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ХРОНІКИ ЮВІЛЕЮ

15 травня 2018 року Націо
нальний банк України випустив в 
обіг першу в історії нашого вишу 
пам’ятну медаль «Національний уні
верситет біоресурсів і природоко
ристування України». Метал, який 
використали майстри,  нейзільбер, 
маса 12.8, діаметр  31 мм. Тираж  
30 тисяч штук.

На аверсі медалі розміщено 
зображення головного корпусу уні

Наймасовішим і найвидовищ
нишім заходом святкування став 
студентський флешмоб, присвяче
ний 120річчю НУБіП. Ідея його 
проведення належить активістам 
студентського самоврядування 
Євгенії Дошці з юридичного 
факультету та Анні Кравчук з 
факультету аграрного менеджмен
ту. Вона знайшла розуміння та під
тримку у ректора Станіслава 
Ніколаєнка, який і сам долучився 
до цього дійства.

На полі стадіону університету 
майже дві тисячі студентів відобра
зили малий герб НУБіП. Якщо 
хтось не пам’ятає, це три золоті 
колоски пшениці на синьому тлі 
щита. Від власне ідеї до втілення 
пройшло всього два тижні 

Налаштовані оптимістично сту
дентиучасники вже зараз ладні 

верситету, над яким  малий 
Державний герб України та напис 
«УКРАЇНА», внизу  логотип 
Банкнотномонетного двору НБУ та 
рік карбування  «2018».

На реверсі на дзеркальному тлі  
логотип НУБіП і написи «Націо
нальний університет біоресурсів і 
природокористування», «УКРАЇНА» і 
«120 років».

Наш кор.

відобразити цей герб на всьому 
полі стадіону. Думається, це справа 
не такого вже й далекого майбут
нього, бо такий флешмоб цілком 

може претендувати на Книгу 
рекордів України.

Валентин Обрамбальський

ПАМ’ЯТНА МЕДАЛЬ 
ДО 120-РІЧЧЯ НУБіП

ЛИШ РАЗ В ЖИТТІ БУВА 120 РОКІВ...

СТУДЕНТИ ВІДОБРАЗИЛИ 
МАЛИЙ ГЕРБ УНІВЕРСИТЕТУ

НУБіП України на державному рівні відзначив свій 120-річний ювілей. Три дні поспіль в його стінах тривали різноманітні заходи, 
найголовнішим з яких стала міжнародна науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: 

виклики для університетів наук про життя", та багато культурних і спортивних подій. Їм і присвячується це число газети.
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Ми коротко поспілкувалися з 
новоспеченими лауретами.

- Олександре, на що спрямова-
на ця наукова робота? 

 По суті, це комплексне вивчення 
біорізноманіття  структури і тексту
ри компонентів мікробного біому 
грунтів. Власне, те, що ми визначили 
функціонально важливі таксономічні 
одиниці, у подальшому створює 
передумови формування стійких 
високопродуктивних агроекосистем. 
Наукові підходи нашої роботи дають 
можливість використовувати їхній 
біологічний потенціал та формувати 
ефективні системи між аграрною 
наукою та виробництвом. Як бачите, 
прикладний момент дуже суттєвий і 
перспективний.

Указом Президента України Петра Порошенка №136/2018 від 19 травня 
2018 року призначено державні стипендії видатним діячам науки. До 120річ
ного ювілею НУБіП їх отримали троє наших колег – професори Михайло 
Васюхін, Станіслав Рудик та Микола Ярмоленко.

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

ДЕРЖАВНІ СТИПЕНДІЇ 
ДЛЯ ВИДАТНИХ 
ДІЯЧІВ НАУКИ

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

- Тетяно, чи очікували, що 
отримаєте Премію Верховної Ради 
України?

 Звісно, коли готуєш подання 
(не важливо, на премію чи грант), 
то сподіваєшся на перемогу. Але 
коли ми побачили у переліку пода
них робіт цифру 64, трохи захви
лювалися: самі розумієте, конкурен
ція була серйозна. І лише коли діз
налися, що пройшли два етапи від
бору, зрозуміли: ми це зробили! Я 
взагалі запам’ятаю той день назавж
ди, адже це було 18 грудня – на мій 
день народження, а вручення співп
ало в часі з ювілеєм нашого універ
ситету. Ось такий доленосний збіг 
дат в моєму житті.

Ірина Білоус

Цього року Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційної 
технології «Біологізація землеробства – якість і безпека продукції АПК» присуджено трьом 
нашим колегам – завідувачам кафедр землеробства та гербології Семену Танчику, 
екобіотехнології та біорізноманіття Миколі Патиці і директору ННІ центру агротехнологій 
Леоніду Центилу. З ними - наша розмова.

Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 
ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень 
та науково-технічних розробок удостоєні два представники 
НУБіП України – доцент кафедри екобіотехнології та 
біорізноманіття Тетяна Іванова і старший викладач кафедри 
молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Олександр 
Колодяжний. Так оцінено їхню наукову роботу "Розробка 
молекулярно-біологічних підходів у дослідженні метагеному 
ґрунтів України". Знаменно, що вручення дипломів лауреатам 
співпало в часі з Днем університету, що і відзначив на 
урочистостях спікер парламенту Андрій Парубій.

ЗНАЙ НАШИХ!

-  У чому інноваційна складова цієї 
роботи?

Микола Патика:
  Робота спрямована на комплек
сне вирішення проблеми забезпе
чення АПК України сучасними біо
технологіями, в основі яких лежить 
біологічна складова ґрунту як базис 
для впровадження новітніх високое
фективних систем землеробства різ
них рівнів екологізації (промисло
вих, екологічних і біологічних). 
Сутність таких систем полягає у 
використанні заходів екологічної 
сумісності землеробства з природ
ними процесами, а одним із страте
гічних напрямів є розкриття та опти
мізація природничого адаптаційно
го потенціалу шляхом використання 
інноваційних біологічних засобів 
відтворення родючості ґрунту та 
отримання екологічно безпечної 
продукції рослинництва. 

Максимальне збільшення вироб
ництва сільськогосподарських куль
тур та якість отриманих врожаїв, за 
одночасної мінімізації використання 
природних та інших ресурсів, є най
важливішим завданням, що забезпе
чує світову продовольчу безпеку в 
контексті глобальних змін і потреб. 
Основні світові втрати врожаю зумов
лені змінами (збіднення різноманіття, 
втрата трофічних ланцюгів та ін.) 
біологічної структуровопросторової 
та видової складової ґрунту. Саме 
через них на фоні оптимальних фізи
кохімічних характеристик ґрунту 
може втрачатися більша частина вро
жаю. Мікробні угруповання ґрунту 
становлять найбільший та найсклад
ніший ресурс біологічного різнома
ніття у світі, а на їхній основі рослин
номікробні системи та взаємодії 
зумовлюють функціонування та гоме
остаз еко та агросистем. На фоні 
численних наукових пропозицій та 
інноваційних методів ведення сіль
ського господарства, стратегій управ
ління ландшафтом з пріоритетним 
використанням хімічного контролю 
за шкідниками і фітопатогенами, біо
логічна складова та її роль у контролі 
за посівами і формуванням різнома
ніття майже не враховувалась. Ґрунт 
як найскладніше в світі біогенне сере
довище представляє собою складну 
різноступеневу, різноспрямовану 
систему, в якій відбуваються численні 
просторові та термінальні взаємодії. 
Управління ґрунтовою біотою та її 
біорізноманіттям, в т.ч. трофічним, на 
сьогодні можливе лише опосередко

вано, а суть такого управління не є 
повністю контрольованою. 

В основу нашої розробки покла
дено попередні фундаментальні та 
прикладні дослідження щодо форму
вання біологічно оптимізованого, 
здорового ґрунту за рахунок при
родного консорціуму ґрунтових 
мікроорганізмів, який активно про
являє ефект оздоровлення ґрунту.

Семен Танчик:
 Погіршення у багатьох країнах світу, 
у т.ч. і в Україні, екологічного стану 
довкілля і вирощеної продукції, поси
лення процесів деградації грунтів, 
проблеми з виробництвом екологіч
но безпечних для здоров’я людини і 
тварини продуктів харчування обу
мовили необхідність змін сучасного 
розвитку землеробства. Очевидно, що 
шлях подальшої інтенсивної хімізації 
землеробства економічно необґрун
тований і екологічно небезпечний. 
Настала нагальна необхідність у еко
логізації і біологізації землеробства. 
Перші кроки в цьому напрямку зро
блені в США, Канаді, країнах ЄС, 
Україні. Проте глибоких комплексних 
досліджень немає, теоретичні основи 
впровадження органічних і мінераль
них добрив не розроблені. Роль орга
нічних і мінеральних добрив у фор
муванні високоякісної і екологічно 
безпечної продукції рослинництва за 
біологічного землеробства не визна
чена, шляхи їхнього спільного ефек
тивного використання не апробовані.

Недостатня вивченість цих про
блем стимулювала нас на проведен
ня досліджень у даному напрямку. 
Ми вважаємо, що перспективними є 
розроблення та впровадження нау
ково обґрунтованих, екологічно без
печних сучасних систем землероб

ства. Сутність останніх  у викорис
танні законів екологічної сумісності 
землеробства з природними проце
сами. Пріоритетом наших розробок 
є ресурсно можливе внесення орга
нічних добрив нового покоління, 
нетоварної частини урожаю, маси 
сидеральних культур, оптимізація 
структури посівних площ з норма
тивною часткою багаторічних трав, 
впровадження ґрунтозахисної систе
ми обробітку ґрунту, застосування 
екологічно регламентованої системи 
захисту рослин від шкідливих орга
нізмів, використання біопрепаратів.

- Чи очікували такої високої оцін-
ки Вашої роботи?

Микола Патика:
  Це результат багаторічних комп
лексних досліджень, починаючи з 
ідей досліджень від молекул, організ
мів у пробірці та закінчуючи техно
логічним впровадженням на широ
ких територіях. Так, вже маємо вели
кий досвід роботи у різних організа
ціях ЄС з формуванням бази даних 
ґрунтів Європи, значну кількість різ
них грантів, постійно обмінюємося 
досвідом з провідними господар
ствами світу, і саме це стало основою 
формування оригінальної ідеї та 
успішного впровадження наукової 
розробки у виробництво.

Приємно, що наші розробки 
отримали підтримку на рівні галузе
вих премій, відзначені вищими дер
жавними нагородами в галузі науки 
і техніки. Головне те, що на основі 
законів природи сталий розвиток 
сільського господарства країни 
можливий за рахунок біологічної 
складової підвищення родючості 
ґрунтів, екологічного стану агробіо
ценозів та відповідно умов середо
вища існування людства. Також важ
ливими складовими успіху є середо
вище, в якому формується і набуває 
розвитку наукова думка, і наш уні
верситет у цьому контексті є спри
ятливим і прогресивним для роз
витку наукових платформ.

Семен Танчик:
 Головна оцінка нашим розробкам  
отримання якісної і екологічно без
печної продукції землеробства, яка 
позитивно впливає на здоров’я людей 
і тварин. Вважаю, що майбутнє за 
університетською аграрною наукою, і 
визнання її сьогодні – тому підтвер
дження.

Розмовляла Ірина Білоус

ПРЕМІЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ - НАШИМ КОЛЕГАМ

Головне територіальне управлін
ня юстиції у м. Києві та НУБіП підпи
сали меморандум про співпрацю.

Відтепер студенти нашого юри
дичного факультету зможуть пройти 
стажування у будьякому структурно
му підрозділі юстиції Києва і будуть 
долучатись до всіх публічних заходів 
столичної юстиції. Вони також мати
муть можливість поєднати навчаль
ний курс із вивчення англійської та 
проект Lingva Skills, котрий дозволить 
покращувати знання в режимі 
онлайн.

ПАРТНЕРСТВО



Голова наглядової ради НУБіП 
України Микола Томенко говорив 
про неприємну тенденцію нівелю
вання університетів, що існує нині. 
Але ж університет сьогодні – не 
просто місце, де готують фахівців, а 
й осередок науки, просвітництва, 
виховання. І виходить так, що 
останні три надзвичайно важливі 
речі залишили на узбіччі  в надії, 
що замість нас хтось буде ними 
опікуватись. Так, у завданнях, розро
блених урядом відповідно до прого
лошених 17 цілей сталого розвитку, 
домінують соціальна, гуманітарна 
та екологічна складові – саме те, що, 
на жаль, зараз не виконується. Тож 
фактично базові параметри, за 
якими визначається якість життя, у 
нас на другому плані.

Заступник міністра освіти і 
науки Максим Стріха підкреслив: 
йому дуже приємно бути в стінах 
університету. І на це є декілька при
чин. Перша: індекси цитованості 
праць біоекономічного характеру 
значно перевищують інші галузі. 
Друга: НУБіП сьогодні представляє 
сферу, яка критично важлива для 
України (кожен знає про великі від
сотки експорту, що забезпечує саме 
АПК), однак тут важливо переорієн
туватися на експорт готової продук
ції, а не сировини. І третя – родин
на, адже академік Максим Гулий, 
який віддав багато років співпраці з 
НУБіП, – дід нашого гостя.

Випускники НУБіП  голова 
Державної служби з питань безпеки 
і якості продукції Володимир Лапа 
та президент НААН України Ярослав 
Гадзало пригадали, як свого часу 
навчалися тут, відмітили позитивні 
зміни, що відбулися і відбуваються в 
університеті. Від імені президії 
НААН Ярослав Гадзало вручив рек
торові Станіславу Ніколаєнку почес
ну відзнаку академії.

З глибокою аналітичною допо
віддю про роль університетів наук 
про життя в реалізації концепції ста
лого розвитку світу, яка нині є неза
перечною, виступив Станіслав 
Ніколаєнко. Саме тут готують відпо
відних фахівців, саме в цих універси
тетах, зокрема і НУБіП України, скон
центровані висококваліфіковані 
вчені в галузі екології, природозбере
ження, якості і безпеки харчування 

людей, епідеміологічного благопо
луччя і т.д. Тема нашої міжнародної 
конференції  надзвичайно актуаль
на. Адже баланс між задоволенням 
сучасних потреб людства і захистом 
інтересів майбутніх поколінь постій
но порушується (з повним текстом 
доповіді можна ознайомитися на 
офіційному сайті НУБіП. - Ред.).

Станіслав Ніколаєнко спинився на 
науковій проблематиці, якою займа
ються в НУБіП. Нині тут щорічно вико
нується понад 200 наукових тем на 
суму майже 60 млн гривень, запрацю
вав науковий парк «Стале природоко
ристування та якість життя», стар
тапшкола. У 2017 році опубліковано 
216 статей, що індексуються у базі 
SCOPUS та Web of Science  удвічі біль
ше показника минулого року. Спільно 
з колегами,  зокрема з НААН України, 
здійснюються численні дослідження 
світового рівня: розроблено екологіч
ну систему землеробства (Семен 
Танчик, Микола Патика, Леонід 
Центило, Анатолій Заришняк), інте
лектуальну систему повітряного моні
торингу стану посівів для оптимізації 
внесення добрив, наукові основи та 
алгоритми побудови різноманітних 
біосенсорів, технології використання 
стовбурових клітин у ветеринарній 
медицині, дослідження біогенних 
потоків радіонуклідів в агро та лісових 
екосистемах, методології оцінювання, 
попередження та зменшення радіоло
гічних наслідків аварій на атомних 
електростанціях (Валерій Кашпаров) 
та багато іншого.

Не можна навчати студентів в 
університеті, не демонструючи їм 
картини можливого майбутнього. У 
цьому сенсі показовим є досвід 
нашого університету в поєднанні 
освітньої і наукової складових. 
Цікавим є досвід щодо створення 
Школи лідерства, де студентський 
актив має можливість ознайомитися 
як із сучасними технологіями, зустрі
тися із відомими вченими і політика
ми, так і побачити перспективу.

Принагідно ректор також закли
кав іноземних колег не педалювати 
процеси перетоку абітурієнтів з 
України до своїх країн через неви
правдані спрощення правил прийо

му, різні пільги, що дестабілізує 
Європу.

Про розвиток людини у контек
сті сучасних цивілізаційних викли
ків говорив президент Національної 
академії педагогічних наук України 
Василь Кремень, який вручив почес
ну грамоту колективу НУБіП. 
Очільник НАПН закцентував увагу 
на тому, що наука і освіта повинні 
бути пріоритетними, бо перша про
дукує нові знання, а друга впрова
джує їх на практиці. А освітяни 
повинні давати відповіді на нові 
виклики, і оскільки людство перехо
дить до інноваційного типу прогре
су, то в університетах потрібно фор
мувати людину з інноваційним мис
ленням, культурою, здатну до проду
кування інновацій і, що важливо  
глобалістську, яка зможе вести краї
ну до динамічного розвитку.

Про ліс, науки про життя та гло
бальні виклики говорив головний 
науковий співробітник Міжна род
ного інституту прикладного систем
ного аналізу (Австрія) Анатолій 
Швиденко. Він порушив питання, що 
стосуються усієї планети: голоду і 
нестачі продовольства, зміни кліма
ту, що безумовно відбиваються на 
усьому. І парадокс: у епоху високих 
технологій, шаленого розвитку за 
останні півстоліття людство не стало 
ані щасливішим, ані краще жити. На 
думку вченого, вирішити проблеми 
можуть допомогти інтегральні мо 
дель ні кластери. А взагалі світу потріб
ні нові спеціалісти. Для цього в уні
верситетах треба виховувати критич

ну масу. Бо тільки вільна лю  ди на, 
вихована в громадському сус піль стві, 
відкритому світові, стане ос  нов ною 
рушійною силою прогресу.

Актуальні проблеми діяльності 
університетів, міжнародних універ
ситетських асоціацій, агропромис
лового виробництва порушили у 
своїх доповідях також перший про
ректор Казахського національного 
аграрного університету Тіреуов 
Канат, заступник міністра аграрної 
політики та продовольства Ольга 
Трофімцева, заслужений професор 
Берлінського університету імені 
Гумбольдта (Німеччина) Дітер 
Кіршке, директор Державного науко
воконтрольного інституту біотех
нології і штамів мікроорганізмів 
Анатолій Головко, проректор з 
питань науки і міжнародних зв'язків 
Вроцлавського університету наук 
про життя (Польща) Ярослав Боси, 
директор Інституту технічної тепло
фізики НАН України Юрій Снєжкін, 
академіки Валерій Адамчук, Всеволод 
Кунцевич, Борис Стегній, президент 
Університету ЛаСаль Бове (Франція) 
Філіп Шоке, ректор Словацького 
аграрного університету в м. Нітра 
(Словаччина) Петер Бєлік, наші 
колеги  завідувачі кафедр Семен 
Танчик, Володимир Чайка та Ігор 
Гудков, декан факультету захисту 
рослин, біотехнологій та екології 
Микола Доля, директор Української 
лабораторії якості і безпеки продук
ції АПК Валерій Ушкалов.

Ольга Наконечна
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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
Особливою подією в житті університету стала міжнародна науково-практична 
конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів 
наук про життя». Особливою з багатьох причин. По-перше, вона порушила надзвичайно 
актуальні питання сьогодення і найближчого майбутнього, що підкреслювали неодноразово 
у вітаннях і доповідях почесні гості і учасники, колеги з-за кордону (на конференцію прибули 
делегації з США, Південної Кореї, Китаю, В’єтнаму, Нігерії, Нідерландів, Кіпру, Німеччини, 
Франції, Австрії, Чехії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Молдови, Словаччини, Румунії, 
Греції, Болгарії, Узбекистану, Казахстану, Туреччини). По-друге, участь у ній взяло рекордне 
число – більше 1100 (!) викладачів, науковців, молодих вчених, які представляють 
найрізноманітніші наукові напрями, студентів, громадських діячів. По-третє, тільки з 
огляду пленарних доповідей вже можна сміливо стверджувати: університети наук про 
життя (як прийнято їх називати у європейській практиці) на кшталт НУБіП – це потужні 
освітні і наукові установи, здатні і зобов’язані формувати власне цілі нашого майбутнього 
розвитку та розробляти шляхи їхнього досягнення. І, звичайно ж, дуже знаково, що такий 
масштабний науковий захід пройшов у межах святкування 120-річчя НУБіП.
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ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ В УСІЙ ЙОГО КРАСІ 
Фігура свята перша:
поповнення Алеї слави 
Алея слави університету попов

нилася ще трьома погруддями видат
ним вченим, фундаторам вишу 
авторства Ігоря Бєлова: організатору 
аграрної науки і освіти в Україні, 
вченому світового рівня з годівлі 
сільськогосподарських тварин та 
птиці Григорію Богданову (саме за 
його ініціативи та при підтримці 
уряду УРСР було побудовано 3 нав
чальні корпуси, 3 гуртожитки, 5 жит
лових будинків для співробітників, 
молочний комплекс НДГ «Вели косні
тин ське» та багато інших об’єктів 
університету), лісівнику і грунтознав
цю, засновнику контрольнонасіннє
вої справи в Україні Петру Сльозкіну, 
засновнику української типологічної 
наукової школи в лісівництві та 
основоположнику методу порівняль
ної екології Петру Погребняку (він 
створив вчення про природну родю
чість лісових грунтів та екологолі
сівничий напрямок в лісівництві). 

Всього зараз на Алеї слави вста
новлено одинадцять пам'ятників.

Фігура друга: 
офіційна
На стадіоні гостей вітав ректор 

Станіслав Ніколаєнко, який з горді
стю відзначив ту високу оцінку, яку 
дали колективу керівництво держа
ви, уряду і особисто Президент 
України, та увагу з боку міжнародної 
спільноти: майже 100 гостей з 24 
країн світу приїхали на святкування.

За свою 120річну історію НУБіП 
випустив майже 200 тисяч фахівців, 
які прославили свою alma mater. І 
зараз, незважаючи на складну фінан
сову і економічну ситуацію в країні, 
виш впевнено розвивається. За допо
могою уряду і меценатів відновлено 
3й корпус, переобладнуються ауди
торії і лабораторії. Студентство про

демонструвало чудові знання на 
фінальних етапах Всеукраїнських 
студентських олімпіад і конкурсів 
наукових робіт. Вчені університету 
відзначені Преміями Президента 
України і Кабінету Міністрів.

Україна – унікальна держава: 
вона багата і людьми, і природними 
ресурсами. І наш університет за 
постійної підтримки керівництва 
держави і далі робитиме все для її 
процвітання.

Вітання Президента України 
Петра Порошенка зачитав керівник 
Апарату Адміністрації глави держави 
Олексій Дніпров. У ньому зазначаєть
ся: завдяки плідній роботі НУБіП 
утвердився на лідируючих позиціях, 
тут підготовлено тисячі фахівців, які 
застосовують свої знання для процві
тання рідної землі. Та висловлена впев
неність: університет і надалі спри   ятиме 
інтеграції України в світовий освітян
ський простір. З нагоди свя та 
Президент України підписав указ про 
відзначення державними нагородами 
провідних вчених університету.

Від села, кадри для якого готує 
НУБіП, залежить доля всієї України, 
зазначив віцепрем’єрміністр 
В’ячеслав Кириленко. Село у сьогод
нішніх реаліях – це і експорт, і еко
номіка, і суспільство. Тому уряд під
тримував і надалі підтримуватиме 
університет, адже бачить, що сьо
годні він входить до десятки кра
щих в Україні і темпів не знижує.

Від родини Воскобійників і 
Пенсільванського університету (США) 
виш щирою українською мовою вітав 
Джордж Воскоб. Він подякував за плід
ну співпрацю, яка розпочалася з його 
батьками чверть віку тому.

Голова Аграрної партії Віталій 
Скоцик зауважив: ось вже 30 років 
його життя тісно пов’язане з НУБіП, 
якому він зобов’язаний життєвим 
успіхом.

Над усіма, хто має стосунок до 
нашого вишу, є голосіївське благо
словення, підкреслив ще один його 
випускник  знаний політик 
Олександр Мороз. І вони працюють 
там, де вирішується майбутнє держа
ви. Недарма ж за час незалежності 
України до її парламенту обирались 
більше 90 випускників університету.

Представниця Міністерства еко
номічного розвитку та торгівлі Яна 
Підлісна зазначила: найкращим 
подарунком буде новина про 100 
мільйонів грантових коштів, які 
Мінекономрозвитку виділило на 
формування і підтримку винахід
ництва, і те, що на базі НУБіП буде 
створено коштом державного 
бюджету інноваційний інкубатор.

А депутат Київської міської ради 
Вадим Іванченко відзначив, що уні
верситет багатий не тільки потуж
ним науковим та викладацьким 
складом, а й тими українськими тра
диціями, які він несе багато років.

Президент Української аграрної 
конфедерації Леонід Козаченко 
пригадав, як студентом бігав доріж
ками цього ж стадіону, і порадив 
його нинішнім студентам не марну
вати жодної хвилини, адже знання 
допоможуть не лише досягти успіху 
в житті, а й возвеличити Україну.

Серед почесних гостей свята 
був і голова Комітету з питань науки 
і освіти Верховної Ради України 
Олександр Співаковський.

Фігура третя: 
напівофіційна
А потім настав час театралізова

носпортивного дійства з традицій
ними презентаціями факультетів, 
ННІ, відокремлених навчальних під
розділів і навчальнодослідних гос
подарств.

Найнесподіваніше заявив про себе 
юридичний факультет, викликавши на 
підтримку… високий суд! Інакше кажу
чи, відобразив правосуддя у справж
ньому засіданні за участі колегії суддів 
у перуках та мантіях. А головним атри
бутом справедливості у них стала 
Феміда, яку майбутні юристи вигото
вили власноруч. Щоправда, ручною 
вона від того не стала.

Факультет інформаційних тех
нологій вражав гостей створеними 
у його колективі гібридним хма
роорієнтованим навчальним 
середовищем, яким університет 
користується уже кілька років, сис
темою електронного дорадництва в 
Україні, розробками прикладного 
програмного забезпечення для різ
них сфер тощо.

Власне святкування 120-річчя НУБіП пройшло на третій день – традиційний День університету.

Другий день заходів святкуван-
ня, що проходили в третьому кор-
пусі, можна було розділити на дві 
частини – офіційно-дружні та 
мистецькі привітання.

Делегацію Київського національ
ного торговельноекономічного уні
верситету, з яким НУБіП підтримує 
найтісніші стосунки, очолював рек
тор Анатолій Мазаракі. Великою 
делегацією приїхали привітати свою 
alma mater (адже свого часу цей виш 
був філіалом нашого університету) 
представники Вінницького НАУ на 
чолі з президентом Григорієм 
Калетніком і ректором Віктором 

Мазуром. Найтепліші слова лунали і 
від керманичів Відкритого універси
тету розвитку людини «Україна», 
Національного університету 
«Харківська юридична академія імені 
Ярослава Мудрого», Сумського, 
Львівського, Миколаївського, 
Луганського національних аграрних 
університетів, Львівської політехніки 
та багатьох інших вишів.

Віцепрезидент Академії наук 
Грузії Анатолій Георгадзе завітав до 

нашого університету у вишиванці і 
віншував колектив і його ректора 
щирою українською мовою.

Щиро вітав і випускник 1974 року 
зооінженерного факультету Андреас 
Марангос: ексміністр сільського 
господарства Кіпру щиро дякував за 
можливість навчатися у такому чудо
вому виші і отримати справді якісні 
знання. До вітань долучився і дирек
тор УкраїнськоНімецького демон
страційного центру Уве Кафтан. 

КОЛЕКТИВ І ДЕНЬ ВІТАНЬ
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ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ В УСІЙ ЙОГО КРАСІ 
Агробіологи, хоч і виставили 

значну експозицію, але найбільш 
запам’яталися смачними холодни
ми напоями з квітів акації, що були 
незамінні у спекотний день. А 
факультет конструювання та дизай
ну  жартівливими композиціями, 
зробленими студентами із деталей 
сільськогосподарської техніки, що 
давно вже відслужила свій термін  
ті ж самі «професори на рибалці» чи 
робот. Хоча, як запевняють виклада
чі, від жартів тут дуже мало: таким 
чином майбутні конструктори 
вчаться фантазувати і бути креатив
ними. Такий собі університетський 
техноарт.

Серйозніші речі демонстрував 
факультет ветеринарної медицини. 
Зокрема, найновіший апарат УЗД, 
електронні пульсометр і термо
метр, апарат для електрозварюван
ня тканин «ПАТОНВЕТ»  спільну 
розробку з Інститутом електрозва
рювання імені Патона, сучасне 
обладнання для операційних та 
інструменти, які українські вироб
ники виготовляють з врахуванням 
консультацій наших ветлікарів. І, 
безумовно, запам’яталася Генрієтта 
– дорогущий макет корови для нав
чання студентів штучному осіме
нінню, наданий ТОВ «Ветлікар 
України», де працюють багато 
випускників факультету.

Традиційно постаралися і відо
кремлені підрозділи. Немішаївський 
агротехнічний коледж підготував 
експозицію: технологи – сири влас
ного виробництва, агробізнес – 
прохолодні напої, лікарські чаї, 
ветеринари привезли чимало 
«живої наочності», а відділення 
механізації демонструвало коваль
ську майстерність (у коледжі навча
ють за робочою професією 
«Коваль»). Агростанція представила 
все, що цьогоріч вже виросло на 
дослідних ділянках, – озиму пшени
цю в колосі, багаторічні трави, овес 

І це ж далеко не все. Кожен під
розділ розробив власну креативну 
концепцію подачі всього найкращо
го і найцікавішого, чим сьогодні 
живуть їхні колективи.

НУБіП – і осередок виховання 
особистості та патріотизму. Це 
знайшло відображення і у загаль
ноуніверситетському творі з україн
ської мови на… одну літеру, кращих 
учасників якого віншували на свят
куванні. Його гранпрі виборола 
майбутній землевпорядник першо
курсниця Ольга Оцабера.

 Я дуже люблю українську, 
досить успішно школяркою брала 
участь у конкурсі імені Петра Яцика. 
І от тепер спробувала свої сили в 
університетських змаганнях. Хоча, 
щиро кажучи, на перемогу й не роз
раховувала,  говорить дівчина.

Фігура четверта: 
суто святкова
До творчих вітань колективів 

аматорів кафедри культорології 
«Сузір’я денс», хорової і танцюваль
ної груп народного ансамблю пісні 
і танцю «Колос» долучилися пред
ставники відокремлених підрозді
лів – ансамблю «Пролісок» Боярсь
кого коледжу екології і природних 
ресурсів, «Литаври» Ірпінського 
економічного коледжу та хору 
Не мі ша ївського агротехнічного 
коледжу. І, звісно, не можна не зга
дати феєричного виступу зведено
го військового оркестру 101ї окре
мої бригади охорони Генерального 
штабу Збройних Сил України та 
військового інституту Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка.

Також свою вправність і силу 
демонстрували спортсмени – і сту
денти, і викладачі.

Ірина Білоус,
Валентин Обрамбальський

(жартують – щоб зібрався рід наш 
увесь). І, звичайно ж, дідух – як сим
вол майбутнього урожаю.

Працівники НДГ «Великоснітин
ське» привезли все необхідне, щоб 
показати себе з найкращого боку, 
але забули… вивіску. Тож знайти їх 
відразу було нелегко. І таким чином 
до розваг додався своєрідний квест 
«Знайди Великоснітинське». Та 
головне не шапка, а те, що під нею. 
А під нею чимало здобутків і приве
зена на святкування мініобора 
справного господаря із самим 
господарем на покуті. Тут тобі і віз зі 
збіжжям, і млин з борошном, і коло
дязь з цямриною. Все це виготовили 
місцеві майстри під керівництвом 
завідувачки током Валентини 
Відьмук. Фольклором вражав і 
Ніжинський агротехнічний коледж, 
який крім навчальних, спортивних 
та інших здобутків представив 
народні костюми Чернігівщини. І 
лялькоюмотанкою авторства голо
ви циклової комісії Наталії Салашко 
в повний людський зріст: такої вже 
точно ні в кого не було! Заліщицький 
агротехнічний коледж запам’ятався 
виставкою робіт народного майстра 
 вихователя гуртожитку Ігоря 
Боднара. Зпід його рук ось вже 
майже тридцять років виходять пре
красні витвори у різній техніці – 
витинанки, оригамі, квілінг.

А Рівненський коледж, крім 
іншого, демонстрував півтора десят
ка медалей за участь у міжнародних 
форумах, зокрема «Інноватика в 
сучасній освіті». Остання – за вико
ристання інновацій саме в навчаль
ному процесі. Бережанський агро
технічний коледж представив 
макетваріацію на тему «Коледж у 
майбутньому», створений студента
ми і викладачами циклових комісій. 
Дай Бог, щоб цей проект втілився в 
життя!

Власне святкування 120-річчя НУБіП пройшло на третій день – традиційний День університету.

Завдяки йому наш університет – єди
ний зпоміж вишів України бере 
участь у заходах, які проводить центр, 
зокрема Днях поля. Привітали колек
тив представники Казахського націо
нального аграрного університету, 
який дав притулок голосіївським 
інститутам під час Другої світової 
війни, Латвійського університету біо
ресурсів і технологій, Університету 
Русе (Болгарія), Інституту економіки 
та будівництва (Вєтнам), Шен ьян

ського аграрного університету 
(Китай) та багатьох інших.

А далі настав час Урочистої 
Академії. Відкриваючи незвичне за 
формою засідання вченої ради 
НУБіП, ректор Станіслав Ніколаєнко 
підкреслив: університет перебуває в 
час справді історичного дійства – 
святкування 120річчя, зробив істо
ричний екскурс і запевнив, що на 
шляху розбудови НУБіП не спітк
неться.

 Сьогодні університет є лідером 
аграрної освіти і науки,  вітаючи 
колектив від імені міністра освіти і 
науки Лілії Гриневич, підкреслив її пер
ший заступник Володимир Ковтунець. 
 Але НУБіП вже важко назвати суто 
аграрним вишем – це багатопрофіль
ний класичний університет, в якому 
готують справді класних фахівців.

А потому перейшли до вітань 
мистецьких. Концерт, побудований 
у фольклорноетнографічному 
стилі з елементами сучасного шоу, 
підготували аматорські колективи 
кафедри культурології та художньої 
самодіяльності факультетів і ННІ.

КОЛЕКТИВ І ДЕНЬ ВІТАНЬ
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НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ 
Святкування 120-річчя НУБіП – це найперш 

віншування його працівників. Адже 
університет – це насамперед люди.

Нагороди державні…
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня від

значений проректор з навчальної і 
виховної роботи Сергій Кваша, «За 
заслуги» ІІІ ступеня – завідувач кафедри 
відтворення лісів та лісових меліорацій 
Віктор Маурер, орденом «Княгині 
Ольги» ІІІ ступеня  декан факультету 
харчових технологій та управління якіс
тю продукції АПК Лариса Баль-
Прилипко. По  чес  ні звання «Заслужений 
працівник освіти України» отримали уче
ний сек ретар Оксана Барановська, на 
чаль ник навчального відділу Ок сана 
Зазимко, завідувачі кафедр  Гри горій 
Подпрятов (технології зберігання, пере
робки та стандартизації продукції рос
линництва) та Ми  хай ло Швиденко 
(інформаційних систем), «Заслужений 
діяч науки і техніки»  завідувачі кафедр 
Мико ла Іль чук (підприємництва та 
організації бізнесу), Світлана Кален сь-
ка (рослинництва), Борис Якубен ко 
(бо  таніки), В’ячеслав Ловейкін (кон
струювання машин і обладнання).

Почесну грамоту Верховної Ради 
України отримали декан економічного 
факультету Анатолій Діброва, директор 
ННІ післядипломної освіти Марія 
Кулаєць, завідувачі кафедр Анатолій 
Бикін, Валерій Войтюк, Валерій 
Галушко, професор Ростислав 
Тарасенко, доценти Іван Гаврилюк, 
Василь Гонтар, Микола Ліхтер, Грамоти 
ВРУ – професор Сергій Булигін, началь
ник відділу регіонального розвитку, дис
танційної освіти та заочного навчання 
Олег Єресько, проректор з нав чально
наукововиробничих питань і адміністра
тивногосподарської діяльності Валерій 
Іщенко, завідувачі кафедр Іван 
Ковальчук, Юрій Сухенко, начальник 
відділу кадрів Микола Михайліченко, 
доценти Андрій Новицький, Любов 
Рафальська. Відзнаками Комітету 
Верховної Ради України з питань науки і 
освіти нагороджені професор кафедри 
годівлі тварин та технології кормів 
Микола Кри ве нок, директори НДІ 
Дмитро Засє кін, Роман Василишин, 
доцент Іван Коновал.

Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України  директор ННІ енерге
тики, автоматики і енергозбереження 
Володимир Козирський, головний бух
галтер Тетяна Кондрицька, заступник 
директора ННІ післядипломної освіти 
Тереза Микицей, доцент Іван 
Роговський, завідувачі кафедр Василь 
Савчук, Лідія Шинкарук. Подякою 
прем’єрміністра України  в.о. завідувача 
кафедри Олена Кузмінська і декан 
факультету аграрного менеджменту 
Анатолій Остапчук.

Медаллю «Відзнака Ради національної 
безпеки і оборони України» ІІІ ступеня 
відзначені ст. викладач Юрій Матус, газо
електрозварник Сергій Роздобудько, 
доценти Олександр Слюсар, Олександр 
Шеметун, асистент Олександр 
Якобчук.

... відомчі…
Знаком «За наукові та освітні досяг

нення» Міністерства освіти і науки наго
роджені професори Микола Чаусов і 

Лариса Кліх, заступник директора 
Бережанського АТІ Степанія Білик, зна
ком "Василь Сухомлинський"  директор 
Рівненського коледжу Ярослав Корсун, 
заступник директора Заліщицького аграр
ного коледжу ім. Є.Храпливого Михайло 
Сопилюк та його колега Ігор Книш, 
«Відмінник освіти»  професори Олексій 
Гудзинський, Микола Заблод сь кий, 
доцент Василь Данілов, декан факульте
ту тваринництва та водних біоресурсів 
Вадим Кондратюк, викладачі Світлана 
Кузнєцова (Немішаївський агротехніч
ний коледж), Сергій Штогрин (Бере
жанський агротехнічний коледж).

Почесною грамотою Міністерства 
освіти і науки відзначені доцент Тамара 
Білько і професор Микола Солодкий, 
грамотою Міносвіти  завідувач кафедри 
Олександр Вальчук, доценти Наталія 
Мединська, Наталія Слободянюк, 
начальник науководослідної частини 
Володимир Отченашко та його колеги 
 начальник науковоорганізаційного від
ділу Вікторія Самсонова, старші наукові 
співробітники Тетяна Синельник, 
Тетяна Хільченко і начальник плано
вофінансового відділу Валентина 
Шостак, начальник відділу патентнолі
цензійної, винахідницької та раціоналіза
торської роботи Тетяна Герасимова, 
провідний науковий співробітник 
Людмила Мацейко, заступник директо
ра Немішаївського агротехнічного коле
джу Павло Лазаренко; подякою 
Міносвіти  завідувач відділу аспірантури і 
докторантури Олена Бара баш, началь
ник відділу наукової атестації Сергій 
Боярчук, професор Олена Гафурова, 
декан факультету інформаційних техно
логій Олена Глазунова, завідувачі кафедр 
Белла Голуб, Геннадій Голуб, Андрій 
Мартин і Оксана Іванова, доценти 
Сергій Деркач, Лариса Діброва, 
Наталія Клименко, Наталія Кузик, 
Віктор Поліщук, Ярослав Рудик, 
Віталій Савченко, В’ячес лав Соломон, 
Світлана Харченко, керівник пресслуж
би університету Денис Рудень, началь
ник інформаційнообчислювального цен
тру Вік тор Теплюк, заступник начальни
ка відділу кадрів Валентина Шаповал, 
завідувач лабораторії «Колекційно
дослідне поле» Немішаївського агротех
нічного коледжу Петро Демчен ко, 
директор Бережанського агротехнічного 
інституту Мирон Жибак, директор 
Боярського коледжу екології і природних 
ресурсів Сергій Кропивко, директор 
Бережанського агротехнічного коледжу 
Світлана Пилипи шин, в.о. декана 
факультету інженерії та енергетики 
Ніжинського агротехнічного інституту 
Анатолій Кушніренко, викладачі 
Зореслава Маргітич (Мукачівський 
аграрний коледж), Наталія Михайлова, 
Антоніна Соловей (Немішаївський агро
технічний коледж), Ірина Турчин і керів
ник фізичного виховання Василь Птуха, 
(Бобровицький коледж економіки та 
менеджменту), Людмила Черненька 
(Ірпінський економічний коледж), завіду
вач відділення Мукачівського аграрного 
коледжу Сергій Соскіда, головний бух
галтер Ірпінського економічного коледжу 
Тетяна Тимченко, заступник директора 

Рівненського коледжу Василь Царук, 
заступник директора Ніжинського агро
технічного коледжу Тетяна Шеїн, завіду
вач відділення Боярського коледжу еколо
гії і природних ресурсів Руслан 
Якимовський.

Почесною грамотою Київського місь
кого голови нагороджені ст. викладач 
В’ячеслав Пархоменко, начальник відді
лу якості освіти, маркетингу та профорієн
таційної роботи Дмитро Мотринчук, 
подякою Київського міського голови  
професори Андрій Гетя, Микола 
Лісовий, в.о. завідувача кафедри Дмитро 
Касаткін, завідувачі кафедр Микола 
Костенко, Ірина Майданюк, доценти 
Алла Дудник і Світлана Макаревич, 
начальник кошториснодоговірного відді
лу з ремонтнобудівельних робіт Ніна 
Коло мей ць, заступник начальника пла
новофінансового відділу Тетяна Костюк, 
заступник директора Укра їн ського НДІ 
сільськогосподарської радіології 
Володимир Нагорний, провідний фахі
вець відділу міжнародних зв’язків Тетяна 
Нідзельська, провідний бухгалтер ННІ 
післядипломної освіти Наталія Падалко, 
начальник відділу соціальної роботи 
Віктор Потебня, провідний фахівець 
секретаріату вченої ради Ната лія Рудь, 
заступник директора ННВЦ 
«АвтоІнжиніринг» Роман Шпорт.

Почесною грамотою Голосіївської 
районної в м. Києві державної адміні
страції відзначені ст. викладач кафедри 
теплоенергетики Євген Анти пов, 
доценти Сергій Гунько, Віктор 
Ребенко, Дмитро Сав чен ко, 
Володимир Сіленко, провідний еко
номіст НДЧ Світлана Більська, началь
ник відділу з працевлаштування випус
кників та видачі документів про вищу 
освіту Любов Жуковська, завідувачі 
гуртожитків № 11 Валенти на Журенко 
і № 3 Тетяна Нагорна, провідний фахі
вець навчального відділу Ольга 
Іванова, заступник головного бухгалте
ра Ніна Карман, двірник Валентина 
Олійник, методист відділу регіонально
го розвитку, дистанційної освіти та заоч
ного навчання Валентина Попик, про
відний фахівець міжнародного відділу 
Олена Сарнацька, провідний юрист 
Юлія Шовкун. Подякою Голосіїв сь кої 
РДА нагороджені завідувач кафедри 
Ольга Бойко, доценти Сергій Кідалов, 
Оксана Сикало, Ірина Ясенова, завід
увач лабораторії Олек сандр 
Андрощук, штукатур Василь Ворона, 
електромонтер Ігор Куцел, провідний 
економіст плановофінансового відділу 
Дмитро Сопленко, працівник відділу 
головного механіка Олександр Шило, 
завідувач лабораторії Леся Яблонська.

Відзнакою Міністерства аграрної 
політики та продовольства нагороджені 
директор Заліщицького аграрного коле
джу Володимир Глова, завідувачі відді
лень Олександр Вергелес 
(Немішаївський агротехнічний коледж), 
Наталія Грицишин (Боярський 
коледж екології і природних ресурсів), 
доценти Юрій Жук, Володимир 
Качурівський, Олег Марус, Микола 
Маценко, Олексій Муравський, 
Юлія Рибалко, Олег Фльонц, керів
ник фізичного виховання Боярського 
коледжу екології і природних ресурсів 
Роман Кліх, викладачі Роман 
Андрусик (Залі щиць кий аграрний 
коледж), Ганна П’єнтак, Франія 
Чумарна (Бере жан ський агротехніч
ний коледж), Степанія Полюга, Аліса 
Улинець (Мукачівський аграрний 
коледж), начальник юридичного відділу 
Анд рій Бова, заступник директора Рів
нен ського коледжу Олег Кача-
новський, головний бухгалтер НДГ 
«Ворзель» Наталія Дударенко, го лов
ний інженер Агрономічної дос лідної 
станції Віктор Журавель, трак торист
машиніст НДГ «Велико сні тинське» 

Олександр Кузуб, на чаль ник 
Дзвінківського лісозаготівельного комп
лексу Василь Невмержицький.

Подякою Міністерства молоді та 
спорту відзначені заступник декана 
агробіологічного факультету Віталій 
Коваленко, директор студентського 
містечка Сергій Стецюк.

Грамотою Ради національної безпе
ки і оборони України нагороджені ст. 
викладачі Леонід Береговський, 
Володимир Левченко, Олександр 
Максименко та Анатолій Радченко, 
завідувач філії наукової бібліотеки 
Олена Литовченко, відзнаками 
Національного олімпійського комітету 
України  завідувач кафедри Микола 
Костенко, професор Валерій 
Краснов, старші викладачі В’ячеслав 
Пархоменко, Сергій Вербицький, 
Григорій Береза, Почесною грамотою 
Київської облдержадміністрації  праців
ники НДГ «Великоснітинське»  опера
тор машинного доїння Наталія 
Медведєва, газоелектрозварник Леонід 
Петрашенко, провідний інженер 
Агростанції Петро Максак, тракто
ристмашиніст НДГ «Ворзель» Василь 
Шемшун, лісничий Плесецького лісни
цтва Боярської ЛДС Ігор Нев га-
довський, начальник відділу лісового 
господарства Боярської ЛДС Роман 
Сова.

… і університетські
Почесною грамотою НУБіП Укра їни 

нагороджені завідувачі кафедр Андрій 
Скрипник, Микола Ма люк, професор 
Ірина Сопівник, доценти Олена 
Артеменко, Люд мила Білан, Анатолій 
Бобер, Во  ло  димир Мельник, Олена 
Нау мов ська, Юлія Негода, Сергій 
Осадчий, Людмила Протоса віць ка, 
Дмитро Уманець, Лілія Пань кова, 
Лілія Савченко, Ігор Сівак, Петро 
Дрозд, Олена Жарікова, Ольга 
Кочкодан, Володимир Тракай, старші 
викладачі Михайло Гузь, Світлана 
Ковальова, Лілія Шишкова, асистент 
Геннадій Похи ленко, заступники 
головного бухгалтера Валентина Жук 
Надія Леонова, Ольга Олiйник, Леся 
Троценко, завідувач аптеки навчаль
нонаукововиробничого клінічного цен
тру «Ветмедсервіс» Марія Ситнік, 
начальник механічного цеху Віктор 
Пернятін, провідний інженер відділу 
головного механіка Олександр 
Коваленко, провідні інженери відділу 
комплексної безпеки та експлуатацій
нотехнічного забезпечення об’єктів охо
рони Віктор Ковальов та Сергій 
Шпиталь, провідні бухгалтери 
Валентина Андрющенко, Ната лія 
Рудик, провідний бухгалтер служби 
закладів харчування Ніна Курка, провід
ні фахівці відділу кадрів Ольга Любар, 
Алла Манжос та Людмила 
Приходська і ректорату Ганна 
Бондаренко, старший лаборант Марія 
Тетервак, електромонтери Олександр 
Кравченко та Олег Петренко, елек
трозварник Вален тин Олійник, майс
три виробничого навчання Ганна 
Кривохатько і На  талія Пчелінова, 
маляр Роман Курчій, кухар Мотрона 
Сіренко, фахівець спеціального відділу 
Люд мила Сидоренко, столярверстат
ник Микола Яковенко, начальник 
автотранспортного підрозділу Роман 
Ющенко та водій Юрій Кермач.

Подяки НУБіП отримали завідувач 
кафедри Ольга Витвицька, доценти 
Стефанія Мосіюк, Алла Оборська, 
Мирослав Піковський, Тетяна Артюх, 
Олена Бабічева, Микола Безкровний, 
Світлана Біло ус, Андрій Блозва, 
Ольга Гогуля, Наталія Голембовська, 
стар ший викладач Микола Грунт ков-
ський, асистенти Олена Очко ляс, 
Олександр Павлов, лаборант Ірина 
Самсонова, завідувач оздоровчого цен

тру В’ячеслав Крупка, заступник голов
ного бухгалтера Анна Вакуленко, про
відні бухгалтери Тамара Грицюк, Алiса 
Пiнчук, Вікторія Плетінь, Каріна 
Луц, бухгалтери Віта Бадзюх, Людмила 
Вальчук, Лариса Шевченко та 
Наталія Ющенко, провідні фахівці від
ділів  розробки та супроводження офі
ційного сайту Ольга Наконечна і 
Марія Андріїшина, комплексної безпе
ки та експлуатаційнотехнічного забезпе
чення об’єктів охорони – Василь Бойко 
і Михайло Даниль чук, секретаріату 
вченої ради  Мар’я на Добрівська, 
навчального відділу  Євгенія Назарова і 
Кате рина Тужик, буфетник Надія Гна-
товська, касир Наталія Давидюк, охо
ронники Сергій Ігнатенко, Віра Сол-
да тенко, Віталій Стужук, столярвер
статник Віталій Любен ко, завідувач 
лабораторії Сергій Сте паненко, завіду
вач складу Людмила Анти пова, водії 
Віктор Тетерук, Максим Самозвон, 
Володимир Кривенко.

Цінними подарунками від ректорату 
нагороджені перший проректор Ігор 
Ібатуллін, проректор з науковопедаго
гічної роботи, міжнародної діяльності та 
розвитку Вадим Тка чук, радник ректо
ра Дмитро Вой тюк, декани факультетів 
 захисту рослин, біотехнологій та еко
логії Микола Доля, землевпорядкуван
ня Тарас Євсюков, конструювання та 
дизайну Зіновій Ружило, механі
котехнологічного Ярослав Михай-
лович, агробіологічного Оксана Тон-
ха, ветеринарної медицини Микола 
Цвіліховський, гуманітарнопедагогіч
ного Василь Шинка рук, юридичного 
Олена Яра, директори  ННІ лісового і 
садовопаркового господарства Петро 
Лакида, благодійного фонду 
«Голосіївська ініціатива 2020» Євген 
Томін, ботанічного саду Олександр 
Слива, служби зак ла дів харчування 
Богдан Дубас, ННВЦ «Автоінжиніринг» 
Володимир Євтушенко, НДГ 
«Великоснітинське» Микола Журавель, 
завідувачі ка федр Анатолій Есаулов, 
Євгенія Калюга, Юрій Марчук, 
Любов Худолій, доценти Володимир 
Малю га, Іван Радько, заст. декана 
факультету аграрного менеджменту 
Сергій Романчук, головний інженер 
Олег Самсонюк, головний ме  ха нік 
Петро Виштак, начальник відділу 
комплексної безпеки та експлуатацій
нотехнічного забезпечення об’єк тів 
охорони Василь Моісєєв, виконроб 
Михайло Павленко, комендант гур
тожитку №8 Ольга Па  ламарчук, голо
ва Студентської організації Катерина 
Дювенжи та її колеги  Анастасія 
Дзюбенко, Ар  тем Мгламян, 
Анастасія Стародуб, Максим Хомич, 
Тімур Мірзоєв, Олександр 
Василенко, а також студентські органі
зації факультетів та ННІ.

Подяками відзначені аспіранти 
Альона Грек, Ганна Односум, Ві  талій 
Плисюк, Ірина Чебан, Марія 
Школьна і студенти Анас тасія 
Дзюбенко,  Євгенія Дошка, Анна 
Кравчук, Антоніна Мусій, Олександр 
Павелко, Максим Паламарчук, 
Андрій Будженко.
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НАУКА МОЛОДА

ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ

СПОГАДИ

ВІСТІ З РЕГІОНІВ

Шановна редакціє «Університет
ського кур’єру» (ви ж так тепер нази
ваєтесь?), пишу вам на прохання 
випускників агрохімфаку 1964 року. 
Ми, однокурсники, коли збираємося, 
згадуємо все: як читав лекції з агрохі
мії сам академік П.А. Власюк, як 
попутним транспортом приїздили 
до нас на практику в Корсунь
Шевченківський район декан 
П.А.Гірко та П.Т. Кабаченко. Особливо 
запам’яталася поїздкапрактика по 
Україні, коли під керівництвом 
Н.А.Буток вивчали грунти в регіонах. 
Геніческ, Запоріжжя, Полтава та інші 
міста – все це було в ті неповторні 
студентські часи. А нині, вже пенсіо
нери, збираємося на ювілейні дати, 
тож знаю, що всі наші однокурсники 
пропрацювали за спеціальністю, 
троє (якщо не більше) – І.П. Бондар, 
Н.І. Урютіна, Л.А. Кулик – захистили 
кандидатські дисертації.

Особисто я за направленням 
поїхала працювати на машиннови
пробувальну станцію в село 
Дослідницьке Київської області. 
Коли приїхала вперше, довго йшла 
полем, шукаючи посеред нього 
один двоповерховий будинок – 
готель і гуртожиток – та два невели

ЗОЛОТО І СРІБЛО НУБіП. 
Серія третя – і заключна

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ

 «ЕЛЬВОРТІ» ГОТОВЕ ОНОВИТИ СВОЮ ЛАБОРАТОРІЮ В НУБіП

Завершилися Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт і олімпіади. І студенти 
університету чудово показали на них свої знання, завоювувавши на сьогодні 48 перших та 
призових місць на олімпіадах і 33 - на конкурсах.

На жаль, зараз рукописні листи надходять на адресу редакції вкрай 
рідко. І коли отримуєш таку кореспонденцію – розумієш, що писала її 
людина літня, яка всім гаджетам на світі віддає перевагу простому 
листові. Такому, як ми отримали напередодні ювілею НУБіП з села 
Дослідницьке Київської області.

ПАТ «Ельворті», один з найпо
тужніших виробників сучасної сіль
ськогосподарської техніки,  от вже 
кілька років як партнер університе
ту, зокрема його інженерних 
факультетів. І таку подію, як 120
річчя НУБіП, його керівництво 
залишити поза увагою аж ніяк не 
могло. Два роки тому «Ельворті»  
колишня «Червона зірка»  поверну
ло собі історичну назву, але рухаєть

ся вперед, відстежуючи світові трен
ди і потреби українських аграріїв.

 І на цьому шляху свої перспек
тиви ми пов’язуємо з підготовкою 
фахівців, здатних працювати на 
техніці нашого виробництва,  гово
рить генеральний директор колиш
ньої «Червоної зірки» Сергій Калапа. 
 Першу з семи існуючих нині 
навчальнонаукових лабораторій у 
вишах України, де готують агроно

мів та інженерівмеханіків, ми від
крили саме в НУБіП. А зараз планує
мо оновити і доукомплектувати її 
діючі стенди за принципом «голо
варукиголова». Інакше кажучи, 
контролюю  аналізую – коректую.

Основна ідея створення лабора
торії – навчання на сучасному облад
нанні, бо більше ніж часто україн
ський студент його під час навчаль
ного процесу просто не бачить. А 

потім приходить на виробництво – і 
жахається: що ж його робити? Наші 
випускники, до речі, вже успішно 
працюють на «Ельворті». Взяти хоча 
б уродженців Кропивницького бра
тів Касянчуків. Знаючи рівень підго
товки наших інженерів, тут будуть 
раді бачити і нинішніх студентів.

Сергій Калапа зустрівся з май
бутніми інженерамимеханіками і 
конструкторами, цікавився нюанса

ми їхнього навчання, зокрема із 
залученням лабораторії «Елворті».

 Це цікаво – мати змогу попра
цювати з агрегатом, попрактикува
тися змінювати його налаштування, 
власне, відчути себе кваліфікованим 
інженером,  говорить другокурс
ник механікотехнологічного 
факультету Сергій Дорогань.  І, 
головне, наочно.

Валентин Обрамбальський

кі. Такою була тоді наша станція. 
Мені виділили зразу житло і неве
личку кімнату в агровідділі. Пізніше 
приїхали ще спеціалісти, які закінчи
ли наш агрохімфак. З роками робо
ти ставало все більше і більше: на 
випробування надходили різні сіль
ськогосподарські машини. Ми 
вивчали, як конструкція тракторно
го двигуна впливає на якість мастил, 
а в 1990х роках – перевіряли якість 
паливномастильних матеріалів.

З часом машинновипробувальна 
станція переросла в інститут  
УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого. 
Тут працювали і працюють чимало 
інженерівмеханіків, які закінчили 
Українську сільськогосподарську ака
демію, а згодом і університет. Одним з 
них був М. Яцишин (на жаль, він уже 
пішов з життя): в академії він займався 
художньою самодіяльністю і створив 
на станції хор, який існує і зараз та має 
звання народного. В інституті працює 
ветеранська організація, члени якої 
дізналися, що НУБіП – наша alma 
mater відзначає своє 120річчя. Тож 
приєднуємося до вітань з нагоди 
цього ювілею. Спасибі тобі, наш рід
ний університете!..

З повагою, Галина Погоріла

Заліщицький аграрний коледж 
ім. Є. Храпливого НУБіП теж від
святкував 120річний ювілей. Його 
історія бере початок від садівничої 
школи, створеної за рішенням 
Галицького Крайового сейму при
йнятого 15 лютого 1898 року. З 
невеличкого містечка над Дніс тром 
вийшли у життя і стали пошанова
ними не лише в Україні, але й за її 
межами знані вчені, наукові праців
ники, екологи, агрономи, економі
сти, бухгалтери, менеджери, марке
тологи, фінансисти, ІТспеціалісти.

 Коледж гостинно приймав чис
ленні делегації і почесних гостей  
народного депутата України Олега 
Барну, представників НУБіП, міської 
і районної влади, освітян з 20 вищих 
закладів освіти Тернопільської 
області, роботодавців і партнерів. 
Започаткували дійство виставка нау

ковопопулярної, історикокраєзнав
чої літератури, літературного дороб
ку місцевих авторів, пошуководо
слідницьких робіт викладачів та сту
дентів і міжнародна науковопрак
тична конференція «Історич ні 
аспекти та сьогодення підготовки 
фахівців аграрної галузі», присвяче
на 120річчю НУБіП, 120річчю 
коледжу в Заліщиках та 120річчю 
від дня народження Є.В. Храпливого. 
На ній пролунали 27 доповідей за 
напрямами: історія і педагогіка, 
діяльність Є. В. Храпливого, розвиток 
кооперативного руху, традиції та 
інновації підготовки фахівців, діяль
ність організацій «Просвіта», 
«Сільський господар» та хлібороб
ський вишкіл молоді, аграрний біз
нес і проблеми його розвитку, зв'язок 
освіти і виробництва.

Ірина Костур, Ірина Сагайдак

КОЛЕДЖУ В ЗАЛІЩИКАХ – 120!

Всеукраїнські студентські 
олімпіади 
ІІ етап олімпіади зі спеціальнос

ті «Технології виробництва та пере
робки продукції тваринництва», що 
пройшов на базі НУБіП, назвав 
переможців і призерів.

У командному заліку перемогу 
здобули студенти НУБіП.

Грамотою за краще вирішення 
практичних завдань нагороджена 
студентка факультету тваринництва 
та водних біоресурсів Людмила 
Павленко. Вона ж зрештою стала 
кращою і в індивідуальному заліку. 
Олег Литвиненко був кращим у дис
ципліні «Розведення і селекція тва
рин», а Юлія Красна показала третій 
результат з практичних завдань з 
дисципліни «Годівля тварин та тех
нологія кормів».

х х х
На базі Львівського національ

ного аграрного університету відбув
ся ІІ етап олімпіади з спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка» («Енергетика 
сільськогосподарського виробни
цтва»), участь у якому взяли 68 сту
дентів з 12 вишів. НУБіП представи
ла команда ННІ енергетики, автома
тики і енергозбереження – бакалав
ри Світлана Бурлака, Максим 
Василенко, Олександр Лагун, 
Євгеній Чепурний і магістри Ярина 
Івченко, Владислав Величко, 
Станіслав Ковальчук та Михайло 
Сподоба. Спільно вони вибороли 
перше загальнокомандне місце, а 
Михайло Сподоба став кращим ще й 
в індивідуальному заліку (готували 
переможців професор Леонід 
Червінський, доценти Олександр 
Синявський та Іван Радько).

х х х
Цього року фінальний тур олім

піади зі спеціальності 
«Автоматизація та комп’ютерноін
тегровані технології» проходив в 
Одеській національній академії хар
чових технологій. На ньому була 
представлена переважна більшість 
університетів, де здійснюється під
готовка фахівців за цією спеціаль
ністю. Від НУБіП тут виступали магі
стри цієї спеціальності Олена 
Пилипенко і Роман Пасєка та бака

лаври Настя Рахманіна і Сергій 
Логвиненко. Завдання були склад
ними, але, до честі наших студентів, 
вони зуміли успішно їх розв’язати і 
посіли перше загальнокомандне 
місце, а Олена здобула срібло ще й в 
індивідуальному заліку.

Приємно, що порівняно з олім
піадою попереднього року, де пред
ставники НУБіП посіли третє місце 
в індивідуальному заліку і друге в 
командному, ми зробили суттєвий  
крок вперед.

х х х
А вихованка кафедри маркетин

гу та міжнародної торгівлі  бакалавр 
Олександра СоловйоваРум`янцева 
привезла до університету відразу два 
срібла заключних етапів олімпіад.

Вона стала призеркою  з 
«Маркетингу», де серед сотні учас
ників зуміла вибороти 2ге місце і з 
«Аграрного маркетингу», де зпоміж 
78 конкурентів з 28 вишів знову ж 
таки завоювала диплом ІІ ступеню.

х х х
У ІІ етапі олімпіади з дисциплі

ни "Ґрунтознавство" за звання кра
щого ґрунтознавця змагалися 108 
учасників із 16 вишів. Агробіо
логічний факультет НУБіП пред
ставляли магістри Гордій Мотрук, 
Ольга Пак, Андрій Загоруйко та чет
вертокурсник Олександр Дерев’янко 
(команду готував доцент Михайло 
Бережняк).

Олександр  зайняв 2ге місце, 
Гордій – 3тє, а Ольга нагороджена 
дипломом за кращі аналітичні вмін
ня. Тож у командному заліку наші  
зайняли 2ге місце.

х х х
На базі Миколаївського націо

нального аграрного університету 
пройшов II етап олімпіади зі спеці
альності «Агрономія». НУБіП на 
ньому представили кращі студенти 
агробіологічного факультету – Юлія 
Сьомак, Олег Загородній, Олександр 
Булейко та Ірина Стеценко. Вони 
підтвердили свій високий рівень, 
виборовши 2ге  командне місце 
серед 96 учасників з 20 вишів.

Олег зайняв 2ге місце і в індиві
дуальному змаганні, Юлія та Ірина 
нагороджені сертифікатами кращих 

учасників зі спеціальності «Агроно
мія», а Олександр – за кращі практич
ні навички.

х х х
Заключний етап олімпіади з 

напряму підготовки «Метрологія, 
стандартизація та сертифікація» вже 
всьоме пройшов на базі Львівської 
політехніки. Участь у ньому взяли 74 
представників 17 вишів, в основному 
технічного та технологічного спря
мування. НУБіП України тут представ
ляли студенти спеціалізації «Якість, 
стандартизація та сертифікація». 
Вони показали достойний рівень 
знань та практичних навичок і, як 
результат, Віталій Шилюк виборов 
3тє місце в індивідуальному заліку. 

  х х х
У ІІ етапі олімпіади з навчальної 

дисципліни «Міжнародне право» 
НУБіП представляли троє кращих 
студентів кафедри міжнародного 
права та порівняльного правознав
ства. Дмитро Павленко посів 3тє 
місце.

Добірку підготувала Ніна Чехлова



8 №4 (2006) 6 червня 2018 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

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. № 1805207

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: uk@nubip.edu.ua

Га зе та ви хо дить раз на мі сяць.

По ши рю єть ся без кош тов но

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

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

СПОРТ

СИЛА АКАДЕМГРУПИ

120 ШАХІСТІВ – 120-РІЧЧЮ УНІВЕРСИТЕТУ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ СПОРТСМЕН - 
МИКОЛА КОСТЕНКО

КАНАТ ЛЮБИТЬ СИЛЬНИХ

ЧЕМПІОН ЄВРОПИ  
З КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ – 

СТУДЕНТ НУБіП

Цього року у змаганнях зі сту
дентського багатоборства «Краща 

Уже втретє в університеті про
йшов відкритий чемпіонат «UNI – 
SPORTMАN НУБіП України – 2018» 
серед науковопедагогічних праців
ників і співробітників: визначили 
кращих у 15 видах спорту з 25 
запропонованих. Він вже стає тра
диційним і разом з тим – постійно 
удосконалюється. Так, цього року, 
окрім переможців у абсолютному 
заліку, окремо визначались і учасни
ки у вікових категоріях 25 – 44 роки 
та 45 років і старші.

Уже другий рік поспіль абсолют
ним переможцем «UNI – SPORTMАN 
НУБіП України» з результатом 67 
балів став завідувач кафедри фізич
ного виховання Микола Костенко. 
Друге місце (96 балів) виборов 
доцент Юрій Андрусик, третє  стар
ший викладач Сергій Вербицький 
(105 балів). І всього лише на один 

Вже традиційно в останню дека
ду травня Федерація найсильніших 
атлетів України і перетягування кана
ту організовує чемпіонат України з 
перетягування канату. Чоловіча і 
жіноча збірна НУБіП  триразові 
чемпіони країни з цього виду спорту 
та багаторазові чемпіони серед сту
дентів  під керівництвом тренера 
Сергія Єрмоленка, як завжди, були 
серед фаворитів змагань.

Наші збірні без проблем дійш
ли до півфіналу, де жінки перемог
ли команду «Жашків», а чоловіки – 
команду Київського національного 
торговельноекономічного універ
ситету. Обидві наші команди про

У місті Вроцлав (Польща) відбув
ся чемпіонат Європи з кіокушинкай 
карате. За звання найсильнішого 

спортивна академічна група» тради
ційно брали участь студенти тільки 

Під каштанами Алеї слави 
пройшов шаховий турнір під сим-
волічною і промовистою назвою 
«120 шахістів – 120-річчю універ-
ситету».

За звання сильнішого у ньому 
змагалися 60 викладачів і 60 студен
тів, до яких приєдналися 18 інозем
них слухачів підготовчого відділен
ня НУБіП, які виставили команду 
«Легіон 2018», та гостя  заступник 
міністра аграрної освіти і продо

бал відстав від нього доцент 
Костянтин Махно.

У віковій категорії 45 років і 
старші перемогу здобув Сергій 
Вербицький, 2гу сходинку посів 
професор Ростислав Тарасенко, а 
замкнув трійку лідерів ініціатор зма
гань  проректор з навчальної і 
виховної роботи Сергій Кваша.

Найсильнішим у категорії 25 – 
44 роки був Микола Костенко, 2ге 
місце посів Юрій Андрусик, 3тє – 
Костянтин Махно.

У кульовій стрільбі найвлучні
шим виявився Ростислав Тарасенко 
(45 балів). Він же зайняв 2ге місце у 
змаганнях з настільного тенісу, 
поступившись Костянтину Махно.

У ще одних змаганнях на влуч
ність – дартсі  переміг доцент 
Олександр Новак (48 балів), який 
виявився найсильнішим і у жимові 

йшли в основний фінал: жінки 
боролися з командою КНТЕУ, а 
чоловіки – з «Жашковом». 
Суперники наших дівчат – дуже 
потужна збірна: у їхньому складі 
виступала чемпіонка світу зі 
стронгмену 2017 року Ольга Лящук. 
На жаль, наші дівчата поступилися 
та стали срібними призерами чем
піонату України. Чоловіча ж збірна 
НУБіП перемогла і стала чемпіо
ном України, а всі її члени отрима
ють звання майстрів спорту 
України.

Олена Отрошко,
викладач кафедри  

фізичного виховання

боролись 384 спортсмени із 24 країн 
Європи. Національну збірну України 
представляли 42 спортсмени.

 Одним з кращих у цих змаган
нях визнано студента 3го курсу 
факультету конструювання та дизай
ну Олександра Свинаренка. Він 
виступав у категорії 6575 кг, де зма
галась найбільша кількість спортсме
нів. У півфінальному і фінальному 
поєдинку спортсмен святкував пере
могу достроково та виборов золоту 
медаль і звання чемпіона Європи.

Зіновій Ружило,
декан факультету 

конструювання та дизайну

однієї групи, котра захищала честь 
усього факультету чи ННІ. Ці змаган
ня були започатковані у 2016 році: 
вони налічували 7 видів спорту, а 
переможцями стали представники  
факультету тваринництва та водних 
біоресурсів. У 2017 році змагання 
налічували вже 8 видів спорту а пере
можцями стали агробіологи. І своїм 
титулом вони не поступились: цьо
горічним переможцем, набравши в 
загальному заліку 128 балів, стала 
3тя група магістратури агробіоло
гічного факультету. Друге місце посі
ли представники економічного 
факультету (114,5), третє – факульте
ту аграрного менеджменту (99,5).

Микола Костенко,
завідувач кафедри  

фізичного виховання

вольства Ольга Трофімцева, до речі, 
випускниця нашого університету. 

Титул переможця та омріяний 
кубок, який вручили на святкуванні 
Дня університету, дістався шахістам 
економічного факультету, 2ге 
місце посіли представники факуль
тету харчових технологій та управ
ління якістю продукції АПК, а замк
нув трійку кращих факультет кон
струювання та дизайну.

Ірина Білоус

штанги лежачи (93 кілограми). 
Найдалі стрибнути (2 метри 74 сан
тиметри) зміг Юрій Андрусик, який 
переміг і у метанні малого м’яча, 
показавши результат 66 метрів 30 
сантиметрів. Найшвидшим на 
60метрівці був викладач фізичного 
виховання Боярського коледжу еко
логії і природних ресурсів Сергій 
Олександренко (7,6 с).

Наступний блок показав, хто 
найвправніший з м’ячем. Так, у зма
ганнях з гандболу, перемігши у 
фінальному поєдинку свого колегу з 
кафедри фізичного виховання 
Миколу Вишневського, 1ше місце 
здобув Микола Костенко, а з волей
болу – Юрій Андрусик. У баскетболі 
найкраще себе показав Костянтин 
Махно. Змагання з футболу відбува
лися як удари по воротах з відстані 
20, 25, 30, 35, 40 та 45 метрів: найв
лучнішими тут були Микола 
Костенко (1ше місце) і доцент 
Олексій Бешун (2ге).

У більярді з результатом 11 балів 
переміг знову ж таки Микола 
Костенко, а у боулінгу – Юрій 
Андрусик.

У інтелектуальних видах спорту 
найкращі результати показали пере
можець змагань з шашок Сергій 
Кваша і Микола Костенко, який у 
фінальній зустрічі обіграв декана 
факультету землевпорядкування 
Тараса Євсюкова.

Олена Отрошко

У червні свій ювілей святкують:
50-літній – завідувач лабораторії кафедри автоматики та робототехнічних 

систем Дмитро Лавінський, бібліотекар Валентина Мудрик, чергова 
Надія Гавриш;

55-літній – старший лаборант кафедри публічного управління та 
адміністрування Валентина Бойсан, прибиральниця Олена Шатохіна;

60-літній – доценти Микола Лазарєв (кафедра радіобіології та 
радіоекології), Марія Феделеш-Гладинець (кафедра молекулярної 
біології, мікробіології та біобезпеки), старший касир Ганна Федишина;

65-літній – начальник спеціального відділу Валерій Бевз, доцент кафедри 
сільськогосподарських машин і системотехніки Віктор Мартишко;

70-літній – професор кафедри філософії Микола Максюта, охоронник 
Іван Юрченко;

75-літній – доцент кафедри геодезії та картографії Любов Рафальська.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

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.


