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ЗНАЙ НАШИХ!

ДУХОВНІСТЬ

НУБіП ОЧОЛИВ
«ЗАРПЛАТНИЙ
РЕЙТИНГ ВИШІВ-2019»

«Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти» - такою
була тема міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 205-річниці від дня
народження Великого Кобзаря, яку провів гуманітарно-педагогічний факультет.

Журнал «Гроші» опублікував уже
дванадцятий
за
рахунком
«Зарплатний рейтинг вишів». І зазначимо: компанії неохоче оцінювали
рівень підготовки фахівців. А все
тому, що довгі роки роботодавці при
прийомі співробітників на роботу
надавали занадто великого значення
диплому і статусу вишу. Тепер все
змінилося - і на перший план виходять не теоретичні, а прикладні

знання молодого фахівця, реальний
досвід, який він встиг отримати за
час навчання, і широкий кругозір.
Нагадаємо, учасником зарплатного рейтингу вишів від журналу
«Гроші» може стати будь-який вищий
навчальний заклад. Список університетів продовжує оновлюватися. Для
оцінювання провідні українські виші
діляться на кілька списків за спеціальностями. До 2013 року включно їх
було п'ять: гуманітарні, технічні, юридичні, економічні, будівельні. Але з
огляду на зростаючу значимість агропромислового сектора ось уже п'ятий
рік поспіль «Гроші» оцінюють
навчальні заклади, які готують фахівців у сфері сільського господарства.
Першу сходинку тут другий рік
поспіль займає НУБіП. Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка і Київський національний економічний університет ім.
В. Гетьмана, які в 2017 році мали
високі показники, нині опустилися
відповідно на 5-те і 8-ме місце.
За матеріалами журналу «Гроші»

СИМВОЛ ВЕЛИКОЇ
ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ
- Осягнути феномен Тараса
Григоровича непросто хоча б тому,
що в його постаті поєднана величезна кількість іпостасей, його таланти
– воістину незмірні, - зазначив ректор
університету
Станіслав
Ніколаєнко.- Кобзар не вписувався в
рамки свого часу і не запобігав перед
авторитетами, не плазував, не просив. Саме його сила волі, наполегливість, вміння бачити світ під власним

кутом зору, помножені на талант і
працелюбність, явили світові володаря слова, перекладача, публіциста,
живописця, філософа, просвітянина.
- Творча спадщина Шевченка–
це надбання не лише українського
народу, а всього людства, - переконаний декан Василь Шинкарук. Своєю творчістю він прославив
Україну, її духовність. Його геній
увінчав столітні прагнення україн-

ців жити в єдиній незалежній державі, відродити почуття єдності і
спрямувати націю до побудови
своєї держави. Назвавши Тараса
"національним Пророком", Пан
телеймон Куліш визначив його значущість для українців.
- Вже вкотре в НУБіП проходять
наукові заходи, пов’язані на вшанування пам’яті Тараса Шевченка, - підЗакінчення на стор. 2

ЛІДЕРСТВО

ПЕРЕМОЖЦІ ПРОГРАМИ
БРИТАНСЬКОЇ РАДИ
Відбувся підсумковий захід програми Британської Ради «Розвиток
лідерського потенціалу університетів України». З 2016 по 2019 роки
(саме стільки тривав проект) його
учасниками стали близько 40 вишів
України. Партнерами програми
були Інститут вищої освіти НАПН
України, Фундація лідерства для
вищої освіти (Велика Британія) та
Міністерство освіти і науки.
У 2018-2019 роках за результатами конкурсного відбору команда
НУБіП стала переможцем третього
етапу цієї програми і розпочала
роботу над проектом «Розвиток
лідерського потенціалу молодих
вчених університету». Його керівником був проректор з навчальної і
виховної роботи Сергій Кваша,

виконавцями - заступник декана
гуманітарно-педагогічного факультету Алла Кравченко, завідувач
кафедри філософії Інна Савицька,
студентка економічного факультету
Катерина Дювенжі, науковий співробітник Олександр Прохорчук,
керівники Спілки молодих вчених
Марина Галат і Євгеній Шульга.
Під час підсумкового заходу, що
проходив у форматі ток-шоу, учасники почули міжнародних експертів,
змогли обмінятися досвідом і кращими практиками. Почесними спікерами панельних дискусій стали міністр
освіти і науки Лілія Гриневич та генеральний директор національної
освітньої агенції Великої Британії
Advance HE Елісон Джонс.
Наш кор.

ПРОЧИТАЙ «ЗАПОВІТ» ІНОЗЕМНОЮ
До 205-річчя з дня народження українського Кобзаря Тараса Шевченка наукова бібліотека
організувала флешмоб «Прочитай «Заповіт» Т. Шевченка іноземною мовою» та унікальну
книжкову виставку «Парад «Кобзарів».
Тут було представлено колекцію
з більш як 40 видань з фонду наукової бібліотеки НУБіП (1911-2016рр).
Її перлина - «Кобзар» 1911 року з
фонду рідкісних і цінних видань,
виданий українською мовою у
Санкт-Петербурзі як безкоштовне
доповнення до художньо-літературного
і
наукового
журналу
«Пробужденіе». Є у нашій бібліотеці і
«Заповіт» мовами народів світу»,
який містить переклад цього твору
147 мовами (в т.ч. арабською, в’єтнамською, італійською, японською
мовами, мовою есперанто та хінді).
Тож учасникам флешмобу було
з чого обирати. Першим «Заповіт»
англійською мовою читав студент

факультету захисту рослин та біотехнології Олівер Аду-Боаче з Гани.
Взагалі цей факультет виявився
найбільш активним: першокурсники Мазенгеле Сукамі з Конго та
Чапнга Джуда Лоін Вілдфрід з
Камеруну прочитали твір Кобзаря
французькою, Джонатана Буендіа –
іспанською, Ху Цзінжуй – китайською. Так само китайською знаковий твір українського пророка
декламував магістр факультету харчових технологій та управління
якістю продукції АПК Ло Ле з Китаю.
Долучилися до флешмобу і студенти-іноземці з факультету ветеринарної медицини: Сакі Гінд з Ма
рокко обрала для виконання фран-

цузьку мову, а Алталеб Яхія Атех
Мефлех з Йорданії – арабську.
І, звісно, осторонь не залишилися й українські студенти. «Заповіт»
лунав англійською (у виконанні
агробіолога Дмитра Василенка),
польською (Тетяни Курочки, Ірини
Синіциної та Олени Калганової з
факультету захисту рослин, біотехнологіій та екології), французькою
(Андрія Лактіонова з економічного
факультету) та навіть мовою есперанто, яку обрала для прочитання
бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки
Лариса Кучерук.
Тетяна Кіщак,
директор наукової бібліотеки
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019

СИМВОЛ ВЕЛИКОЇ
ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ
Закінчення. Поч на стор. 1
креслив голова наглядової ради університету Микола Томенко. - Адже
такого рівня університет повинен
бути українським за змістом, духом,
характером, відігравати ключову
роль в збереженні традицій, створенні загального освітнього та наукового простору України та Європи.
А Шевченко – це символ українців,
пророк і геній, а водночас – людина
серед людей.
Про цікавість до теми конференції свідчать її доповідачі - представники Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
Шевченківського національного
заповідника, Інституту літератури
імені Т.Г. Шевченка, Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима
Рильського НАН України, яких зацікавлено слухали не лише колеги, а й
молодь. Великий інтерес викликала
і презентація фільму «Тарас
Шевченко» Дмитра Ломачука.
Ну, і як же говорити про Кобзаря
без пісень та віршів? Тож виступи

народного ансамблю пісні і танцю
«Колос» імені С. Семеновського,
заслуженої артистки України Тетяни
Негрій і танцювального колективу
учнів гімназії імені Тараса Шевченка
стали логічним доповненням наукової дискусії.
- Хоча у шкільні роки я брала
участь у різноманітних заходах, на
цій конференції я вперше виступила перед такою великою і шанованою аудиторією, - ділиться враженнями майбутній журналіст Вікторія
Хлопчанюк. - Пам’ять і творчість
Тараса Шевченка вшановують
щорічно і майже у всіх закладах
освіти, та у НУБіП це відбувалося
по-особливому. Декламування віршів поета, спів хору, майстерність
ведучих – все це надавало заходу
атмосферності і відкрило для мене
особисто деякі з його поезій по-новому. А ще при підготовці я познайомилася з іншими ведучими і відкрила для себе викладачів не лише
як професіоналів, а й людей, з якими
можна порозмовляти на різні теми.
Олена Лаута,
доцент кафедри філософії

ЛАБОРАТОРІЇ

ГОТУЮЧИ
КВАЛІФІКОВАНИХ
ТЕХНОЛОГІВ
На факультеті тваринництва та водних біоресурсів відкрито нову
навчальну лабораторію – оцінки якості кормів і кормових добавок.
Вона облаштована сучасним
обладнанням, необхідним для ведення лабораторних робіт з дисципліни
«Годівля тварин і технологія кормів».
Студенти мають змогу працювати з
«Герхардом» - приладом для визначення вмісту жиру, НДК (нейтрально
детиргентної клітковини), КДК (кислотно детиргентної клітковини),
протеїну тощо, автоматичною титрувальною бюреткою, яка працює на
сонячних батареях, обладнанням
для подрібнювання кормів Ph-метр.
Їхню роботу демонстрували завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного
Михайло Сичов та другокурсники
спеціальності «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», які одними з перших приступили тут до занять.
Нова лабораторія стала прекрасним доповненням до введених в дію
на факультеті раніше - навчальних
лабораторій комп’ютерних технологій у годівлі тварин, молекулярно-генетичних досліджень, біології тварин.

Символічну стрічку разом з ректором університету Станіславом Ні
ко
лаєнком несподівано для себе перерізала другокурсниця Валерія Лапоша:
- У сучасних умовах для того, аби
дійсно бути технологом потрібно
вміти працювати з досить складним
обладнанням. Завдяки цим сучасним
лабораторіям ми опановуємо навички, необхідні для отримання якісного корму. Адже для кінцевого продукту тваринництва дуже важливо, чим
ми годували тварину. Бо ж загальновідомо: ми – це те, що ми їмо.
- Дійсно, сьогодні підготовка
технолога вимагає потужної матеріально-технічної бази і кваліфікованих викладачів, - говорить декан
Вадим Кондратюк. - Тож факультет
постійно працює над поповненням
бази і зміцненням кадрового потенціалу - молодими успішними викладачами з обов’язковим знанням іноземних мов, які володіють сучасними медотиками ведення занять.
Ніна Чехлова

РЕАЛІЗУЄМО СВІЙ ШАНС
НА УСПІХ РАЗОМ ІЗ НУБіП!

В університеті розпочалися традиційні весняні зустрічі з майбутніми абітурієнтами.
Першими до НУБіП завітали
більш як півтори тисячі цьогорічних
випускників коледжів і технікумів з
Бобровицького коледжу економіки та
менеджменту ім. О. Майнової, Білго
род-Дністровського морського рибо
промислового технікуму, Бара
нів
ського професійного ліцею, Бучаць
кого коледжу, Золотоніського технікуму ветеринарної медицини, Ілліне
цького державного аграрного коледжу, коледжу Подільського ДАГУ, Мас
лівського аграрного технікуму ім.
П.Х. Гаркавого, Олександ
рійського
технікуму, Мирогощанського аграрного коледжу, Млинівського державного
технолого-економічного коледжу,
Новочорторийського державного
аграрного технікуму, Київського коледжу міського господарства, Київського
вищого професійного училища деревообробки та інших навчальних закладів. І розпочали знайомство з виставки-презентації факультетів і ННІ.
Подивитися тут було що. ННІ
лісового і садово-паркового господарства постарався розповісти про
свою діяльність якомога більше, тож
представив і флораріум, і макети
лісопилок та університетського
скверу, який створили його спеціалісти. Дійсно, вміння і навички, яких
набувають наші студенти – то найкраща мотивація. Так вирішили і на
факультеті ветеринарної медицини,
де зробили акцент на демонстрації
музейних технологій та представили експонати, які виготовили співробітники і студенти. Агробіологи ж
взагалі пропонували «похімічити»:
бажаючих провести якісні реакції
вистачало.
Те, що гості - вже майже молодші
спеціалісти (багато з яких реальні
претенденти на диплом з відзнакою),
впадало в око відразу: зі спеціальністю
багато хто вже визначився. А дехто, як
от студенти Мукачівського аграрного
коледжу, Прилуцького і ВолодимирВолинського агротехнічних коледжів
знайомий, і зі стилем викладання в
НУБіП: до них приїздили викладачі
факультету землевпорядкування, проводити відкриті заняття і зуміли зацікавити та переконати для продовження навчання обрати наш виш. Були й
такі, які вже мають досвід роботи:

Тетяна Салівончук, яка навчається в
Немішаївському агротехнічному
коледжі, і вже працює у його юридичному відділі, тож твердо вирішила
продовжити навчання на бакалавраті
юридичного факультету і приїхала,
аби побачити все на власні очі та
поспілкуватися зі своїми майбутніми
викладачами. А випускниця спеціальності «Фінанси, банківська справа і
страхування» Боярського коледжу
екології і природних ресурсів відмінниця навчання Владислава Тістол
та її подруга Анна Мазур теж вже
визначили НУБіП першим пріоритетом, та ще й виграли у жартівливій
лотереї економічного факультету
право подати документи без черги.
Гостей вітав ректор університету
Станіслав Ніколаєнко, який розповів про історію вишу, його структуру, місце в рейтингах, професорсько-викладацький склад, матеріально-технічну базу, міжнародні
зв’язки, можливість навчатися за
програмами подвійного дипломування, соціальну базу тощо.
- Особливість життєвих іспитів
у тому, що списати чи переписати
відповідь неможливо, тому обирати
виш слід зважено, - підкреслив він.
– А НУБіП з його майже 200 тисячами випускників, серед яких державні діячі, відомі науковці, успішні бізнесмени, чудові інженери, ветлікарі,
енергетики, тваринники, лісівники
– вибір правильний.
Президент України озвучив п’ять
перспективних для нашої держави
напрямків: агропромисловий комплекс, машинобудування, туризм,
логістика, інформаційні технології. І

з кожного з них наш університет
готує фахівців, тож кожен, хто навчається і набуває практичних знань,
тут себе знайде. Тож реалізуйте свій
шанс на успіх разом із НУБіП!
Абітурієнтів 2019 познайомили і
з особливостями правил прийому:
цього року спеціальностей, на які
здійснюється набір на базі «молодшого спеціаліста» – 35. Який потрібно мати пакет документів, як розраховується конкурсний бал та де
можна побачити зразки фахового
вступного випробування, коли подавати документи – ось питання, на які
гості отримали вичерпні відповіді.
Про Студентську організацію, її
найяскравіші заходи, серед яких
«Аграрна республіка», «Краса
НУБіП», «Голосіївська весна», інтелектуальні дебати, розповів голова
СО Максим Паламарчук. Але краще
один раз побачити, ніж сто разів
почути, тому свій виступ він завершив яскравим відео про студентське
дозвілля на «Аграрній республіці». А
творчі колективи університету додали своїх барв у картину «Чим займається творча молодь НУБіП».
Та навіть не це стало основним
акцентом дня, а відвідування факультетів і ННІ. Адже там гості змогли
поспілкуватися зі своїми майбутніми деканами і викладачами, поставити їм питання, які хвилюють,
побувати в аудиторіях і сучасних
лабораторіях. Тобто хоча б на день
відчути: як воно - бути студентом
одного з найкращих університетів
України і переконатися, що НУБіП
– найкращий вибір!
Ірина Білоус

ГОСТІ

Президент України Петро Порошенко зустрівся з студентством і науково-педагогічним колективом
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
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СЛАБКА СИЛЬНА СТАТЬ
Поки в країні дискутують з приводу відміни святкування Міжнародного жіночого дня все ж хотілося б розпочинати весну зі свята і залишити нашим чудовим
жінкам нагоду отримувати заслужені теплі слова та перші весняні квіти. А ще – це нагода розповісти про успішних жінок у науці, які працюють поруч з нами.

СТИПЕНДІАТИ КАБМІНУ

Цьогоріч вони отримали
стипендії Кабінету Міністрів
України для молодих вчених.
Наша розмова про їхню роботу,
бачення перспектив та плани.

- За яку саме роботу призначена
стипендія Кабінету Міністрів
України?
Людмила Тітова:
- За представлення результатів
комплексу авторських досліджень з 97
наукових праць на тему «Технікотехнологічне забезпечення діагностування двигунів машин для лісотехнічних робіт» із наукової спеціальності
«Галузеве машинобудування». В кон-

цепцію досліджень покладено авторську методологію встановлення параметрів технічного стану в контексті
безрозбірного діагностування за допомогою таких методів, як бороскопія і
віброакустичне діагностування вітчизняних та іноземних машин для лісотехнічних робіт. Виробниче застосування такого підходу дозволяє раціонально витрачати фінансові та трудові
ресурси лісопідприємтсв на утримання і експлуатацію техніки.

- Як думаєте, чи стимулюють такі
стипендії молодих науковців?

- Які ще стипендії чи гранти хотілося б здобути?

Людмила Тітова:
- Так, адже дозволяє свідомо відчути підтримку держави для молодих науковців і потреби в обраному
напрямку досліджень. Протягом
виконання стипендіальної програми чітко зорганізовується науковий
підхід до вирішення нових завдань
досліджень.

Людмила Тітова:
- Цікава конкурсна програма
щорічних грантів Президента
України для підтримки наукових
досліджень молодих учених. На мій
погляд, такі гранти дозволяють
об’єднати молодь у певну наукову
спілку для вирішення актуальних
наукових проектів.

Світлана Білоус:
- За розробку біотехнологій розмноження деревних рослин. Справа в
тому, що в умовах змін клімату і посилення впливу людей на ліси виникла
проблема низької стійкості деревних
рослин до несприятливих факторів
навколишнього середовища. Дерева
часто мають менший доступ до вологи і, в той же час, більше сонячної
радіації, що супроводжується інтенсивнішою
транспірацією.
Біотехнологія дозволяє виявити стійкі
форми рослин і сприяти їхній адаптації до різноманітних, зокрема стресових, умов навколишнього середовища. Ми працюємо над створенням
біотехнологій для отримання садивного матеріалу, стійкого до патогенів,
посушливості та інших несприятливих факторів.

Світлана Білоус:
- Отримання стипендії – це, в
першу чергу, визнання актуальності досліджень. Щиро кажучи,
у сьогоднішніх реаліях стипендіальне забезпечення є дуже
скромним і не покриває, як правило, мінімальних витрат на
придбання реактивів та матеріалів. Однак для справжнього науковця головне - бажання працювати над власною науковою
ідеєю, її реалізація та визнання.
Для мене особисто стало важливою подією придбання сучасного
спектрофотометру, яким ми
користуємся на кафедрі ботаніки, дендрології та лісової селекції для проведення досліджень і
практичних занять. Наші можливості - у сучасному обладнанні.

- Будь ласка, кілька слів про найближчі плани…

УСПІШНИЙ ДЕБЮТ
У межах виставки DLG-Feldtage у Німеччині ось вже тридцять
років проводиться традиційне міжнародне змагання технологій
вирощування озимої пшениці. Минулого року у ньому успішно
дебютувала завідувач кафедри рослинництва Світлана
Каленська, яка змогла скласти гідну конкуренцію учасникам з
фахових установ Німеччини, Швейцарії, Чехії, Росії, Данії,
Швеції. Представлена технологія увійшла в трійку кращих за
комплексної економічної оцінки (враховували економічні
витрати на технологію, урожайність та якість зерна).
- Як проходять ці змагання?
- Конкурсанти мають своєчасно
доставити насіння та зробити офіційне замовлення щодо проведення
кожної технологічної операції (з
деталізацією строків проведення,
норми висіву насіння, норм та форм
пестицидів і добрив). Закладаються
виставкові ділянки (всі вони для
чистоти експерименту зашифровані – чий дослід знають лише організатори), які можуть оглядати відвідувачі виставки, та окремо закладаються в чотирикратній повторності
ділянки кожного варіанту технології, відповідно до методики проведення польових наукових дослідів.
Власне з цих ділянок перед збиранням врожаю комбайном і відбираються пробні снопи для визначення
структури врожаю та біологічного
врожаю. З кожного варіанту беруть
проби зерна для визначення його
якості, що, в свою чергу, формує
вартість (відповідно до класу якості). Інформацією обмінювалися
лише он-лайн. А завдяки зашифрованості ділянок дотримувався принцип єдиної різниці: ніхто з учасників не «бачив» свого посіву і оцінкою технології була економічна
ефективність.
- А що демонстрували Ви?
- У польових умовах землі СаксоніяАнхальт, що у Східній Німеччині,
випробовували технологію вирощу-

вання (базова) вітчизняного сорту
пшениці
озимої
«Світанок
Миронівський» та додатковий варіант технології зі зниженою густотою посіву. Сорт обрали порадившись з колегами з Миронівського
інституту пшениць ім. Ремесла. За
умов критичної нестачі вологи у
весняно-літній період, з врожайністю 6,61 т/га та за економічним
результатом наш базовий варіант
технології за ефективністю увійшов
в трійку лідерів. Загальна вартість
зібраного зерна з гектара склала
1354,6 євро, загальні витрати на
технологію – 632,1 євро, а чистий
прибуток - 722,5 євро/га.
- Що стало запорукою успіху? Які
враження від конкурсу?
- Напевне, все-таки багаторічний
досвід роботи з озимими зерновими
культурами – основний напрям моїх
наукових досліджень присвячений
біології та технологіям вирощування
озимих зернових культур. Досить
складно було корегувати необхідність застосування пестицидів і
добрив лише за даними (погодні
умови, вологозабезпеченість, стан
рослин), які надсилалися з Німеч
чини, без власного «відчуття» поля.
Головна користь від таких конкурсів – це, звичайно, професійне
спілкування з колегами з різних
країн Європи.
Розмовляла Ірина Білоус

Людмила Тітова:
- Вони досить амбітні. Це входження в спільноту проектів
ГОРИЗОНТ 2020 у співпраці з молодими науковцями Польської академії наук. Завдяки якій розширюються можливості проведення експериментальних досліджень на базі наукових лабораторій Люблінського,
Краківського,
Опольського,
Кельценського політехнічних університетів та виробнича база
вітчизняних лісогосподарських і
лісодослідних господарств. А ще формування виваженої публікаційної активності у виданнях Scopus і
WoS та апробація на міжнародних
наукових конференціях країн ЄС.

Світлана Білоус:
- Протягом останніх років наша
кафедра розвинула міжнародну
роботу з вченими з Швеції, Литви,
Польщі і Білорусі. Сподіваємося на
посилення спільної наукової роботи і реалізації дослідницьких проектів. Для вирішення важливих проблем вченим необхідно об’єднуватися у потужні наукові групи, бо
самотужки розробити ефективні
біотехнології практично неможливо. Тож дякую за минулу і, сподівають, майбутню ефективну співпрацю з нашими партнерами з навчально-наукової лабораторії біотехнології та фітовірусології факультету
захисту рослин, біотехнології та
екології і Української лабораторії
якості і безпеки продукції АПК.

ПРОФЕСІОНАЛ
НОВОЇ ФОРМАЦІЇ
Асистент кафедри біології тварин Ельнара Абдуллаєва, безумовно, професіонал нової формації –
науковець, працювала у бізнесовій структурі, володіє кількома іноземними мовами, стажувалася
за кордоном, займається волонтерством і має чітку життєву позицію. Саме такого викладача
хочуть бачити сучасні студенти.
- Будь ласка, трошки про себе.
- Я народилася в Узбекистані. Всі мої
дідусі і бабусі були депортовані туди
у 1944 році сталінським режимом. А
коли у 1991 році кримським татарам
дозволили повернутися до Криму,
наша сім’я відразу переїхала до
Сімферополя. Мені якраз виповнився рік. 24 роки прожила в Криму,
закінчила там Південний філіал
НУБіП «Кримський агротехнологічний університет» за спеціальністю
«Менеджер-економіст» і отримала
диплом з відзнакою. А в 2013 році
переїхала до Києва і вступила до
аспірантури НУБіП на факультет тваринництва та водних біоресурсів.
- Це радикальна зміна і життя, і
спеціальності. Не страшно було?
- Страшнувато. Але мій науковий
керівник
професор
Микола
Сахацький переконав, що я впораюсь, і зараз я дуже вдячна за ці слова.
Саме з них почався новий етап у
житті. Довелося буквально за два
місяці вивчити технологію, але я
впоралась і успішно склала вступні
випробування до аспірантури.
Написала дисертацію на тему індустріального виробництва м’яса курчат бройлерів. Зараз переконана: для
рентабельного виробництва потрібен управлінець або висококваліфікований менеджер, який знає виробничий процес зсередини, зокрема
всі технологічні тонкощі. Це підтвердив мій досвід роботи в крупній
компанії, яка займається продажем
обладнання для птахофабрик. А ще
– у сучасному світі однієї спеціаль-

ності замало, коли починаєш працювати, виникає потреба поновлювати
знання та набувати нові. Так само
вже недостатньо володіти тільки
однією іноземною мовою, скажімо,
англійською. Мій мовний багаж –
кримськотатарська,
українська,
російська, англійська, французька,
іспанська і трохи турецька, але і його
мені часом не вистачає.
- Вражає, якщо чесно. Тож без проблем спілкуєтеся зі студентами-іноземцями?
- Так. Навіть вчу їх англійської.
Помітила, що найбільш активно лексичний вокабуляр поповнюється на
лабораторних заняттях. Коли цікаво
і є можливість робити щось руками,
слова запам’ятовуються краще. Одне
з крайніх занять, приміром, стосувалося аналізу якості молока.
- Звідки така гарна англійська?
- Багато практики. Часто стажувалася за кордоном. Одним з найбільш
вражаючих було стажування у
Вашингтоні при бібліотеці Конгресу
США, на яке мене номінував глава
дипмісії Сполучених Штатів в
Україні. Було вражаюче: мери штатів, Мирослава Гонгадзе, представники фондів, які допомагають
мігрантам, біженцям. Це стосувалося моєї волонтерської діяльності,
зокрема адаптації та соціалізації
внутрішньопереміщених осіб. Адже
коли переселенці переїжджали з
Криму до материкової України, їм
потрібна була допомога. Пам’ятаю,
як вразив один кейс: мусульманка
переїхала до США і чоловік-полі-

цейський їй допомогти не може,
тільки жінка. Це дуже цінний досвід
і гарна ілюстрація того, як потрібно
поважати чуже віросповідання чи
переконання. А питання адаптації і
соціалізації – глобальні.
- Багато часу віддаєте волонтерству?
- Так. Займаюся промоцією кримськотатарської культури в межах
міжнародної дипломатії, часто
буваю на каналі «АТР» (де готуємо,
до речі, і профорієнтаційні ефіри).
Робимо все можливе, щоб повернути Крим та всі окуповані території
до складу України. І для мене це не
просто слова, адже мої батьки зараз
живуть в Криму.
Розмовляла Ірина Білоус
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ПАРТНЕРИ

ОПАНОВУЮЧИ ФАХ

ЗАПРОВАДЖУЄМО
НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРОВАНС ЯК СТИЛЬ,
А НЕ ПРОВІНЦІЯ

Вже понад чотири роки триває плідна співпраця між факультетом тваринництва та водних
біоресурсів і ПП «Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство «Бестер»», яке займається
вирощуванням осетрових риб у сітчастих садках, розташованих на акваторії Канівського водосховища.
За цей час підприємство визначилося з основним пріоритетом
своєї діяльності – виробництвом
делікатесної харчової ікри осетрових риб, вийшло на самозабезпечення посадковим матеріалом
основного об’єкта культивування –
стерляді – і навіть почало продаж
молоді цієї риби іншим підприємствам аквакультури України та зарубіжжя. Щороку для підтвердження
племінного статусу тут проводиться
оцінка видового походження племінного матеріалу осетрових риб за
допомогою методу генотипування.
От і цієї весни пройшов відбір проб
генетичного матеріалу у різних
видів осетрових риб.
- Для мічення маточного матеріалу традиційно користувалися підвісними пластиковими мітками різного кольору, з індивідуальними номерами для кожної риби, - коментує
доцент кафедри аквакультури

Василь Коваленко. - Мітку прикріплюють до одного з грудних плавців
риби. Щоб напевно виключити можливу плутанину, адже візуально стать
навіть у дорослих осетрових риб
визначити досить складно, мітки
самицям чіпляють на лівий, а самцям
– на правий грудний плавець.
На відміну від попередніх років,
у поточному було вирішено прикріпити племінним плідникам стерляді, сибірського осетра і білуги електронні мітки – мікрочипи, з тим,
щоб у подальшому ідентифікувати
кожну рибину із 100%-ю надійністю.
Крім того, за існуючими правилами
немає потреби повторно підтверджувати методом генотипування
видову приналежність риби, міченої
електронним мікрочипом. Це у майбутньому позбавить підприємство
від додаткових витрат, адже цей
метод генетичних досліджень – не з
дешевих.

- Від такої форми співробітництва, яка склалася у ПП «НВСП
«Бестер» і факультету тваринництва
та водних біоресурсів, виграють
обидві сторони, - переконаний
декан Вадим Кондратюк. Виробництво отримує можливість
впроваджувати сучасні технології
під науковим супроводом і формувати свій кадровий резерв, підбираючи майбутніх працівників з числа
студентів-практикантів, а університет - базу для практичної підготовки
студентів, виробничого стажування
молодих викладачів і місце для працевлаштування випускників за
фахом. А ще - за чотири минулі
роки це підприємство стало справжнім полігоном для реалізації творчих ідей науковців і дослідним майданчиком для магістрів і аспірантів
кафедри аквакультури.
Надія Вовк,
завідувач кафедри аквакультури

ПЕРШІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
НА БАЗІ UKRАVIT
Весна на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології розпочалася з виїзного заняття для
студентів та аспірантів з дисципліни «Хімічний захист рослин», що пройшло у новому науковонавчальному центрі «Сучасні технології захисту рослин».
Розпочали зі знайомства із
виробничими потужностями підприємства. Студенти побачили цехи
з виробництва інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів, лінії фасування
засобів захисту рослин і приманок
для гризунів для роздрібного продажу населенню, які випускаються під
торговою маркою «Аптека садівника». Далі був цех з виробництва пластикової тари, де можна було побачити процес її виготовлення, перевірки
на цілісність і міцність, а також повторної переробки відбракованого
матеріалу. Особливу зацікавленість
викликали лабораторії Інституту
здоров’я рослин. Студенти відмітили,
що робота за сучасним новітнім
електронним обладнанням потребує

неординарних знань з цілого ряду
фундаментальних та прикладних
дисциплін, зокрема, аналітичної та
органічної хімії, фізики, молекулярної біології, генетики, хімічного
захисту рослин, агрохімії тощо.
Представники підприємства розповіли про основні напрямки його
діяльності, дослідження, які об’єднують найкращих вчених зі світовим
досвідом, агробіологічний сервіс
(зокрема фітосанітарну експертизу
насіннєвого і рослинного матеріалу,
експрес-аналізи в період вегетації
культур, визначення хімічного складу
пестицидів та агрохімікатів, агрохімічний аналіз ґрунту, залишкових
концентрацій пестицидів у продукції,
ґрунті, воді, розгорнутий аналіз води

тощо), комплексні системи захисту і
підживлення культур, які тут розробляються, та багато іншого. Весь цей
широкий спектр робіт дозволяє охопити власний лабораторний комплекс, оснащений найкращим світовим обладнанням виробництва.
Устаткування унікальне і надточне:
воно визначає кількість речовини на
рівні нано- і пікомолярних концентрацій. А високий рівень інструментів
дозволяє використовувати багату базу
аналітичних методів, напрацьованих
у світі, і самим розробляти нові методи для спеціалізованих потреб.
Інститут ще перебуває на стадії
створення і потребує високопрофесійних фахівців. І саме випускники
факультету є пріоритетними при відборі кадрів. Наразі практичне навчання тут проходитимуть бакалаври і
магістри спеціальності «Захист і
карантин рослин», а для аспірантів ентомологів і фітопатологів, біотехнологів є можливість виконувати дослідження у лабораторіях, сертифікованих за стандартами якості ISO 9001.
Оксана Сикало,
заст. декана факультету
захисту рослин, біотехнологій
та екології

«Сучасні матеріали для опорядження і реставрації меблів» - практичний семінар під такою назвою
пройшов на базі кафедри технологій та дизайну виробів з деревини за
участі представників Української
асоціації меблевиків і компанії
«Colormarket». Вони розповіли студентам про цікаві моменти процесів
опорядження деревини (зокрема,
познайомили з особливостями
трендових за кордоном стилів
«шеббі-шик» та «прованс», що набувають популярності і в Україні та
переважно використовуються в сегменті HoReCa), провели практичні
заняття з відтворення покриття
«шеббі-шик» з використанням екологічно чистих виробів.
Знайомлячись зі стилем «прованс», студенти досить обережно
реагували на це дизайнерське
рішення, адже більшість з них пра-

цюють з деревиною, полюбляють як
матеріал і вважають, що її текстуру
недоцільно закривати непрозорим
покриттям. Проте після детального
висвітлення практичних навичок
виник жвавий інтерес до можливості самостійного використання технології при оновленні застарілих
меблів. Найбільше зацікавлення
викликала технологія їхньої реставрації: під час демонстрації студенти
вже змагалися за право спробувати
полагодити ушкоджені ділянки
плитних матеріалів та виробів з
масиву деревини.
Тема виявилася настільки цікавою, що чотирнадцять студентів
виявили бажання взяти участь і в
семінарі для виробничників від компанії «Colormarket».
Олена Пінчевська,
завідувач кафедри технологій
та дизайну виробів з деревини

УРОКИ НАТХНЕННЯ
Якщо не знаєте, як і куди втекти від ранньовесняної депресивної
сірості, – цей куточок Києва саме для вас. Ми переконалися в цьому,
побувавши у оранжерейному комплексі Національного ботанічного
саду ім. М.М. Гришка на виїзному практичному занятті для
студентів агробіологічного факультету, які вивчають дисципліну
«Декоративне садівництво».
Знайомлячись із асортиментом
рослин для зимових садів та особливостями їхнього вирощування,
ми обрали це місце за його унікальний колекційний фонд тропічних і
субтропічних рослин, який нараховує більше 3 тисяч зразків. Гордістю
саду є колекції орхідних, бромелієвих, бегонієвих, лілійних, вересових, сукулентів. Лише орхідей тут
понад 600 видів, сортів та гібридів.
- Першим, що ми відчули, був
своєрідний шок від неочікуваної
яскравості квітучих азалій, коли не
видно листя, а лише водоспади квітів, - діляться враженнями В’ячеслав
Чоботар і Віктор Швець. - Далі були
орхідеї, плодовий субтропічний сад,
чудова колекція кактусів та інших
сукулентів. Родзинкою стала екскурсія у головну оранжерею із тропічним садом, де можна відчути себе
справжнім Мауглі, загубитись серед
пальм, фікусів, бананів, буйних ліан.

У кожній з оранжерей свій мікроклімат, для окремих груп рослин готуються спеціальні грунтосуміші, а
деякі, наприклад, орхідеї, ростуть
без грунту, адже вони належать до
епіфітів і поселяються на деревах.
Думаю, такий досвід знадобиться нашим студентам при виконанні
їхніх перших робіт із декоративного садівництва
Наталія Шевчук,
доцент кафедри садівництва
ім. проф. В.Л. Симиренка

5

№2 (2012) 22 березня 2019 року
Г а з е т а Н а ц
 і о н а л ь н
 о г о у н і в
 е р с и т е т у б і о
 р
 е с у р с і в і п р и р о д о к о р
 и с т у в
 а н н я У к р
 а ї н и

N 2 (73)
22 березня 2019 року

Додаток до газети “ Університетський кур’єр”

СТУДАКТИВ

НАУКА МОЛОДА

ПРОДОВЖУЮЧИ ДІАЛОГ

І НАУКОВЕЦЬ,
І ВОЛОНТЕРКА

Діалог ректорату і студактиву повинен бути постійним і проходити на всіх рівнях: від академгрупи до загальноуніверситетського. Саме
тому зустрічі ректора університету Станіслава Ніколаєнка зі студентським самоврядуванням вже стали традиційними.
Що потрібно
для поліпшення
якості навчального процесу
- Це гарна можливість знову
обговорити нашу співпрацю: на
якому ми етапі і що потрібно для
поліпшення якості навчального процесу, - зазначив ректор. - Зараз у світі
різко змінилося ставлення до освіти і
головним стало навчити людину
вчитися, бо світ змінюється дуже
швидко, і цей процес продовжуватиметься і далі. Як говорять китайці:
світ людини – це сфера, радіус якої
знання цієї конкретної людини.
Головне державне завдання студента
– навчатися. Більшість наших студентів правильно орієнтовані.
Свідчення цьому - понад 40 переможців Всеукраїнських студентських
олімпіад і конкурсів наукових робіт.
Але є і проблеми. Зокрема, той факт,
що вибіркова перевірка відвідування
занять у лютому показала наявність
проблем з дисципліною на окремих
факультетах. І це справа насамперед
студактиву: саме вони повинні допомогти своїм товаришам організуватися, зрозуміти свою мету перебування в університеті. Так само активніше слід підходити і до профорієнтаційної роботи: це і ваш виш, давайте розвивати його разом, запрошувати на навчання найкращих друзів,
залучати їх до участі в олімпіаді для
вступу в університет.
Щодо якості навчального процесу. Ведеться постійна робота з викладачами, зміцнюється матеріально-технічна база, розширюється
співпраця з роботодавцями. Цьогоріч
650 першокурсників змогли безкоштовно навчатися на адаптаційних
курсах з математики, фізики, хімії
тощо. Університет готовий організовувати такі ж курси з іноземної мови.
В цьому році на навчанні та стажуванні за кордоном побували 185 студентів, на виробничій практиці –
майже тисяча. І це не межа.
Станіслав Ніколаєнко нагадав
про велику роботу, проведену в уні-

верситеті стосовно поліпшення
умов навчання і життя (постійно
ведуться ремонтні роботи і в корпусах, і в гуртожитках), закликав студентство ставитися до майна як
господарі та представив план
ремонтно-будівельних робіт на
2019 рік.
А ще, оскільки 2019 – рік президентських виборів, які пройдуть 31
березня, звернув увагу на відповідальності кожного громадянина і
необхідність суворо дотримуйтися
виборчого законодавства.
Мотивувати студентів
Аналіз нарахування додаткових
балів рейтингу успішності першокурсників представив директор ННЦ
виховної роботи і соціального розвитку Геннадій Ржевський. На жаль,
поки що кількість студентів, які не
беруть участі у житті університету
сягає навіть 40%. І це недопрацювання, яке вимагає негайної реакції, в т.ч.
і шляхом збільшення відсотка балів у
рейтингу за таку роботу.
Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності
та розвитку Вадим Ткачук ще раз
привернув увагу до інтернаціоналізації вищої освіти:
- Наші студенти в цьому плані
мають багато можливостей: університет – учасник багатьох грантових
програм. 30 договорів вже підписано, ще кілька – в процесі. Це означає, що студент НУБіП може отримати стипендію у закордонному
виші, подавши свою заявку на конкурс. Це безцінний досвід. Причому
участь у грантових програмах може
брати і студентське самоврядування,
в т.ч. і стосовно фінансування різноманітних заходів. Але тут знову ж
таки постає питання володіння іноземною мовою.
Про взаємини Студентської
організації НУБіП з ректоратом та
структурними підрозділами університету говорив голова СО Максим
Паламарчук.

- Досвід, який ми отримуємо тут,
у студентському самоврядуванні,
неоціненний. Серед проектів, якими
зараз
займається
студактив,
Артпростір і вступ до Міжнародної
організації аграрних вишів.
Запитання і відповіді
Очільник студорганізації факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Олександр Павелко підняв питання
встановлення у кімнатах гуртожитків
роутерів. На сьогодні: ця пропозиція
узгоджена і підтримана студентами, а
технічна реалізація буде активізована протягом найближчих днів.
Вперше до діалогу, запитань і
відповідей активно долучилися
керівники служб. Начальник
навчального відділу Оксана Зазимко
наголосила: головне завдання студента навчатися, тож чи приділяє
студентське самоврядування цьому
увагу? Максим Паламарчук погодився: навчання – головне, щотижня
збиратися старостат і спілкуємося зі
старостами, які на місцях вже працюють зі студентами. Ректор підтримав необхідність студактиву
втручатися у забезпечення дисципліни на своїх факультетах.
Доцент кафедри культурології
Ярина Пузиреко звернула увагу на
роль старост, чи не варто висувати
на цю роботу найкращих студентів.
Питання слушне. Якщо так багато
уваги до ролі старост, то яка робота
у куратора? – запитав представник
факультету харчових технологій та
управління якістю продукції АПК
Данило Маліков. Відповів ректор, і
відповідь одна: співпраця.
На важливості військово-патріотичного виховання наголосив заві
дувач кафедри військової підготовки Анатолій Есаулов та нагадав про
можливості, які відкриває кафедра,
бо фактично це ще одна здобута
професія.
Голова СО механіко-технічного
факультету Андрій Лупинос підняв

питання наявності гарячої води у
гуртожитку №5. Відповідь головного інженера Олега Самсонюка: бойлер, який обслуговує гуртожитки
№№ 5, 6, 7, буде замінений на
новий. Що стосується індивідуальних бойлерів, то вони вже закуплені
і розпочали їхнє встановлення.
Заступник декана агробіологічного факультету Віталій Коваленко
запитав Максима Паламарчука: СО
цього року 25 років, звідки тенденція до щорічної зміни голови.
Питання авторитету і прикладу
керівників студорганзації підняв
заступник декана факультету ветеринарної медицини Сергій Деркач: чи
самокритичні активісти самі до себе?
Заступник голови СО Олександр
Василенко відповів: якщо студент
бачитиме, що керівник не працює, то
й сам не прам цюватиме. Тож розуміємо свою відповідальність.
- Ми в одному човні і пливемо в
одному напрямку, тож давайте працювати організовано і злагоджено,
- підсумував Станіслав Ніколаєнко. А такий діалог потрібно проводити
постійно і на всіх рівнях: від групи,
курсу, факультету до загальноуніверситетського.
Ніна Чехлова

Магістр ННІ лісового і садово-паркового господарства Катерина
Федина виборола 3-тє місце у ІІ
етапі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі
спеціальності «Менедж-мент» за
спеціалізацією «Менеджмент
природоохоронної діяльності
Її науковий проект «Супутникова
зйомка як інструмент раціонального
природокористування» (науковий
керівник – доцент Віктор Миронюк)
пов’язаний з дослідженням можливостей систем супутникового моніторингу для обліку та раціонального
використання лісових ресурсів, удосконаленням технологій дешифрування таксаційних показників лісових
насаджень, оцінкою та збереженням
видового різноманіття в лісах України.
До речі, дівчина ще й очолює
науковий гурток «Таксатор», бере
участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри таксації лісу і
лісового менеджменту та є постійною учасницею волонтерських наукових ініціатив.
Андрій Білоус

СЕРЕД НАЙКРАЩИХ
МЕНЕДЖЕРІВ
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Менеджмент» («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)
взяли участь 58 студентів з 10 регіонів України. Змагаючись у вирішенні конкурсних ситуаційних завдань
та розв'язанні тестів, четвертокурсниця факультету аграрного менеджменту Софія Кіндрат посіла призове
місце і нагороджена дипломом ІІІ
ступеня.
Олександр Файчук,
доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності
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ОПАНОВУЮЧИ ФАХ

КРАСА ЛЮДСЬКА

ЧИ ТУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
МИ ОБРАЛИ?

ТА, ЩО ВРЯТУЄ СВІТ

Новий навчальний рік у НУБіП розпочався не лише поповненням лави
студентів, а й відкриттям ще однієї нової спеціальності - «Журналіс
тика». Однак чи професійно навчають перший набір? Чи відповідають
очікування студентів реальності та чи дійсно вони опановують фах?
Будучи студенткою першого
курсу, я вже мала уявлення і досвід
роботи у тій професії, яку вирішила
здобути. Тому вже з першого вересня почала порівнювати уявлення та
реальність. Першою помітною особливістю стали не зустрічі, відкриті
лекції чи конференції , а практика.
Нас, ще зовсім недосвідчених, відразу закріпили за кафедрами та підрозділами, але саме це вирізняє нас
з-поміж інших студентів.
Однак не менш важливим внеском у набутті досвіду стали відкриті
лекції, на яких завжди було представлено цікавих спікерів. Під час відвідування Національної спілки журналістів України ми не лише мали змогу
побачити, але й поспілкуватися з професіоналами, які завжди раді навчати
молоду журналістку зміну. Нещодавно
в Укртелерадіопресінституті відбулася
зустріч (куратором якої виступив
викладач професійних стандартів
журналістики Іван Чиж), яку я б сміло
додала до числа найважливіших з тих,
які для нас вже організовували. На ній
були присутні онук Максима
Рильського – теж Максим Рильський
(але не Тадейович) та колишній
головний редактор газети «Дзеркало
тижня» Володимир Мостовий.
Головна тема майстер-класу -

«Журналістські стандарти в країні, яка
воює». Розпочалася зустріч з вислову
« Якщо ви відчуваєте, що журналістика це не ваше - сміло йдіть з цієї професії». Чесно кажучи, мене спантеличили такі слова, але змусили задуматись: чи дійсно це та професія?
Спираючись на 53 роки роботи у
професії, Володимир Мостовий
зауважив, що справжній журналіст
має дотримуватись моральних та
етичних норм, а також професійних
обов’язків. Під час війни стандарти
залишаються такими ж, як і у мирний
час. Журналіст на передовій – це
перш за все інформатор. Також він
виділив три принципи роботи журналіста. Перший: про що б не писав
журналіст, він пише про себе. Другий:
скільки б ви не заробляли, головне ім’я. Третій: ніколи не втомлюйтесь
ставити собі запитання «Що дає мені
право судити людину?».
У підсумку я можу сказати, що
оволодіння фахом проходить
досить цікаво. Практика та зустрічі
надихають, а інколи й змушують
писати. Викладачі - готують до всіх
складнощів професії, а студентське
життя вносить ще більше креативу.
Іванна Приходько,
студентка 1-го курсу
спеціальності "Журналістика"

МАЙСТЕР-КЛАС
ВІД ВИПУСКНИКІВ

Днями випускники магістратури
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Віталій
Костилян та Олександр Трішин
зустрілися з першокурсниками. Вони
поділилися своїм досвідом практичної роботи трейдерів біржового
ринку: розмова йшла про основні
біржові поняття, без яких неможливо
продовжити роботу, а вже потім можливості торгової платформи Saxo
Trader. І підсумок - демонстрація на
реальному прикладі: як можна здійснити торгову операцію у реальному
часі. Особливий інтерес у студентів

викликала інформація про можливість практичного використання
навчальних торговельних платформ і
проходження практики на провідних
біржах України.
- Бакалаврів молодших курсів
слід якомога активніше залучати до
різноманітних заходів, а такі зустрічі – ще й гарна ілюстрація перспективності обраного фазу, - зазначає
завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі Надія Резнік.
Любов Панкратова,
доцент кафедри біржової
діяльності і торгівлі

Емоції і пристрасті, шарм і витонченість, посмішки і фантазія, інтелект і кмітливість, креативність
і гламур, ніжність і загадковість, оригінальність і грація, елегантність і атлетичність, романтика і
сучасність, галантність і рішучість – все це маленькі цеглинки величезного щорічного свята, якого
чекають в нашому університеті, мабуть, усі – конкурсу «Краса НУБіП».
Не просто гаряче, а по-справжньому жарко було і в актовій залі, і
на сцені, і за лаштунками 6 березня:
25 найкрасивіших дівчат та 19 найстильніших хлопців університету
боролися за титули «Міс» та
«Містер».
Яскраве перше дефіле – «Зиму
проводжаємо – весну зустрічаємо» –
по-справжньому вразило. Розмаїття
українських народних костюмів,
козацькі гуляння, дівочі вечорниці,
веснянки налаштували на весняний
настрій і разом з тим довели, яка ж
красива українська душа, українська
пісня і українська молодь.

П’ять етапів конкурсної програми пролетіли непомітно: учасники
розкривали грані свого інтелекту у
відеороликах «Він, вона, любов,
весна», представляли перлини талантів у творчому конкурсі «Хвилина
слави», виходили на червону доріжку, але… Такого вибуху, який викликало «Бурлеск-шоу», наша актова зала,
мабуть, ще не бачила і не відчувала
багато років. «Як, ти не бачила бурлеск?», « Які кубики у Женьки …», «А
крила, крила…» – ще й зараз чути в
студентських аудиторіях.
Отож про результати. Містером
НУБіП-2019 став студент факультету

інформаційних технологій Ярослав
Верба, титул Джентльмена НУБіП2019 отримав студент факультету
конструювання і дизайну Станіслав
Стаценко. Красунею НУБіП-2019
проголошена студентка факультету
харчових технологій і управління
якістю продукції АПК Анастасія
Дячук, Віце-красунею НУБіП-2019
стала студентка юридичного
факультету Анастасія Андрощук. А
глядацьке журі своїми фаворитами
обрало студентку Рівненського
коледжу Зоряну Канавську і майбутнього юриста Папуну Пілісеішвілі.
Ірина Майданюк

Після того, як стало відомо, що титули «Міс» та «Містер» здобули Анастасія Дячук та Ярослав Верба
виникло закономірне питання: а що ж ми знаємо про наших переможців? Ближче з ними познайомитися
пропонують майбутні журналістки - першокурсниці гуманітарно-педагогічного факультету Марина
Когут та Вікторія Матвійчук.
Отже, знайомтеся:
Ярослав Верба…
- Ярославе, розкажи трохи про
себе: звідки ти і чим захоплюєшся?
- Я з Одеси, а для навчання обрав
факультет інформаційних технологій НУБіП. Крім навчання, майже
чотири роки займаюся спортивно-бальними танцями, входив до
складу збірної України. Через рік
після переїзду до столиці став чемпіоном України, після чого представляв нашу державу на європейських і світових змаганнях. Також
беру активну участь у різноманітних університетських заходах.
- Що спонукало взяти участь у
конкурсі?
- Отримав пропозицію від деканату
представляти рідний факультет
інформаційних технологій і подумав: чому б і ні? Не обійшлося, звісно, без тривалої підготовки, але у
підсумку став переможцем.
- Чи думав, що ним станеш?
- Ні. Хоча у ході конкурсу друзі, та й
дехто з конкурентів, бачили мене
фаворитом – все ж не вірив у це.
Окремо хочу подякувати товаришам за підтримку, яка допомогла
почуватися більш впевнено. Тож
перемогу святкували разом.
- Не соромився виходити на публіку напівоголеним?
- Звісно, трохи соромився, як майже
усі хлопці. Та з кожною репетицією
все більше звикали до такого «формату». Напевно, завдяки підтримці я
себе почував спокійно.
- Мабуть, після конкурсу у тебе
з’явилися прихильниці?
- Декілька дівчат дійсно привітали
мене з перемогою – і, власне, все. Та
конкурс подарував мені зустріч з
особливою дівчиною, тому все
точно було не даремно.

… і Анастасія Дячук
- Будь ласка, кілька слів про себе.
- Родом з прадавнього Чернігова.
Зараз навчаюся на першому курсі
факультету харчових технологій.
Хобі – танці, крім яких займаюся ще
театральним мистецтвом. Взагалі
веду активний та здоровий спосіб
життя, невід’ємною частиною якого
є спорт.
- Звідки рішення взяти участь у
конкурсі краси?
- Спочатку захотіла спробувати свої
сили: не задля перемоги, а суто для
себе. А коли вже отримала титул
«Міс факультет» - усвідомила, що
представлення свого факультету на
загальноуніверситетському рівні –
неабияка відповідальність і честь.
- Чи думала здобути титул «Міс
НУБіП 2019»? І чи змінилося твоє
життя після конкурсу?
- Перемога була для мене дуже неочікуваною, адже я тільки на першому
курсі, і все це для мене нове та незнайоме. Та все ж дуже приємно: бути

першокурсницею і вже мати таке
досягнення! А у житті нічого не змінилося. І, якщо чесно, я рада цьому.
- Зізнайся, було трохи страшнувато?
- Ще й як! Але у нас було дуже
багато репетицій, тому мені
вистачило одного тижня, аби
звикнути до всього цього. Дуже
допомогло, що всі конкурсантки
виявилися позитивними і допомагали одна одній. Ми багато
спілкувалися та жартували. З цим
мені дуже пощастило.
- Є чимало студенток, які теж
хотіли б поборотися за звання
першої красуні університету, але
соромляться чи навіть бояться.
Що б ти їм порадила?
- Тут немає чого соромитися чи
боятися. Звичайно, спочатку відчуватимете певний дискомфорт, але
це швидко минеться. А отриманий
на конкурсі досвід зробить вас
однозначно більш впевненою в собі.
Тож розвивайтеся та позбувайтеся
комплексів!
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ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ

Є В ЛІСІ ГОСПОДАР – БУДЕ Й ФАУНА,
НЕМАЄ – ХАЗЯЙНУЄ БРАКОНЬЄР
Ресурси мисливського
господарства
Боярська лісова дослідна станція Національного університету біоресурсів і природокористування –
одне з кращих в Україні лісогосподарських і лісовідновних підприємств, що працює за європейським
сертифікатом якості. До цих двох
основних напрямків діяльності
додався ще один – мисливське господарство, яке за останні роки тут
активно розвивається. Причина
цьому проста – воно економічно
вигідне. Це, можна сказати, «нерозкручена» в Україні галузь економіки.
В чому і переконує досвід хоча б
наших найближчих сусідів – поляків: у Польщі багато лісогосподарських підприємств отримують від
господарської діяльності порядку
мільйона євро на рік, а від мисливської – удвічі більше.
- Вийти на рівень рентабельного мисливського господарства за
прикладом Польщі – таку задачу
перед колективом Боярської ЛДС
ставить ректор, - говорить її директор Анатолій Карпук. - Причому не
тільки вийти, а поєднуючи господарську діяльність з навчанням і
наукою. І це цілком реально.

Прозаїка мисливського
господарства
- З 18 тисяч гектарів лісу
Боярської ЛДС більше 9 тисяч – під
площами її навчально-науково-дослідного мисливського господарства, - долучається до розмови
заступник директора станції з інноваційного лісівництва та сталого
розвитку Юрій Несторяк (який, власне, і опікується в господарстві справами мисливськими. – Ред.). – Тут
захищено почувається різна дичина.
Найпоширеніший у нас мисливський вид - косуля європейська: за
останнім обліком налічується 265
голів. А от лось, довкола якого ламаються списи щодо наявності його у
Червоній книзі, в цих місцях через
великий фактор турбованості не
тримається і з’являється лише в
період гону. Заєць же, лисиця почуваються вільно, точить деревину бобер
на гатях. З диким кабаном ситуація
поки що непроста: свого часу через
епідемію африканської чуми відбулася повна його депопуляція. І тепер у
планах - відтворення його популяції.
Для відновлення поголів’я спроектований вольєр для напіввільного
утримання, розрахований на 100
голів, - до 6 гектарів. Ще один вольєр

(на 500 голів) вшестеро менший
площею, але ж і розрахований він на
меншу дичину – фазана, який належить до цінних мисливсько-промислових птахів, і дику качку. Для спостереження за станом лісових масивів і обліку дичини придбали кілька
дронів, якими опікується провідний
інженер лісового господарства
Олександр Іванцов.
За п’ять років ведення бойових
дій на сході в Україні «на руках» у
браконьєрів з’явилося чимало зброї
і приладів нічного бачення. Уночі не
потрібно навіть з дороги з’їжджати
– бий прямо з машини! Ще порушники уподобали арбалети, які б’ють
беззвучно. Це, як самі розумієте,
роботу єгерям господарства значно
ускладнює: вони постійно виходять
на цілодобові чергування. І хоча за
законом вилучати зброю права не
мають, та все ж любителі дармової
дичини таких патрулів з їхніми кремезними хлопцями побоюються. Та
петлі чи капкани в лісі, які постійно
вилучаються, - не дивина.
Плесецьке лісництво Боярської
ЛДС має три мисливські дільниці та
єгерські обходи – царина Сергія
Арпуля, Сергія Романченка та
Олександра Сови. На кожній з них –
по десять підгодівельних майданчиків
з годівницями, корм для яких заготовляють ще навесні та влітку, і солонцями, наповненими сіллю, яку ті ж косулі дуже полюбляють. Місця для їхнього облаштування обирали там, де
спостерігається найбільше скупчення
дичини і найменша ймовірність її
турбування. На один з них ми і приїхали, аби побачити косуль. Та ба,
полохливі тварини ще здалеку зачули
шум двигуна і майнули вглиб лісу.
- А вони тут були, - показує на
кілька лежок старший лісничий лісництва Василь Білека. І сміється:
воно хоч і тварина, але своє щастя
розуміє – коли є сіль, далеко не
відійде.
А взагалі єгеря і мисливствознавці господарства на сезон підгодівлі заготовляють біля 4 тисяч віни-

ків з кропиви і листяних порід (які
теж просолюють, аякже!) і порядку 3
тонн сіна. Аби спекатися гельмінтів,
спільно з працівниками ветеринарної служби Васильківського району
виготовляють гранульований комбікорм. З ними ж спільно провели і
вакцинацію тварин - з гвинтокрила
розкидали над лісами желеподібні
приманки з вакциною від сказу.
Поетика мисливського
господарства
Випадкових людей серед тутешніх єгерів немає. Цікавлюся у Сергія
Арпуля, чому подався на ці нелегкі
хліби? Все просто. Хлопець ріс у діда
на лісовому кордоні, змалечку закінчив дві школи – сільську загальноосвітню і лісову. Куди ж податися, як не
у ліс, до дичини? Хоча сам полювання як таке не любить.
- Пам’ятаєте мультяшного дядю
Федора з його фразою про фоторушницю: тут тобі і полювання, і звірів убивати не треба? – говорить він.
– Задача єгеря зберегти, а не вполювати. Виняток роблю тільки тоді,
коли невмілий мисливець підранює
тварину і треба добити підранка.
Взагалі, попри зовнішність класичних бруталів, ці хлопці в душі
своєрідні поети лісу. Це проявляється щоразу, коли мова заходить про
ліс і його мешканців. От хоча б
розповідь Юрія Нестеряка.

- Якось іду лісом, глянь під ноги
– а за якихось пару метрів дитинча
косулі лежить – малесеньке, ще,
певно, і ходити як слід не може.
Зіщулилося: небезпеку відчуває.
Зробив вигляд, що не помітив, та й
пішов далі. За кілька годин повернувся, раптом допомога потрібна, вже немає, значить, забрала мати…
На території мисливського
господарства Плесецького лісництва існує 5 відтворювальних ділянок (а це п’ята частина від загальної
площі господарства), де полювання
категорично заборонене – тільки
підгодівля і охорона. А там, де дозволено, -для індивідуального полювання встановлені п’ять вишок (які
використовуються і при обліку
дичини) та зручні позиції для мисливців. Словом, зроблено максимум
для того, аби вони почувалися зручно і безпечно.
Тож екологи і активісти, пропагуючи ідеї заповідників і заказників,
повинні враховувати просту істину:
є в лісі господар – буде й фауна,
немає – там хазяйнує браконьєр. І
найкращим прикладом такого дбайливого ставлення до природи є
робота колективу Боярської лісової
дослідної станції та її навчально-науково-дослідного мисливського
господарства.
Валентин Обрамбальський

ВІДТВОРИМО ЛІСИ РАЗОМ
У Боярській лісовій дослідній станції триває традиційна акція «Відтворимо ліси разом», яка органічно
вписується в акцію Держкомлісу «Майбутнє лісу в твоїх руках». Попри різні, винесені в назву, слогани,
вони обидві мають одну суть: посади дерево!
До неї активно долучилися студенти ННІ лісового і садово-паркового
господарства. Напередодні Всесвіт
нього дня лісу третьокурсники, які
опановують спеціальність «Лісове господарство», взяли участь у відновленні
лісових масивів – заліснюванні зрубів
на території Плесецького лісництва
Боярської ЛДС. На площі у два гектари
вони висаджували однорічні сіянці
сосни, дуба звичайного, клена, явора,
вирощені у власному розсаднику лісництва.

- Залучення студентів до таких
робіт, крім допомоги працівникам
станції, має за мету і набуття ними
практичних навичок майбутніх
лісівників, - говорить старший лісничий Плесецького лісництва
Василь Білека. - Та вони, по суті,
такими вже і є, адже у більшості
батьки працюють у лісовому господарстві у різних регіонах України.
Більше того, свого часу вони навчалися на лісогосподарському
факультеті нашого університету, а

тепер їхні діти опановують тут професію лісівника.
Так, у Олександра Костенка в ДП
«Остерське лісове господарство»,
що на Чернігівщині, працюють і
батько – інженер з охорони праці
Микола Іванович, і дядько –
Анатолій Іванович, і хрещений –
інженер з охорони та захисту лісу
Олександр Жук. А у Богдана Шиліна
з Волині у ДП «Колківське лісове
господарство» інженером лісового
господарства працює мама Лідія

Никифорівна, а сестра Ірина – інженером лісових культур. Батько ж
Сергія
Тараненка
Владислав
Іванович
–
майстер
лісу
Трушівського
лісництва
ДП
«Чигиринське лісове господарство».
- А ще спільна праця з відновлення лісу цементує наш курс, додає Микола Пуш. - Ми вже третій
рік, тобто стільки, як навчаємося,
дружно беремо участь у цій акції. А
я і більше, враховуючи досвід студентства у Лубенському лісотехнічному технікумі. Так що коли людина
у житті повинна зробити три речі,

то одну з них – посадити дерево –
ми вже значно перевиконали.
- Ці студенти вже знать технологію висадки, знайомі з основним її
інструментом – мечем Колесова, так
що зайвих інструкцій не потребують, - долучається до розмови
заступник директора Боярської ЛДС
Юрій Несторяк. - І на них можна
розраховувати. Так, як і на їхніх
попередників, частка яких теж є у
нинішніх лісових масивах нашої
станції.
Ніна Чехлова
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ОГОЛОШЕННЯ
Національний університет біоресурсів
і природокористування України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД
директора ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».
Заяви приймаються з 12 березня по 12 квітня 2019 р. включно. Порядок
обрання і умови конкурсу визначені Порядком проведення конкурсу на
заміщення посад декана факультету, директора інституту, керівника відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України, який розміщено на сайті університету nubip.edu.ua
(розділ «Відділ кадрів»). Документи подавати до відділу кадрів, к. 106.
Адреса: 03041, вул. Героїв Оборони, 15
завідувачів кафедр: англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей (1), психології (1), будівництва (1), надійності техніки (1), нарисної
геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну (1), фармакології та токсикології (1),
комп’ютерних систем і мереж (1), статистики та економічного аналізу (1), землевпорядного проектування (1), овочівництва і закритого ґрунту (1).
Заяви приймаються:
з 22 березня по 5 квітня 2019 р. включно (3-й корпус, к. 229).
Умови конкурсу визначені Порядком проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України, який розміщено на
сайті університету (розділ «Відділ кадрів»).

СПОРТ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЕТАПУ
КУБКУ СВІТУ

Другокурсник факультету ветеринарної медицини, майстер спорту міжнародного класу Владислав Бондар виборов золоту медаль Кубка світу з
тхеквондо (WTF) Egypt Open G2 (вагова категорія до 87 кілограмів). Ця
перемога принесла йому ще й рейтингові бали, які потрібні для кваліфікації
на Олімпійські ігри у Токіо-2020.
Сергій Деркач, заступник декана

ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА 2020

ПОЛІПШУЄМО УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
Реалізуючи програму розвитку університету «Голосіївська ініціатива 2020», велика увага приділяється
поліпшенню умов навчання і проживання студентів та аспірантів.
Нове обличчя
4-го гуртожитку
Зокрема, ремонтні роботи
активно ведуться у 4-му гуртожитку.
По-перше (а для людей, які ходять
повз нього, і найпомітніше), відремонтовано фасад та впорядковано
територію. Студенти висадили
хвойні декоративні рослини, які
чудово прийнялися. Наразі розробляється проект озеленення прилеглої території, його реалізація
запланована на найближчий час.
Всередині будівля теж кардинально змінилася. Коштом роботодавців на сходових майданчиках замінені плитка та підвіконня,
пофарбовано стіни і стелі у місцях загального користування та
на балконах. Активно працюють
господарники університету: замінено труби водопостачання і змішувачі, встановлено розсіювачі
для душу, триває заміна електропроводки. Наразі перший поверх
готовий повністю. Якраз вчасно,
адже тут розміщуватиметься
виборча дільниця.

Торкнулися зміни і кімнат.
Замінено світильники, встановлено
110 дверей, капітально відремонтовано та укомплектовано новими
меблями 17 помешкань для першокурсників, закуплені нові стільці, на
черзі – нові табурети, які очікуються
вже
найближчим
часом.
Відремонтовано читальну залу, приміщення студентської ради. А ще встановлено бойлер на 750 літрів.
Тож тепер гуртожиток, у якому мешкають студенти факультетів юридичного і землевпорядкування, аспі-

ранти та співробітники, буде з гарячою водою, незалежно від централізованого її постачання у столиці.
У відремонтовані
гуртожитки – і нові меблі
Якщо президентське крісло в
країні всього одне, а двох керівників
водночас вона не витримає (прецеденти вже були!), то стільці і табурети для студентських гуртожитків,
контингент яких щороку змінюється, - потрібні завжди і у великій
кількості. І якщо меблі для університетського кампусу виготовляють у
власному меблевому цеху, то табурети – у власному ж таки столярному. З приходом на посаду керівника
цеху Євгена Снаровкіна робота тут
значно активізувалася. Столярі
Сергій Кравченко, Олександр
Кваша, Віталій Любенко, Микола
Проценко, Микола Яковенко виготовляють двері, віконні блоки, плінтуси, вагонку тощо. Зараз, на замовлення дирекції студмістечка, завершують виготовлення 800 табуретів.
Ніна Чехлова

МАЙСТРИ

ПОДАРУВАТИ СВЯТО
НАШІ ЮВІЛЯРИ
У березні свій ювілей святкують:
50-літній – доцент кафедри ботаніки, дендрології та селекції Анатолій
Тертишний, охоронник Валерій Христосенко;
55-літній – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права
Володимир Єрмоленко, доцент кафедри електроніки, електромеханіки
та електротехнологій Анатолій Мрачковський, старший викладач
кафедри культурології Ольга Сауріна, бухгалтер Віта Бадзюх,
комендант навчального корпусу №12 Ольга Дейнеко, завідувач
навчальної лабораторії аграрного консалтингу та сервісу Нана
Харазішвілі, прибиральниця Євгенія Верещінська, черговий Іван
Гринь, двірник Ольга Сокотун;
60-літній – завідувач відділу аспірантури Олена Барабаш, завідувач
кафедри фармакології та токсикології Володимир Духницький,
каштелян гуртожитку №8 Ольга Войтенко, чергова Ірина
Козубовська, слюсар Олександр Рибак;
65-літній – доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії Віктор
Бухтіяров, провідний фахівець відділу кадрів Валентина Савчук,
охоронник Тетяна Оніпченко;
70-літній – завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості
води Володимир Копілевич, майстер виробничого навчання кафедри
транспортних технологій та засобів у АПК Володимир Кадубенко,
чергова Юлія Геленко.

Після тривалої перерви профком викладачів і співробітників університету разом з адміністрацією
відновили традиційний мистецький конкурс «Господарочка».
Жіноцтво університету продемонструвало такі кількість талантів,
що очі дійсно розбігалися. Дуже
популярною залишається вишивка
– і нитками, і бісером. Тут і картини
методиста навчального відділу Віри
Цисановської та рушник, на якому
майстриня вишили слова «Заповіту»
та портрет Кобзаря, і вишивані
ікони Тетяни Струк з ННІ лісового
та садово-паркового господарства, і
ціла експозиція представниць
факультету землевпорядкування:
вишиті бісером сорочки Наталії
Бавровської та картини Оксани
Кустовської і нитками - Ольги

Тихенко. А Людмила Михайловська
з факультету інформаційних технологій теж з допомогою бісеру представила своє бачення Парижу – він
у неї виявився кольору весняного
бузку. Ще один Париж, але вже
намальований, належить пензлю
Оксани Бали (ННІ післядипломної
освіти). А от Людмилу Отрешко з
УкрНДІ сільськогосподарської радіології надихнув дощовий Лондон.
Окреме місце зайняли різноманітні ляльки. А що? Дівчатка є дівчатка. Тут і обереги - ляльки-мотанки у
виконанні Світлани Сидоренко (ННІ
лісового і садово-паркового господарства) та Тетяни Сліпухи (механіко-технологічний факультет), і дуже
симпатичний ведмедик із сіна зроблений аспіранткою Тетяною
Розбицькою (факультет харчових
технологій та управління якістю
продукції АПК), і кокетлива ворона у
модному наряді та кумедні зайці
Любові Шимко (факультет конструювання та дизайну). А Анастасія
Куценко підтвердила, що конструктори - народ з фантазією і перетво-

рила звичайнісіньку коробку з-під
взуття на вишукану скриньку.
Був представлений і одяг для
найменших модниць: в’язані платтячка, костюмчики і пальтечка ручної роботи диспетчера деканату
тваринництва та водних біоресурсів
Марії Виговської.
Майстрині університету показали, що цікавляться й різними екзотичними техніками. Серед яких
флораріум Олени Колісніченко з
ННІ лісового і садово-паркового
господарства, орігамі завідувачки
відділу інформаційних технологій
наукової
бібліотеки
Оксани
Павлушенко, роботи представниць
гуманітарно-педагогічного факультету - об’ємний декупаж Людмили
Шанаєвої-Цимбал, ошибана Тетяни
Мисюри, кераміка Ярини Пузиренко
(яка, аби опанувати техніку їздила
навчатися в Опішню). І навіть великий герб університету, який з паперу зробили Юлія Рибалко і Ірина
Безпрозванна з факультету захисту
рослин, біотехнологій та екології.
Ірина Білоус
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