. навчальної лабораторії 

кафедри дендрології 
та лісової селекції

ної системи підготовки на інженер-
них факультетах. А ще він перекона-
ний: міжкафедральні проекти збіль-
шать шанси на перемогу в конкур-
сах науково-дослідних робіт.

Олег Мельник на прикладі своєї 
кафедри - анатомії, гістології і пато-
морфології тварин ім. акад 
В.Г. Касяненка - розповів, як за допомо-
гою належної наукової роботи і мате-
ріально-технічної бази можна залуча-
ти абітурієнта на навчання, зазначив, 
що на кафедрі обов’язковою для аспі-
рантів є вимога піврічного стажування 
в інших вишах та установах.

Завідувач кафедри іноземної 
філології і перекладу Світлана Амеліна 
закцентувала на питаннях іншомов-
ної підготовки та висловила стурбова-

Від редакції. Про наміри і споді-
вання нового очільника лісівників 
України читайте в найближчих 
числах «Університетського 
кур’єра».
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КОЛЕКТИВИ

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ

ДОРОГА ДО ХРАМУ,
або Кафедра як фундамент університету

ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ ОЧОЛИВ НАШ КОЛЕГА

За кін чен ня на стор. 4
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НА ЛІДЕРСЬКИХ ПОЗИЦІЯХ ІННОВАЦІЇ

У ТРІЙЦІ КРАЩИХ СТОЛИЧНИХ  
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ МЕРЕЖНИХ 

АКАДЕМІЙ CISCO

НАЙАКТИВНІШІ КОРИСТУВАЧІ 
SCOPUS І WEB OF SCIENCE

ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Регіональний менеджер програм 
корпоративної соціальної відпові-
дальності CISCO в країнах Європи, 
СНД та Ізраїлі Карстен Сімонс відзна-
чив інтенсивний розвиток мереж-
них академій в Україні. За показника-
ми темпів зростання наша країна 
виходить в лідери серед  країн 
пострадянського простору. Він під-
креслив, що робота кожного інструк-
тора академій важлива для кожного 
навчального закладу та всієї компанії 
в цілому, звернув увагу, що навчальні 

Однією з найважливіших подій 
у науковому житті університету у 
2017 році стало відкриття безкош-
товного доступу до наукометрич-
них баз Web of Science і Scopus, яке 
відбулося за результатами конкурсу 
Міністерства освіти і науки України. 
НУБіП потрапив до числа всього 29 
вишів України, яким надано річний 
доступ одночасно до двох наукоме-
тричних баз. Ще 74 виші одержали 
доступ до однієї з них.

 Водночас, подальший доступ 
університетів за кошти держбюджету 
буде продовжено лише для тих, хто 
активно використовує їх у своїй 
роботі. Отже, Міносвіти здійснює 
постійний моніторинг активності 
користувачів цими наукометрични-
ми базами, результати якого відкри-
то публікуються на офіційному сайті.

За результатами конкурсного 
відбору команда НУБіП стала пере-
можцем третього етапу програми 
Британської ради «Розвиток лідер-
ського потенціалу університетів 
України», партнерами якої в Україні 
є Інститут вищої освіти Націо-
нальної академії педагогічних наук 
України та Фундація лідерства для 
вищої освіти (Велика Британія), а 
також Міністерство освіти і науки. 
Уні вер ситети-переможці отримали 
можливість брати участь у серії 
навчальних модулів від провідних 
тренерів фундації, можливість 
здійснення навчального візиту до 
британського партнерського вишу, 
а також практику лідерського 
потенціалу у формі роботи над 
інституційним проектом змін.

Днями у Києві відбулася конво-
кація програми для учасників про-
екту усіх трьох етапів. Його метою 
було представлення напрацювань 
команд-фіналістів перших двох 
циклів і ознайомча зустріч цього-
річних команд.

курси CISCO для слухачів безкоштов-
ні, лише на деяких для отримання 
сертифікату необхідно сплачувати за 
проведення іспиту.

У ході конференції було багато 
виступів запрошених гостей, про-
йшла низка майстер-класів з інтер-
нет-речей, систем захисту інформа-
ції, дискусія з представниками 
інших академій та університетів для 
подальшої співпраці і розвитку 
інформаційних технологій, залу-
чення роботодавців, проведення 
профорієнтації в інших навчальних 
закладах І-ІІІ рівнів акредитації. 
Дуже цікавим видався телеміст учас-
ників з Польщею (Краків), під час 
якого обговорювався проект 
«Інкубатор інженерів CISCO».

Відбулось нагородження най-
кращих навчальних закладів, які 
зробили найбільший внесок в роз-
виток мережних академій у своєму 
навчальному закладі за результата-

У доповіді генерального 
директора директорату науки 
МОН Дмитра Чеберкуса щодо 
результатів моніторингу актив-
ності користування базами від-
значено, що за перші три місяці 
централізованого підключення 
українських університетів до між-
народних баз даних Web of 
Science і Scopus науковці зробили 
через них майже 182 тис пошуко-
вих запитів. Упродовж жовтня – 
грудня 2017 року в НУБіП України 

Команда нашого університету 
упродовж 2018 року працюватиме 
над виконанням проекту «Розвиток 
лідерського потенціалу молодих 
вчених університету» (керівник – 
проректор з навчальної і виховної 
роботи Сергій Кваша). Поштовхом 
для його виконання стала ідея ство-
рення в НУБіП «Школи лідерства» 
для активної молоді. До речі, навча-
тися в нійвже висловили бажання 

ми звітів CISCO. Завдяки роботі 
викладачів-інструкторів з кафедр 
інформаційних і дистанційних тех-
нологій Тетяни Волошиної, Таїсії 
Саяпіної та з кафедри комп’ютер-
них систем і мереж Андрія Блозви і 
Дмитра Касаткіна, створена всього 
два роки тому мережна академія 
CISCO в НУБіП вийшла на третє 
місце серед університетів Києва, 
поступившись лише КНУ ім. 
Шевченка та Київській політехніці. 
Також було особисто відзначено 30 
найкращих інструкторів. Серед них 
і доцент кафедри комп’ютерних 
систем і мереж Андрій Блозва, від-
значений за розвиток університет-
ської академії та сумлінну волонтер-
ську роботу у проведенні занять для 
військових - зв’язківців зони АТО.

Олена Глазунова,
декан факультету 

інформаційних технологій

було здійснено 7785 пошукових 
запитів у Web of Science і 1566 – у 
Scopus.

Тож і далі не забуваємо відомий 
вислів Льюїса Керрола, висловлений 
одним з його літературних героїв: 
«Треба бігти щодуху, щоб тільки 
залишатися на місці, а щоб кудись 
потрапити, треба бігти як мінімум 
удвічі швидше».

Володимир Отченашко,
начальник НДЧ

біля 140 студентів. Більшість із них 
- дівчата.

27 лютого пройшли перші її 
заняття. Відкрив їх ректор Станіслав 
Ніколаєнко, і це підкреслює, якого 
значення очільник університету 
надає оволодінню молоді навичка-
ми лідерства.

Марина Галат,
голова Спілки молодих вчених 

20-річчю Програми мережних академій CISCO в Україні була присвячена міжнародна 
конференція за участю представників більш ніж 300 мережних академій країни, що 
представляють CISCO в своїх навчальних закладах.

У Самарканді (Узбекистан) відбулась перша організаційна зус-
тріч учасників проекту ERASMUS + «Від теоретично орієн-
тованого до практичного навчання в аграрній сфері» (TOPAS).

На економічному факультеті 
запрацювала аналітична лабораторія 
AGMEMOD. Це стало можливим завдя-
ки співпраці з німецькими партнерами.

- Моделювання майбутнього 
розвитку аграрного сектору України 
на основі сценаріїв актуальних полі-
тичних рішень – ось завдання моде-
лі AGMEMOD, яку ми урочисто пере-
даємо нашим партнерам з НУБіП, - 
сказав керівник Німецько-
українського агрополітичного діало-
гу Фолькер Зассе. - Вона застосову-
ється Єврокомісією для аналізу 
Спільної аграрної політики та роз-
витку агропродовольчого ринку і 
базується на використанні моделі 
часткової ринкової рівноваги. Таким 
чином AGMEMOD допомагає при-
ймати правильні політичні рішення.

- З допомогою AGMEMOD ми не 
можемо, звісно, передбачати майбут-
нє, - це вже слова представника 
Федерального міністерства сільського 
господарства Німеччини Стефана 
Гюбера. - Але, безумовно, можемо зро-
бити досить точний прогноз на осно-
ві економіко-математичного аналізу. 
AGMEMOD стане істотною складовою 
навчання і наукової діяльності.

По-перше, студенти отримали 
чудовий інструмент, завдяки якому 
навчаться розуміти причини і пра-
вильність політичних рішень в АПК. 
По-друге, можна краще розробити 
сценарій розвитку агрополітики краї-
ни. По-третє, значно зростає роль 
університету як консультанта політи-
ки і бізнесу, а відповідно і в суспільстві.

- Можна було б назвати 
AGMEMOD так: а що буде, якщо… 
Адже в цьому вся її суть – аналіз, до 

Проект TOPAS, координатором 
якого виступає Університет приклад-
них наук Вайнштефан-Тріздорф 
(Німеччина), розрахований на 2017-
2020 роки і нараховує 9 вишів з Великої 
Британії, Польщі, Румунії, Вірменії, 
Узбекистану та України (у т.ч. і НУБіП).

 Широкий спектр заходів сприя-
тиме переходу від фронтальної осві-
ти, що ґрунтується на засвоєні знань, 
до нефронтальної, яка орієнтована 
на студентів та передбачає отриман-
ня більше практичних навичок. 
Проект також передбачає розро-
блення міждисциплінарної та від-
критої для будь-яких користувачів 
платформи з метою сприянню спів-
робітництву між підприємствами та 

яких наслідків призведе те чи інше 
рішення, - певна авторка проекту 
Марія Богонос. - Звісно, моделювати 
аграрну політику непросто, тому 
вдвічі приємніше, що НУБіП має для 
цього ресурси, які дозволяють зро-
бити це грамотно.

Для науковців є ще один плюс 
моделі: гарна база для публікації нау-
кових програм і статей у міжнарод-
них виданнях.

Коли з ініціативи декана еконо-
мічного факультету Анатолія 
Діброви розпочали спочатку озна-
йомчий, а потім і поглиблений курс 
з AGMEMOD, то не очікували, що він 
виявиться настільки ефективним. 
Його випускники вже можуть пра-
цювати з цією моделлю самостійно, 
тобто пішов процес її передачі. 
Звісно, це велика заслуга тих аспі-
рантів і викладачів, які проявили 
неабияку працездатність, - Валерії 
Селівестр, Марини Павленко, Анни 
Якимовської, Ірини Чебан і Алли 
Чміль. Відтепер багато залежить від 
цих талановитих молодих науков-
ців, які навчились працювати з 
AGMEMOD і можуть просувати 
модель далі. На кафедрі глобальної 
економіки вже створили аналітичну 
лабораторію AGMEMOD. 
Розраховуємо, що на цій базі не тіль-
ки навчатимуться студенти і аспі-
ранти, а й підвищуватимуть кваліфі-
кацію у цьому напрямку викладачі 
інших вишів та працівники держав-
них структур. І, безумовно, готувати-
мемо своє бачення розвитку агропо-
літики, формуватимемо свої моделі.

Ірина Білоус

університетами, розширення співп-
раці з аграрними формуваннями, 
впровадження інновацій у практич-
но орієнтоване навчання та викла-
дання. У межах проекту буде сфор-
мовано спеціальну базу даних, що 
може бути корисною як для навчаль-
ного і дослідницького процесу, так і 
для осіб, які приймають рішення з 
питань розвитку аграрного сектора.

Ректор Самаркандського сіль-
ськогосподарського інституту 
Тоштемір Остонакулов - випускник 
агрономічного факультету нашого 
університету 1987 року, тож з тепло-
тою згадав роки навчання та приві-
тав alma mater з 120-річчям.

Катерина Тужик

ЗАВДАННЯ МОДЕЛІ 
AGMEMOD

НУБіП - УЧАСНИК 
ПРОЕКТУ TOPAS

Моделювання розвитку аграрного сектору на основі сценаріїв 
актуальних політичних рішень.
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Студенти НУБіП – переможці проекту «АГРО-2018», 
започаткованого Фондом Бориса Колеснікова, повернулися з 
Міжнародної сільськогосподарської виставки «Фіерагрікола» 
у Вероні (Італія).

ність невеликою кількістю слухачів на 
курсах іноземних мов тощо. 

Завідувач кафедри фінансів Надія 
Давиденко зосередила увагу на набо-
рі студентів (для того, аби ця робота 
була успішною, треба проводити 
якісну профорієнтацію та якісно 
готувати тих, хто вже прийшов до нас 
на навчання), а очільник кафедри 
загальної екології та безпеки життєді-
яльності Володимир Боголюбов 
зауважив на необхідності вивчення 
студентами різних спеціальностей 
екології з метою формування еколо-
гічної компетентності, тим паче, що 
останню законодавчі документи 
визначають пріоритетною.

Завдання для завідувачів 
та колективу
Підсумовуючи висловлене і 

почуте, ректор Станіслав Ніколаєнко 
виокремив завдання для завідувачів 

За перемогу боролись 1500 учас-
ників з усієї України. Серед 30 пере-
можців 10 – студенти нашого уні-
верситету.

- Головною нагородою була 
поїздка на Міжнародну сільсько-
господарську  виставку 
«Фіерагрікола» у Вероні, – розпові-
дає одна з них, магістр факультету 
землевпорядкування Вероніка 
Савченко. - Ця виставка - ровесниця 
нашого університету: вона прово-
диться в Італії вже 120 років.

Ми були вражені: новітня техніка, 
яка відразу привернула увагу майбут-

Першокурсник ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження Олег 
Трохимець виборов 3-тє місце у номі-
нації «Креативний підхід» міжнарод-
ного конкурсу студентських науко-
во-дослідних робіт «Інформаційні 
технології в освіті: добро чи зло?», що 
пройшов на базі Харківського націо-
нального автомобільно-дорожнього 
університету. До участі у ньому 
допускалися оригінальні, самостійно 
підготовлені роботи  за темою кон-
курсу іноземними мовами, зокрема 
англійською: “Information 
technologies ineducation: goodorevil?”.

- Науково-дослідна робота роз-
виває творче мислення, індивідуаль-
ні здібності, дослідні навички, роз-
виває наукову інтуїцію, творчий під-

ДОРОГА ДО ХРАМУ,
або Кафедра як фундамент університету

ВІРИТИ В СВОЇ СИЛИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ОСВІТІ: ДОБРО ЧИ ЗЛО?

та колективу. Передусім організова-
но провести другий навчальний 
семестр. Наступне – проведення 
профорієнтації та олімпіади для 
випускників шкіл. Ще одне завдання 
- подальше зміцнення матеріаль-
но-технічної бази, в т.ч. із залучен-
ням роботодавців. Крім того, комісії 
на факультетах мають зробити все 
можливе для дебюрократизації 
освітнього процесу. І останнє – 
наведення порядку, подолання 
бюрократії, радикальне зменшення 
паперотворчості і гідне святкування 
120-ї річниці університету.

Кожен - без винятку -  повинен 
реалізувати озвучене на нараді, під-
креслювати унікальність нашого уні-
верситету та відображати його спе-
цифіку у програмах підготовки май-
бутніх фахівців. Адже кафедра – 
наріжний камінь вишу, фундамент 
університетського храму.

Ольга Наконечна

ніх агрономів та інженерів, породи 
тварин, які з задоволенням розглядали 
ветеринаринарні лікарі, дороговартіс-
ні дрони та інноваційне програмне 
забезпечення – все це було доступне 
для нашого огляду. На знайомство з 
виставкою у нас було всього два дні, 
але поспілкуватися та навіть обміняти-
ся контактами з закордонними фахів-
цями вдалось кожному.

Такий конкурс серед аграрних 
вишів проводив вперше, але одно-
значно - не востаннє, тому наступ-
ним учасникам хочеться побажати 
успіхів та вірити в свої сили.

хід і вчить їх практично застосовува-
ти, - пояснюючи свій інтерес до 
науки, говорить Олег.

КОЛЕКТИВИ

НАУКА МОЛОДА

Закінчення. Поч. на стор. 2

Наприкінці лютого, завдяки Благодійному фонду «UmanTomorrow» та голові Громадської 
спілки «Всеукраїнська аграрна рада» Андрію Дикуну, в Умані відбулася непересічна подія: 
зустріч із мільярдером зі списку Forbes, президентом інвестиційно-будівельного холдингу 
«UIH», новатором у сфері блокчейну і криптовалют – Марком Гінзбургом. На неї була 
запрошена і завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі Надія Резнік.

РЕЦЕПТИ УСПІХУ

КУМИРИ

- Надіє Петрівно, запитання, чи 
було цікаво, у цьому випадку рито-
ричне. Тому перефразую: що врази-
ло найбільше?
- Сформований новатором дуже 
простий антикорупційний рецепт 
для України: як заробити свій пер-
ший мільйон та практичні поради 
українцям, які прагнуть примножи-
ти свої статки.
- Які теми обговорювалися?
- Марк Гінзбург розповів, чому тіль-
ки блокчейн і криптовалюти поз-
бавлять Україну корупціонерів, рей-
дерів і «чорних» нотаріусів, а весь 
світ – монополії банків, навіщо його 
друзі-мільярдери прагнуть до 
Верховної Ради України і чому Захід 
у реформуванні України сподіваєть-
ся не на політиків і посадовців, а 
тільки на новітні інтернет-техноло-
гії. Що завдяки технології блокчейн 
в Україні з’явився шанс позбавитися 
ярлика країни третього світу, злама-
ти систему свавілля чиновників, 
забезпечити кожному громадянину 
захист права власності.
- Можливо, обговорювали якісь 
можливості співпраці?
- Так, говорилося про фінансування 
стартапів українських молодих і 
дуже талановитих студентів-розроб-

- Хто для вас Андрій Кузьменко?  
Композитор, автор, виконавець влас-
них пісень? Для студентів НУБіП він 
- не просто музикант, а щось більше, 
душевніше, справжнє… - говорить 
другокурсниця  факультету аграрно-
го менеджменту Анна Кравчук. – 
Хочете вірте, хочете ні, але два роки 
тому мені наснився сон, в якому 
Андрій Кузьменко, творчість якого я 
дуже люблю, спілкувався зі мною. Під 
ранок прокинулась і написала, 
наскільки  змогла щиро, лист до 
нього. А зараз вирішила організувати 
вечір його пам’яті, - і в цьому зустріла 
повне розуміння і підтримку адміні-
страції університету.

«Скрябін» - гурт, який неможливо 
не знати. Неймовірні тексти, магічна 
музика, ну і, звичайно, космічна хариз-
ма лідера - Андрія Кузьменка. І хоча 
знаменитого фронтмена, життєвим 
кредо якого було «Нейтральним бути 
точно не можна», вже немає з нами, 
але його творчість залишається одним 
з елементів студентської субкультури. 
Доказом цього стали душевне вико-
нання пісень Кузьми студентами 
нашого вишу та переповнена актова 
зала. На свято завітали друзі Скрябіна 
- музичний продюсер Володимир 
Бебешко, радіоведучий Дмитро 
Єгоров. До речі, сам вечір припав на 
Всесвітній день радіо. Наші гості роз-
повідали про Андрія Кузьменка: якою 
людиною був, як починав, жив, як і що 
говорив, як творив. 

Зі сцени звучали найулюбленіші 
пісні, паралельно демонструвались 

ників, що стосуються мобільного 
банкінгу, значне розширення функ-
ціоналу, яке дасть змогу практично 
побудувати фінансову соціальну 
мережу, де робота з будь-яким типом 
транзакцій відбувається не між 
рахунками, а між реальними людьми. 
Програма вже працює в українській, 
російській та англійській версіях, а її 
тестовий варіант уже є в AppStore – 
магазині додатків Apple.
- Який досвід від цієї зустрічі вва-
жаєте найбільш цінним?
- Ще більше переконалася, що я – 
ідеолог блокчейну, а не криптова-
люти. Це реальність, технологічний 
аспект, що буде впроваджуватися у 
життя дуже швидкими темпами. 
Переваги очевидні: це зручно і мак-
симально захищено. Криптовалюту 
не можна підробити (на відміну від 
паперових грошей).

Для українського бізнесу є важ-
ливим досвід роботи із 
смарт-контрактами. Наприкінці 
вересня 2017 року і українські, і 
західні ЗМІ зарясніли заголовками, 
що вперше у світі відбувся продаж 
нерухомості з використанням 
новітніх інтернет-технологій – 
криптовалюти і блокчейну. Цією 
нерухомістю виявилася невелика 

відеоролики, кліпи та записи з кон-
цертів гурту. Андрієві пісні викону-
вали Данило Карачевський (факуль-
тет аграрного менеджменту), Іван 
Волкогон, Анастасія Парфенюк, 
Ольга Шалівська (факультет захисту 
рослин, біотехнологій та екології), 
Аліна  Васюченко, Богдана Матуся 
(економічний факультет), Станіслав 
Імшенецький, Микола Філюк 
(факультет ветеринарної медици-
ни), Аделіна Лопачук (гуманітар-
но-педагогічний факультет), 
Дмитро Пятецький, Максим 
Паламарчук, Олександра  Косаренко 
(механіко-технологічний факуль-
тет), Євгенія Дошка (юридичний 
факультет), Микола Кушнір, Дар’я 
Сніжкова, Станіслав  Стаценко 
(факультет конструювання та 
дизайну), Остап Жигало, Михайло 
Марків  (агробіологічний факуль-
тет), Іван Артамонов, Ярослав 

квартира в Києві, а її продавцем –
Марк Гінзбург. Адреса смарт-контр-
акту, з якого було придбано і обмі-
няно на криптовалюту Etherеum 
об’єкт нерухомості, відобразилася у 
договорі, котрий було занесено без-
посередньо до реєстру нерухомості 
України і в блокчейн Etherеum. У 
майбутньому громадянин будь-якої 
країни зможе купувати нерухомість 
по всьому світу в електронній формі 
у режимі 24/7 і водночас усі дані по 
угоді будуть відображатися у блок-
чейн. Покупець отримає електро-
нний сертифікат права власності, 
який буде надійно захищено техно-
логією блокчейн. 

Розмовляла Ірина Білоус

Костенко (факультет тваринництва 
та водних біоресурсів) та інші. 
Атмосфера була по-справжньому 
домашньою та незабутньою. Неда-
ремно ж Володимир Бебешко від-
значив: скільки він не бував на ана-
логічних заходах у різних універси-
тетах, але такого, з таким ентузіаз-
мом учасників і рівнем співпережи-
вання, він ще не зустрічав.

Гостям вечір так сподобався, що 
на його завершення вони виконали 
всім відому пісню «Маршрутка» та 
разом із студентами заспівали 
фінальну композицію - «Місця 
щасливих людей». Вже можемо про 
це як традицію говорити сміливо: 
наші зіркові гості висловились за те, 
щоб вечір пам’яті Андрія Кузьменка 
за їхньої участі проводився щороку і 
з залученням все нових виконавців.

Анастасія Стародуб

ЯК ЗАРОБИТИ 
СВІЙ ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН

НЕЙТРАЛЬНИМ БУТИ 
ТОЧНО НЕ МОЖНА

Вечір пам'яті Андрія Кузьменка ("Скрябіна")
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КОНКУРСИ НАРОД І АРМІЯ

КРАЩИЙ СТУДЕНТ КИЄВА 
НАВЧАЄТЬСЯ В НУБіП!

Перебіг
У конкурсній програмі брали 

участь п’ять фіналістів-студентів 
ТОПових вишів України - 
Національного університету біоре-
сурсів і природокористування, 
Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, 
Національного технічного універси-
тету «Київський політехнічний 
інститут» ім. І. Сікорського, 
Національного університету харчо-
вих технологій та Київського націо-
нального економічного університету 
імені Вадима Гетьмана. 

Фінал нараховував п’ять етапів. У 
першому учасники представляли 
себе у формі відеовізитки, де показа-
ли креативність та професіоналізм у 
вмінні створення роликів, актор-
ського мистецтва, режисури та іншо-
го. Другий – конкурс талантів, в 
якому учасники виявились багато-
гранними: різножанрові танці, спів  
(наша учасниця виступила акапель-
но і з авторським віршем), stand-up і 
навіть мюзикл. У третьому конкурсі 
члени журі задавали питання фіна-
лістам, а ті, в свою чергу, повинні 
були показати себе майстрами екс-
промту та відповідати не тільки пра-
вильно та змістовно, але й креативно 
і з гумором. У четвертому конкурсі - 
«Кращий день із мого студентського 
життя» - учасники у оригінальний 
спосіб мали представити всі казуси 
та гумор студентського життя, твор-
чий протест щодо проблем студент-
ського буття та соціально-економіч-
ної, політичної ситуації в країні. І 
наостанок, мабуть, найголовніший 
конкурс – « Кращий студент – соці-
ально відповідальний студент», де 
учасники презентували власні соці-
альні проекти та кроки, вже зроблені 
для їхньої реалізації. 

А тепер про результати
Звання «Кращий студент міста 

Києва» (комплексна характеристи-
ка) цілком заслужено виборола 
представниця НУБіП - голова сту-

дентської організації юридичного 
факультету другокурсниця (за 
сумісництвом ще й віце-міс 
Голосіївського району) Євгенія  
Дошка.

Студент факультету інформацій-
них технологій Андрій Петлицький 
посів перше місце у номінації 
«Кращий студент – медійник Києва», 
випередивши представницю Київ-
ської політехніки, а Захар Ляшук з 
механіко – технологічного факуль-
тету друге місце в номінації «Кращий 
студент – спортсмен Києва».

Інтерв’ю з переможницею 
відразу після оголошення 
результатів і дзвінка мамі

— Женю, як почуваєшся у званні 
«Кращий студент міста Києва»?
— Як і раніше. Я взагалі вважаю, що 
нагорода потрібна не так людині, яка 
її отримала, як тим, хто на неї наді-
ються: чи то батьки, чи то викладачі… 
У моєму випадку якраз так.
— Звідки ідея взяти участь у кон-
курсі?
— Запропонували у відділі виховної 
роботи і студентських справ. Адже 
там добре знають про мою волон-
терську роботу, а однією з вимог до 
конкурсантів була участь  у соціаль-
но значущому проекті. На своєму 
рідному факультеті за сприяння і 
розуміння декана Олени Ярої ми 
збирали гроші для маленьких хво-
рих киян. Бо дитина – це можли-
вість, і її треба підтримати. Беру 
щороку участь у щорічному благо-
дійному ярмарку, які організовують 
дружини дипломатів. Я там залучена 
теж як волонтер – продаю різнома-
нітні товари, а виручені кошти теж 
йдуть на допомогу онкохворим 
дітям.

До волонтерської роботи я долу-
чилася ще в школі, коли три роки 
поспіль була президентом 
Золотоніської районної дитячої 
організації «Дивосвіт» і побачила 
скільки людей потребують нашої 
допомоги.

— Що можна сказати про атмос-
феру конкурсу?
— За лаштунками і у залі вона відріз-
нялася. Мені тут пощастило: мала 
гарну групу підтримки. І кожен вихід 
на сцену для мене був святом. А деякі 
конкурсанти приїхали без команди, і 
їм було набагато важче.

Взагалі ця перемога не тільки 
моя: дуже допомагали і підтримували 
Катерина Довгань, Максим Пала-
марчук, Ярослав Костенко і Настя 
Стародуб. У мене ще ніколи не було 
такого відчуття команди.
— Якісь преференції твоя перемога 
дає?
— Якщо чесно, навіть не знаю. Але 
для престижу нашого університету і 
мого рідного юридичного факульте-
ту вона, сподіваюся, важлива.
— Кому першому повідомила про 
свою перемогу?
— Безумовно, батькам. Це мої най-
рідніші люди.
— Які твої уподобання?
— Люблю подорожувати, особливо в 
гори. Тому щороку буваю у Карпатах. 
А ще – співати, хоча ніколи співу не 
вчилася, але друзі кажуть, що вихо-
дить. І на конкурсі, теж співала. 
Обрала чудову пісню, яку обожнюю - 
«Роде наш красний». Пишу вірші, і 
навіть маю вже видану поетичну збір-
ку «Життя момент ми створюєм самі».

Розмовляла Ніна Чехлова

На базі НУБіП України пройшов фінальний етап конкурсу «Кращий студент Києва», 
організаторами якого стали ВМГО «Студентська Республіка України» за підтримки 
Міністерства освіти і науки України. 

Вже вдруге в своїй історії кафедра військової підготовки, що 
була і залишається однією з найкращих в Україні, провела 
двотижневі зимові польові збори, які власне й започаткувала 
минулого року. До речі, тоді Міноборони відзначило цю 
ініціативу, яку, вірогідно, підхопили інші виші.

- Це, загалом, комплексні прак-
тичні заняття з вивчення курсу пер-
винної військово-професійної підго-
товки для студентів, які навчаються у 
нас за програмою підготовки офіце-
рів запасу за всіма військово-обліко-
вими спеціальностями, - говорить 
завідувач кафедри Анатолій Есаулов. 
– При плануванні цього своєрідного 
«курсу молодого бійця» були врахова-
ні і методичні рекомендації, розро-
блені з врахуванням досвіду ведення 
бойових дій в зоні АТО, зокрема 
взимку.

Крім теоретичних занять, кілька-
сот майбутніх офіцерів запасу виїха-
ли в одну з військових частин, де під 
керівництвом її інструкторів та офі-
церів кафедри на одному з полігонів 
навчального центру Сухопутних 
військ «Десна» провели навчальні 
стрільби з усіх видів стрілецької 
зброї. Пройшли також заняття з так-
тики, перевірили рівень підготовки в 
умовах, наближених до реальних 
бойових дій. Завершальна ж частина 
– комплексне контрольне заняття 

«Дії особового складу в ході бою в 
складі бойової групи» пройшла у 
Голосієві. Стрілянина, вибухи боєпри-
пасів, спалахи світлових гранат, ауді-
осупровід – все це забезпечувало 
максимально достовірну імітацію 
бою, що «точився» на психологічній 
полосі на території кафедри військо-
вої підготовки. Все це мало за мету 
перевірити вміння майбутніх офіце-
рів запасу, отримані у ході згаданих 
практичних занять.

- Ми спробували свої сили у тому, 
чого так терпляче нас навчали в ауди-
торіях кафедри, - говорить Михайло 
Маршалок. – На полігоні відчув, що 
таке військова служба і відповідаль-
ність за підлеглих. Холод, сніг з 
дощем, пронизливий вітер, що несе з 
собою пісок – все це будні наших 
хлопців на передовій в зоні АТО. До 
таких випробувань потрібно бути 
готовому. І 900 років протистоянь 
України і Росії – від нападу Андрія 
Боголюбського 1169 року і до ХХІ 
століття – тому підтвердження…

Валентин Обрамбальський

ЗИМОВА ЕПОПЕЯ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 

ЗАПАСУ
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Другокурсниці факультету захисту рослин, біотехнології та екології Діана Кремець і Аліна Бабенко прийшли на бакалаврат нашого університету навчатися 
за спеціальністю «Біотехнологія» з Національного університету «Києво-Могилянська академія», де опановували фах біолога. Навчалися там за державним 
замовленням, а в НУБіП перевелися… на контракт. Про причини такого кроку – наша розмова.

Третьокурсник агробіологічного факультету Олег Загородній переміг у Всеукраїнському хакатоні аграрних інновацій. 
Поспілкувавшись з ним, виявилося, що кількості ідей і енергії цього хлопця, який встигає буквально все, причому одночасно, 
можна тільки дивуватися.

Нещодавно Міністерство освіти і науки за підтримки Благодійного фонду імені Святого 
Володимира провело відбірковий конкурс серед переможців ІІ етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад з дисциплін та спеціальностей інженерного спрямування. Серед 
восьми кращих, яким організатори надали унікальну можливість відвідати найбільші 
авіабудівні заводи компанії «Boeing» в США – Boeing Everett Factory та Boeing Renton Factory, 
був і магістр факультету конструювання та дизайну Павло Приходько. Повернувшись із 
США, він поділився своїми враженнями.

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

- То з чим же пов’язане ваше рішен-
ня змінити виш?
Діана: - Як не дивно, із заангажова-
ним ставленням до студентів у 
Києво-Могилянській академії. Адже 
всім хочеться, щоб їх оцінювали 
об’єктивно: за знаннями, уміннями 
та навичками. З нашої колишньої 
групи залишилось, до речі, полови-
на – когось відрахували, а хтось, як 
от ми, пішов сам…
Аліна: - Все-таки спеціальність біо-
лога досить загальна, і рано чи 
пізно довелося б обирати спеціалі-
зацію, а біотехнологія мені здається 
дуже перспективною.

- А чому НУБіП?
Діана: - Тут навчалися мої знайомі, 
і я чула про університет багато 

- Який саме проект ти представ-
ляв?
- Не зовсім я. Ми працювали в 
команді. Проект наш зветься 
«Organic portal». Він надає персо-
нальний консалтинг під кожного 
фермера для виробництва органіч-
них продуктів, аналітичну інформа-
цію про ділянки, клімат тощо. І 
додатковий сервіс – сертифікація 
продукції.
- Чому саме ця тема?
- Вважаю, ця ніша – органічне 
виробництво - в Україні не заповне-
на. Її виробників у нас можна пере-
рахувати на пальцях. А економічно 
цей напрямок вигідний, тому що 
попит, особливо у Європі, на орга-
нічну продукцію дуже зростає. 
Причому ціна на такі продукти знач-
но вища, ніж на звичайні, а витрати 
(плюс-мінус) - такі самі. З одним 
лише але: потрібно змінювати всю 
філософію виробництва. Це зовсім 
інший підхід до сівозміни, вибору 

Першою адресою, де знаходиться 
один із заводів компанії Boeing, стало 
місто Еверет. Для нас провели VIP-
екскурсію (до речі, їх проводять тіль-
ки для офіційних делегацій, консулів 
та інших високопоставлених осіб. За 
гроші її зробити неможливо). Це було 
неочікувано та дуже приємно.

Отримавши перепустки, потра-
пили на територію заводу. Вона 
настільки велика, що працівники 
пересуваються переважно на авто-

хорошого. Вирішила приїхати, 
подивитися на власні очі. Побачене 
переконало, що навчатися хочу тут, 
хоча й втрачаю рік: адже провчила-
ся в Могилянці вже два курси, і 
прийшла в НУБіП знову ж таки на 
другий. Шкода, що тоді не дослуха-
лася до їхніх порад у виборі вишу.
Аліна: - А ще тут  дуже гарна тери-
торія, тому з нетерпінням чекаю 
весни, коли все зацвіте у ботанічно-
му саду і на університетських клум-
бах.

- І які були враження від нового 
університету?
Аліна: - Перший тиждень взагалі 
виявився дуже насиченим. Все по 
іншому, інший ритм, інше ставлення 
у тому ж деканаті. Якщо спитаєш, то 

культур, їхнього захисту від шкідни-
ків і хвороб та удобрення. Останнє 
дуже важливо, адже у нашій країні 
існує проблема з органічними 
добривами і засобами захисту росли. 
Ми через консалтинг, зробивши 
аналіз грунтів, надаємо готові реко-
мендації щодо розробки бізнес-пла-
нів, сертифікації, вирощування 
культур. Все це проходить із залу-
ченням провідних спеціалістів.
- Це величезна робота?
- Так. Але ми залучилися підтрим-
кою міжнародних і українських 
організацій, які працюють у цій 
сфері. І вже маємо пілотні проекти.
Команда була створена дуже швид-
ко. Люди, які до неї входять, вже 
працювали у напрямку органічного 
землеробства. Коли ми познайоми-
лися, то вирішили змінити їхню 
концепцію, зробили інвестиційний 
аудит, провели маркетингові дослі-
дження, допрацювали веб-портал і 
представили все це на Всеукраїн сь-

мобілях або велосипедах. Тутешній 
складальний цех – найбільший у 
світі, тож ним ми пересувалися на 
гольф-карах. Познайомилися із заво-
дом, етапами будівництва літаків, 
організацією виробництва (фото-
графувати його, до речі, забороне-
но), дізналися ще багато цікавого. 

 У Евереті складають всю лінійку 
моделей Boeing. Кожну – на окремій 
лінії. Масштаби виробництва дійсно 
вражають!

тобі завжди розкажуть, що потрібно, 
допоможуть.
Діана:- З яскравих моментів семе-
стру можу виділити «Хімічне шоу», у 
якому довелося навіть поасистувати 
ведучому. Було прикольно!..

- Як зустріли у групі?
Діана:- На диво дружно і приязно 
поставилися з першого дня. Якщо 
чесно, не очікували і були приємно 
здивовані. Група дружна, весела, всі 
допомагають один одному. І навча-
тися у такій атмосфері набагато 
легше і приємніше.

- А сесія?
Аліна: - Порівняно з минулим 
досвідом, легко. Знову ж таки завдя-
ки кращому ставленню до студента: 

кому хакатоні аграрних інновацій. 
Тут нас помітили: «Organic portal» 
зацікавив і державні органи, і інвес-
торів. Наступні кроки: доопрацюва-
ти алгоритми, які стосуються пого-
ди, водних ресурсів тощо. Потім – 
кооперація з ключовими партнера-
ми, побудова мережі експертів з 
органічного виробництва і запуск 
пілотних проектів за новою кон-
цепцією.
- Як це поєднати з навчанням?
- Чесно - важкувато. Але стараюся 
все встигати, ніби виходить. Головне 

- правильно організувати свій час. 
Адже, крім цього, маю невеличкий 
бізнес - фермерське господарство 
на Черкащині (спеціалізуємося на 
рослинництві). Займаюся наукови-
ми проектами. Сфера інтересів - 
інноваційні технології в рослинни-
цтві, розвиток нішевих культур. 
Вважаю, що, замінивши традиційні 
культури більш рентабельними, 
маленькі фермерські господарства 
можуть отримувати пристойний 
прибуток з невеликих площ.

Розмовляла Ірина Білоус

Студенти Ірпінського економіч-
ного коледжу традиційно сильно 
виступають в обласних етапах 
Всеукраїнської олімпіади та міжна-
родних конкурсів з української мови 
імені Петра Яцика, Тараса Шевченка. 
І нині в змаганнях цього рівня VІІІ 
Всеукраїнської олімпіади з україн-
ської мови серед студентів вишів 
Київської області, що здійснюють 
підготовку молодшого спеціаліста, 
другокурсниця економічного відді-
лення Анжеліка Скороход (викладач 
української мови - спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії Тамара 
Манзюк) посіла 2-ге місце.

Інф. «УК»

Наступний пункт – Сіетл, най-
більше місто штату Вашингтон. Тут 
розташовані головні офіси великих 
технологічних компаній, таких як 
Microsoft і Amazon. Але нас цікавили 
зовсім не вони! Нас чекали на дру-
гому заводі Boeing – у місті Рентон, 
де складають наймасовішу модель 
пасажирського Boeing-737. Він екс-
плуатується настільки широко, що у 
будь-який момент часу в повітрі 
знаходяться в середньому 1200 
таких літаків, і кожні п’ять секунд у 
світі злітає і сідає один 737-й.

Що можна сказати про особисті 
враження? Заводи Boeing вразили 

набагато менший пресинг. І відпо-
відно менше хвилювання, можна 
краще зібратися, краще відповісти 
на питання тощо.
- Не пошкодували про прийняте 
рішення?

своєю масштабністю. Вони бездо-
ганно організовані та налагоджені. 
Мої очікування щодо цього авіагі-
ганта справджуються: досконалості 
немає меж.

У програмі перебування були і 
відвідини одного з найбільших у світі 
музею авіації та космонавтики. Тут 
представлена вся історія літакобуду-
вання - від перших літаків до найсу-
часніших лайнерів. Можна було 
посидіти за штурвалом винищувачів, 
авіатренажерів та побувати всереди-
ні різних літаків. Дізналися дуже 
багато про те, як створювалася та 
розвивалася авіація і космонавтика.

- Жодного разу. Навпаки, перекона-
лися, що зробили правильно: і іноді 
такий важкуватий крок, як змінити 
виш, навіть провчившись у ньому 
два роки, – цілком виправданий.

Інтев'ю провела Ірина Білоус

Після цієї поїздки до США я 
однозначно отримав ще більшу 
мотивацію навчатися, розвиватися в 
інженерній галузі та змінювати 
нашу країну на краще.

Ніна Чехлова
Від редакції. Окрема подяка 
Благодійному фонду імені Святого 
Володимира - за отриману можли-
вість побувати на таких заводах-гі-
гантах, побачити міста, культуру 
та чудові місця Сполучених Штатів 
Америки. Саме завдяки таким проек-
там студенти можуть зрозуміти 
майбутні професійні перспективи, і 
це дуже стимулює.

НЕ БІЙТЕСЬ ЗМІНЮВАТЬ ЖИТТЯ…

ОЛЕГ ЗАГОРОДНІЙ: НІША ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НЕ ЗАПОВНЕНА

«BOEING» ЯК СТИМУЛ

МОВА  
У ЇЇ ЖИТТІ
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Кількаденне навчання-тренінг для студентського активу університету «Активізація діяльності органів студентського самоврядування» зібрало представників 
студентських організацій та профбюро всіх факультетів, ННІ і студрад гуртожитків кампусу.

СТУДАКТИВ

МУЗЕЇ

«Школа лідерства» ж спрямова-
на на підготовку лідерів в освіті, 
бізнесі, урядових і неурядових 
структурах, формування особисто-

Музеї у світі створювались вікам, і 
нараховується їх тисячі. Наприклад, 
офіційна музейна сфера тільки 
України, за даними Міністерства куль-
тури і туризму, налічує 470 музеїв. Але, 
знайомлячись з історією української 
музейної справи, я ніде не знайшов 
жодного слова про музей лікарських 
рослин. У світі ж на той час таких 
було всього три - музей лікарських 
рослин в Саарбрюккені (Німеччина), 
музей фармацевтики  та лікарських 
рослин в Брюсселі (Бельгія), музей 
священних і лікарських рослин у  
Куско (Перу).

Так з’явилася сама ідея подібно-
го музею на базі нашого університе-
ту. І десять років тому, реалізована, 
вона набрала форми навчальної 
лабораторії «Музей лікарських рос-

стей, здатних до критичного мис-
лення, які визнають спільну місію 
всього людства і прагнуть внести 
свій особистий здобуток у створен-
ня кращого майбутнього. Якщо 
говорити про таких особистостей, 
то наш університет здавна славить-
ся своїми вихованцями, які завдяки 
прагненню бути лідером досягли 
значних висот на професійному і 
політичному горизонті. За задумом 
ректора Станіслава Ніколаєнка, 
саме вони мають стати тими подраз-
никами, які спонукатимуть сучасну 
молодь до прориву амбітності. 
Вісімдесят четверо юнаків і дівчат, 
нинішніх студентів НУБіП, до цього 
вже готові, недаремно ж зголосили-
ся навчатися у «Школі лідерства 

лин». З першого дня створення було 
почато формування колекцій з 
лікарських рослин та насіння. Нині 
в ньому можна ознайомитись з 
Атласом ареалів та ресурсів лікар-
ських рослин України, їхнім описом 
і використанням, технологіями 
вирощування, звертається увага на 
господарства, де вони вирощуються, 
та хімфармпідприємства, які замов-
ляють у них лікарську сировину для 
виготовлення нешкідливих для 
організму людини лікарських засо-
бів, ілюструється виконання бака-
лаврських та магістерських робіт на 
дослідних ділянках із лікарських 
рослин (до речі, їх тут налічується 
76 видів). Але головне досягнення 
лабораторії у її науково-дослід-
но-просвітницькій роботі - введен-

Проректор з навчальної і вихов-
ної роботи Сергій Кваша провів лек-
ції-бесіди на тему підвищення рівня 
мотивування «невмотивованих» сту-
дентів університету згідно загально-
го рейтингу успішності їхніх факуль-
тетів. Він наголосив на необхідності 
дотримання правил нарахування 
рейтингових балів і залучення сту-
дентів до активного культурно-мис-
тецького та спортивного життя.

Про правові та організаційні 
аспекти діяльності студентського 
самоврядування вишів інформувала 
начальник відділу виховної роботи 
та студентських справ Катерина 

НУБіП України». Хоча бажаючих 
було в рази більше!

І першим наставником на цьому 
шляху став сам ректор, який і відкрив 
перше заняття. Він говорив про цілі і 
завдання університетської «Школи 
лідерства», необхідність формування 
суспільної еліти України. Ті, хто праг-
не вже зараз увійти в неї, повинні 
пам’ятати про дві основні речі: на 
цьому шляху потрібні постійна осві-
та і постійне самовиховання. Адже 
успіх, на його глибоке переконання, 
складається з трьох складових: сім’я і 
генетика обіймають у ньому 30%, 
соціальна складова – 20%, а доміную-
чою є працьовитість і воля – 50 %. 
Молодь, яка формується як лідери 
під час навчання в університетах, - то 

ня в культуру нових видів лікар-
ських рослин. Представлена і 
народна медицина. 

Відвідувачі музею, а це переваж-
но студенти університету, дізнають-
ся про єдину в країні наукову стан-
цію лікарських  рослин, засновану 
на Полтавщині ще у 1916 році, і про 
нову сторінку в історії лікарського 
рослинництва, яку презентує НУБіП, 
роль лікарських рослин в арсеналі 
засобів профілактики і лікування 
різних хвороб, очищення повітря-
ного басейну міст тощо. Після відві-
дування музею завжди відбувається 
дегустація  фітонапоїв. 

Наш музей відвідували багато 
делегацій: лікарі з Італії, вчені з 
Китаю, пасічники з Литви, Естонії, 
України. Група лікарів-терапевтів на 

Довгань. Ще одну лекцію - з приводу 
структури та формування органів 
студентського самоуправління, 
їхньої діяльності та планування 
роботи СО та студрад, процес доку-
ментообігу – підготував голова 
профспілкової організації студентів 
та аспірантів Олексій Муравський. 
Після чого було найцікавіше: засто-
сування цих знань на практиці. 
Студенти розділились на міні-групи, 
кожна з яких отримала завдання 
описати та презентувати етапи 
організації певного свята.

Про вплив органів студентсько-
го самоврядування на організацію 

майбутнє держави! Бо в державному 
управлінні «людям з вулиці» не місце.

Гостем засідання був знаний 
український політик і громадський 
діяч, голова наглядової ради НУБіП 
Микола Томенко. Темою його висту-
пу була геополітична ситуація в 
світі, виклики для України, її безпеки 
та соціально – економічного роз-
витку. Але він зачіпав не лише гло-
бальні питання, а й висловлював 
конкретні поради для молоді, яка 
прагне успіху в житті. І починати, на 
думку спікера, слід з малого: люди, 
які не пройшли реалізацію успіш-
них малих проектів, вочевидь, ліде-
рами не будуть. І висловив переко-
нання, що започаткована «Школа 
лідерства НУБіП України» дасть для 
її слухачів безумовний позитивіст-
ський досвід.

Микола Томенко також предста-
вив свої відомі культурно-просвіт-
ницькі проекти «Рідна країна» та 
«Сім чудес України».

На організаційних питаннях 
нового проекту, в якому, за задумом 
організаторів, навчатимуться два 
роки,  зосередив увагу проректор з 
навчальної і виховної роботи Сергій 
Кваша. Слухачам пропонуватиметь-
ся те, від чого важко відмовитися -  
зустрічі з дуже цікавими і успішни-
ми людьми, знайомство з масштаб-
ними бізнесовими проектами. 
Зрештою все, з чим асоціюється 

чолі з професором Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти ім. Шупіка Г.М. Войтенком 
залишила такий відгук: «Таке творін-
ня має стати візитною карткою уні-
верситету, та ще й в такому унікаль-

навчального процесу і якість освіти 
говорили начальник навчального 
відділу Оксана Зазимко та голова 
Студентської організації університе-
ту Катерина Дювенжи. А завідувач 
кафедри соціальної роботи та пси-
хології Віталій Шмаргун провів май-
стер-клас з ораторського мисте-
цтва, або тайм-менеджменту.

У ході тренінгу розглянули 
також інші питання життєдіяльності 
органів студентського самовряду-
вання.

Анастасія Стародуб,
фахівець відділу виховної 

роботи та студентських справ

імідж лідера, успішної людини. Він 
також представив тренерів всіх 
чотирьох груп, на які розбили 
нинішній склад слухачів «Школи 
лідерства НУБіП України», і їхніх 
старост. Один з них –третьокурс-
ник механіко – технологічного 
факультету Максим Паламарчук: 

 -  Я вже маю певний досвід 
роботи в студентському самовряду-
ванні, - говорить хлопець. - А в 
«Школу лідерства» прийшов, бо 
хочу здобути більше організаційних 
знань, повчитися в успішних 
людей…

Однією з умов перебування у 
«Школі…», де домінуватиме безумов-
но дружня атмосфера, є знання 
вітальної для її іменинників пісні. І 
першою колеги по навчанню віншу-
вали нею першокурсницю гумані-
тарно- педагогічного факультету 
(скорочений термін) Ангеліну 
Крайнюкову. 

 Катерина Довгань,
начальник відділу виховної 

роботи і студентських справ

ному місці,  як Національний при-
родний парк «Голосіївській».

Володимир Біленко,
завідувач навчальної лабораторії 

«Музей лікарських рослин»

МОТИВУВАННЯ «НЕВМОТИВОВАНИХ» ТА ІНШЕ

ЧЕТВЕРТИЙ У СВІТІ 
І ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ

СТАРТУВАВ РЕКТОРСЬКИЙ ПРОЕКТ - 
«ШКОЛА ЛІДЕРСТВА НУБіП УКРАЇНИ»

Закінчення. Поч. на стор. 1
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Га зе та На ці о наль но го
уні вер си те ту бі о ре сур сів
 і при ро до ко рис ту ван ня 

Ук ра ї ни

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

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

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

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

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

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

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

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

м.Фастів, вул. Соборна, 40

Нак лад — 1000 при мір ни ків. 
Зам. № 1803111

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

Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, верс тка – Ан тон Ось мак

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

фо то но ме ра: Ген на дій Ку ша нов,   
Та рас Ма ла хов ський, Тетяна Черкас

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

Ре дак ція – 12й нав чаль ний кор пус, блок Д, кім.308
Тел.:044 5278209. Е ma il: za_sg_kadry@ukr.net

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
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КІБОРГИ: НОВІ ГЕРОЇ НОВОГО ДНЯ

ШІСТНАДЦЯТА ПРЕМ’ЄРА «БЕРЕЗІЛЮ»

Народна мудрість говорить: 
«Краще запалити одну свічку, ніж 
ганьбити пітьму». І якщо ці свічки 
палахкотять у кожного з нас у серці, 
то Україна дійсно стане вільною і 
незалежною, у ній запалає вогонь 
відродження.

Цей вогонь можна було поміти-
ти в очах молоді, коли після перегля-
ду гучного фільму режисера Ахтема 
Сеїтаблаєва «Кіборги» весь зал, запо-
внений студентами, викладачами, 
працівниками Бобровицького коле-
джу економіки та менеджменту  ім. 
О.Майнової, піднявся. Почуття пере-
повнювали…

Сюжет знайомий багатьом. Але 
на перегляді фільму наші студенти, 
не переводячи подиху, разом із 
шістьма кіборгами - українськими 
військовими-добровольцями пере-

Загалом за 14 років існування 
«Березіль» поставив 16 вистав. Це 
при тому, що його склад постійно 
змінюється! У його активі - 2-ге 
місце на Х Всеукраїнському фести-
валі художньої творчості «Софіївські 
зорі», 7 нагород в окремих номіна-
ціях та Гран-прі Всеукраїнського 
фестивалю студентської творчості 
«Весняна хвиля», 5 номінацій на 
Міжнародному театральному фес-
тивалі "Маски", Гран-прі та дипломи 
8 номінацій фестивалю "Київська 
театральна весна" та інше.

- «Смішні гроші» - це іскрометна 
англійська детективна комедія 
положень за п'єсою одного з найпо-
пулярніших сучасних комедіогра-
фів - Рея Куні, - говорить режисер 
народного театру «Березіль», стар-
ший викладач кафедри культуроло-
гії Наталія Тітенко. - Вихор та каскад 
мінливих обставин, що ростуть як 
сніжний ком і загострюються до 
фіналу, змушують героїв миттєво 
реагувати на них, пристосовувати-

жили кілька трагічних днів 2014 року 
в зруйнованому аеропорту Донецька, 
який вони захищали. Це історія про 
нових людей - героїв, які стали сим-
волом незламності, мужності, пере-
моги, прикладом для наслідування. 

Стрічка дає зрозуміти у першу 
чергу молоді, що таке рідна країна, 

ся, змінюватися і, врешті-решт, 
по-новому поглянути на своє 
життя…

Сьогодні Наталія Тітенко розра-
ховує більш ніж на півсотні своїх 
підопічних, для яких театр – то не 
просто слова. У нинішній прем’єрі - 
«Смішні гроші» - ролі виконували 
кращі самодіяльні актори театру: 
Дар’я Орехова (факультeт захисту 
рослин, біотeхнології та eкології), 
Тетяна Пиренко (факультет аграр-
ного менеджменту), Олександр 
Павелко (факультет харчових тех-
нологій), Василь Смертюк (ННІ 
енергетики автоматики і енергозбе-
реження), Віктор Литвин (факультет 
інформаційних технологій), 
Євгеній Калінський (випускник 
ФАМ) та В’ячеслав Ковтун (гумані-
тарно-педагогічний факультет). Всі 
вони свого часу прийшли до 
«Березілю» на хвилі «Школи першо-
курсника»: навчаючись тут, дізнали-
ся про народний театр – і звідтоді 
не уявляють без нього свого життя.

мир, обов’язок, підтримка, що не слід 
втрачати надію та віру навіть у най-
більш драматичних ситуаціях. І тіль-
ки від неї залежить, як довго буде 
жити пам'ять про цей подвиг.

Алла Коник,
завідувач економічного відділення

Дар’я Орехова, до речі, ще і 
незмінна ведуча всіх університет-
ських заходів: як почала ще з пер-
шовересневого свята, так і продов-
жує зараз. Та ще й встигла примі-
ряти корону переможниці конкур-
су «Краса НУБіП». А Євгеній 
Калінський, який всі п’ять років 
навчання поєднував зі сценою 
«Березілю», - сьогодні вже мене-
джер ТОВ «Ясенсвіт», але театр не 
залишає: це вже (і цю точку зору 
розділяють всі його колеги) «хро-
нічна хвороба», яку не хочеться 
лікувати. У цьому Сашко Павелко 
вже встиг переконатися на власно-
му досвіді: «жертва обставин» (так 
з нього дружньо жартують колеги, 
адже мама у нього режисер), він 
якось мав необережність залиши-
ти театр. Про що скоро і пожалку-
вав та повернувся у колектив.

Такі вони всі, залюблені в театр 
прихильники Мельпомени...

Валентин Обрамбальський 

Майстер FIDE Андрій Вусатюк проводив у НУБіП сеанс 
одночасної гри на 15 дошках, за якими проти нього грали 14 
викладачів і 1 студент - магістр юридичного факультету 
першорозрядник Богдан Фещенко. Результат: в активі 
команди НУБіП 3 перемоги і 4 нічиї. Серед переможців – і 
Богдан, з яким ми зустрілися наступного дня після гри.

Народний студентський театр «Березіль» представив нову прем’єру - «Смішні гроші».

У НУБіП за сприяння керівництва університету та ТОВ «Зелена 
АгроУкраїна» створено шаховий клуб, де раді бачити і студентів, і співробіт-
ників. З нагоди його відкриття пройшов ректорський турнір із шахів серед  
членів ректорату. У фінальному поєдинку зустрілися проректор з навчальної 
і виховної роботи Сергій Кваша та декан агробіологічного факультету Віктор 
Забалуєв, який і став переможцем.

Інф. «УК»

РЕКТОРСЬКИЙ ТУРНІР 
З ШАХІВ ВИЗНАЧИВ 

ПЕРЕМОЖЦЯ

-  Богдане, одного бажання для 
перемоги замало?
-  То Ви недооцінюєте бажання… 
-  Це твоя життєва філософія?
- Можна сказати і так. Якщо є велике 
бажання, то воно вже є стимулом і 
для праці, і для саморозвитку, і до 
прагнення досягти вищих результа-
тів. Якщо навіть довелося зустріти 
сильнішого суперника, але я дійсно 
хочу перемогти, то це вже психоло-
гічна перевага. І плюс – я грав не 
лише за себе: це була командна гра. А 
НУБіП він завжди має бути першим!
-  Що ти грав у цьому матчі?
-  Французький захист. І, як показав 
результат, тактику обрав вірну.
-  Ти вже зустрівся із суперниками 
такого рівня?
-  Так. Навіть з майстрами міжнарод-
ного класу. І обігрувати їх вдавалося.
-  Де починав грати в шахи?
-  Навчив грати тато. Захопився 
цією грою ще в дитинстві: грав і у 
Рокитнянському парку з різними 

ФРАНЦУЗЬКИЙ ЗАХИСТ 
ВІД БОГДАНА ФЕЩЕНКА

суперниками, потім з’явився шахо-
вий клуб і ми з парку перемістилися 
туди, почали виїздити на турніри в 
різні міста і мене, школяра, брали з 
собою. Так що досвід вже маю. Коли 
став студентом, своє захоплення не 
покинув. З університетською коман-
дою успішно виступали на чемпіона-
тах району і міста.
-  Чим займаєшся зараз?
-  Зараз у мене дві важливі справи. 
Навчання, бо хочу бути справжнім 
фахівцем. І, звісно шахи: треную дітей 
у Голосіївському і Солом’янському 
районах. Останнє дає стимул працю-
вати над собою: це постійно щось 
нове і цікаве, турніри, в яких беруть 
участь мої підопічні тощо.
-  Ми розпочали розмову з бажань. 
То які ж ще бажання маєш?
- Хотілося б продовжити грати в 
шахи. І, можливо, навіть вийти на 
світовий рівень.

Розмовляла Ніна Чехлова

У лютому свій ювілей відсвяткували:
50-літній – завідувач лабораторії кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Світлана Романчук, доцент 

кафедри теорії та історії держави і права Світлана Хом’яченко, черговий спортивно-оздоровчого табору «Академічний» 
Владислав Халявицький;

55-літній – в.о. завідувача кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів Олександр Савченко, завідувач 
лабораторії кафедри фізіології, патології та імунології тварин Тетяна Гудзь, інженер студентського проектно-
конструкторського бюро Лілія Дідик, прибиральниця Віта Денисенко;

65-літній – завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Анатолій Бабич, доцент кафедри ветеринарно-
санітарної експертизи Анатолій Тютюн, ст. викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій Сергій Шишов;

65-літній – завідувач кафедри вищої та прикладної математики Юрій Гнучій, доцент кафедри інформаційних систем 
Михайло Швиденко, чергова Марія Волинець;

70-літній – черговий Василь Бєда;
80-літній – завідувач лабораторії кафедри військової підготовки Анатолій Стеценко.

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 у ро бо ті.

НАШІ ЮВІЛЯРИ


