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З 123-річчям тебе, Alma Mater!

СВЯТО В ДОМІ

І ДЕНЬ ПРОЙШОВ, І ВІК МИНУВ…
РЕЙТИНГИ

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

НУБіП – У ДЕСЯТЦІ  
КРАЩИХ В УКРАЇНІ  

ТА ТРІЙЦІ СТОЛИЧНИХ 

Урочиста Академія
Урочиста Академія, присвячена 

123-й річниці НУБіП, зібрала пред-
ставників законодавчої і виконавчої 
влади, зарубіжних партнерів, чис-
ленних випускників, членів вченої 
та наглядової рад університету, ради 
роботодавців та представників відо-
кремлених підрозділів вишу.

- Міцні традиції згуртовують дер-
жаву і кожний колектив. До таких 
традицій належить і День універси-
тету. Адже розумна людина завжди 
пам’ятає, що вона нащадок минуло-
го, але є одночасно і батьком майбут-
нього, - вітаючи її учасників, зазна-
чив ректор університету Станіслав 
Ніколаєнко. - Наш славний колектив 
- унікальний і неповторний, як і 
місце його розташування – Голосіїв. 
За роки, що минули, із стін універси-
тету вийшло майже 150 тисяч випус-
кників, які по всьому світу - від Китаю 

до Польщі, Нігерії та Німеччини і 
Кіпру, В’єтнаму і Казахстану - услави-
ли нашу alma matir.

Нинішня річниця відзначається 
в особливих умовах: більше року 
Україна і весь світ живуть в умовах 
пандемії. Ця ситуація заганяє нас 
все глибше в цифровий світ, причо-
му не надаючи права вибору, оскіль-
ки основним правом став термін 
«коронавірус». Цей безликий прави-
тель світу став вище будь-якого пар-
ламенту чи уряду. Ми бачимо його 
згубний вплив на молодь, коли 
окремі студенти не бажають повер-
татися до реального навчання, 
мотивуючи це тим, що дистанційно 
навчатися більш комфортно. 
Колектив університету шукає вихід 
із цієї ситуації, реагує на зміни: ми 
виковуємо свій меч на ковадлі необ-
хідності. Одним з перших в Україні 

Що криється 
за просто цифрою
… Гарний лік придумали араби. 

Ну, той, яким ми зараз користуємо-
ся. З таким легко в сьогоденні чи 
довкола нього. І коли озвучуємо 
цими цифрами вік НУБіП – 123 
роки (всього 1 – 2 - 3!), відчуваєш не 
стільки величину, а… якусь домаш-
ність, тепло і хвилювання.

А от латиняни створили такий 
лік, щоб на віки. Коли бачиш на 
фронтонах античних портиків 
щось схоже на СХХІІІ, відчуваєш 
інше – подих часу.

І як поєднати ці дві системи, 
коли розумієш: твій університет, 
який проклюнувся у столітті ХІХ, 
пережив ХХ і впевнено почувається 
у ХХІ, –має свою понадвікову істо-
рію (про що нагадують хіба що 
фото в музеї історії НУБіП і Алея 
слави), а для тебе - це звичайне 
робоче місце.

А дуже просто. Просто словами. 
Від душі і серця: із стодвадцятитри-
річчям тебе, Національний універ-
ситете біоресурсів і природокорис-
тування України!

День віншування
День університету-2021 тради-

ційно розпочався з Алеї слави: 
керівництво університету і почесні 
гості поклали квіти до погрудь 
видатних вчених – засновників 
нашого вишу.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, НУБіП!

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з 
міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking 
and Excellence оприлюднив традиційний академічний рейтинг закладів 
вищої освіти України «Топ-200 Україна 2021». 

Сто двадцять три - 
великі, славні роки -

НУБіП святкує, 
знань сучасних Храм,

Впевнено робить освітянські кроки,
Віват його студентам і викладачам!

Є чим пишатися: 
досягнень є багато,

У рейтингах НУБіП біля вершин,
Весь світ вітає нашу alma mater,

Цілком заслужено! 
НУБіП - номер один!

На успіх -
налаштована тональність,

Із керівництвом дружній діалог,
Навчальна й наукова 

в нас діяльність,
Протягом років - 

ста двадцяти трьох!

Інноваційні методи й підходи,
Тип дослідницький, 
вивчення проблем,

При складанні цьогорічного 
рейтингу експерти враховували 
сучасні тенденції розвитку вищої 
освіти в Україні і світі, яка зазнає 
глибинних змін, у т.ч. в результаті 
впливу пандемії COVID-2019. До 
уваги бралися напрацювання міжна-
родної Конференції IREG 2020  та 
Берлінські принципи, затверджені 
учасниками другої наради IREG.

Серед критеріїв оцінювання: пози-
ціонування вишів у рейтингах QS 
World University Rankings, Webometrics, 
Nature Index, UniRank, публікаційна 
активність у виданнях, що входять до 
міжнародної наукометричної бази 
Scopus. До уваги бралися участь в про-
грамах Erasmus+ Європейського 
Союзу, результати Всеукраїнських сту-
дентських олімпіад 2018/2019 і кон-
курсів наукових робіт 2019/2020 (за 
сумою балів), отримані премії 
Президента України та Верховної Ради 
України для молодих вчених, кількість 
патентів, зареєстрованих вченими уні-
верситету в 2020р. І ще один показник 
- середнє зважене значення для рей-
тингів ЗВО за кількістю заяв, поданих 
абітурієнтами, та середнім конкурсним 
балом в 2020 році.

Отже, за комплексним показни-
ком Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України 
в рейтингу «ТОП-200 України 2021» 
увійшов до десятки кращих закладів 
вищої освіти і посів восьму сходинку.

Разом з тим, НУБіП України - у 
когорті вишів, які ранжуються між-

народним рейтингом QS World 
University Rankings, і серед україн-
ських також має восьме місце.

Таку ж позицію зафіксував і рей-
тинг Webometrics, який, в свою чергу, 
оцінює науково-дослідницькі досяг-
нення університетів за інформацією 
на їхніх сайтах.  Він охоплює показни-
ки цитованості публікацій авторів, 
рейтинги наукових видань вишів, зов-
нішні посилання на матеріали сайту. 

У десятці кращих наш універси-
тет і за показниками міжнародної 
діяльності, зокрема участі в програ-
мах ERASMUS+. 

Шосте місце посідаємо в рейтинзі 
UniRank, який оцінює присутність вишу 
в інтернет-просторі, активність в соці-
альних мережах, участь в міжнародних 
неурядових організаціях та спілках, 
доступність і завантаженість наукової 
бібліотеки в інтернет-мережі тощо. 

Сьоме місце у НУБіП - за кількі-
стю переможців ІІ етапу 
Всеукраїнських студентських олім-
піад з предметів та спеціальностей.

Третє місце університет посідає 
за кількістю зареєстрованих патен-
тів і винахідницькою діяльністю. 

Також нагадаємо, що на вступній 
кампанії 2020 року Національний 
університет біоресурсів і природо-
користування України увійшов до 
десятки кращих за кількістю пода-
них абітурієнтами заяв.

Хороший доробок до 123-річчя, 
чи не правда?

Денис Рудень

За кін чен ня на стор. 2-5

Край Голосіївський - 
це рай земний природи,

Під снігом неймовірний і дощем!

Є труднощі - 
та з кожним роком зміни

Спрямовані на кращий результат,
На процвітання неньки України,
Від берегів Дніпра і до Карпат!

НУБіП завжди готовий 
до співпраці,

Із багатьма країнами зв’язки,
Достатньо 

в спеціальностях новацій,
Затребувані скрізь випускники!

Сьогодні у НУБіП прекрасне свято,
Всевишній сонцем 
посміхається згори,

Дозвольте всім здоров’я побажати,
Пані й панове! 

Нам - сто двадцять три!

Олег Криворот
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СВЯТО В ДОМІ

НУБіП організовано перейшов на 
дистанційне навчання, зумів втрима-
ти навчальний і дослідницький про-
цеси. Попри все, зусиллями виклада-
чів та співробітників в цьому році 
вдалося не тільки не збавляти обер-
тів, а навпаки – дещо і посилити свої 
позиції в Україні і світі.

Так, за наслідками загальнодер-
жавної наукової атестації універси-
тет отримав високі оцінки і став 
фактично третім в Україні, на 10 
позицій піднявся у міжнародному 
рейтингу QS. Наші студенти - Валерія 
Улько, Тетяна Гайдученко, Ангеліна 
Волощук, Володимир Кравець, 
Владислав Сержан, Маргарита Гулян, 
Катерина Пронішина, Аліна 
Гаврилко та інші -  вибороли майже 
чотири з половиною десятки призо-
вих місць у Всеукраїнських конкур-
сах наукових робіт. Такі досягнення 
вони здобули завдяки наполегливій 
праці викладачів, серед яких найкра-
щими студентами визнані Белла 
Голуб, Віктор Маурер, Анатолій 
Бикін, Наталія Слободянюк, Надія 

Давиденко, Микола Стегней, Любов 
Шимко та інші. 

Попри економічну скруту, війну 
на сході  України, разом із бізнесом 
продовжуємо зміцнювати матеріаль-
но-технічну базу. І до Дня університе-
ту введено в дію десяток нових лабо-
раторій і сучасних аудиторій, а Центр 
водних біоресурсів та аквакультури, 
стане одним із найкращих в Україні.

Ми пам’ятаємо слова Михайла 
Грушевського: добре робити історію 
важливіше, ніж гарно писати її! Тому 
рівняємося на тих, хто не словом, а 
ділом творив університет. Не випад-
ково ми заснували Алею Слави.

Без сумніву, гордістю і візитівкою 
кожного вишу є його славні випус-
кники. Можемо сьогодні із гордістю 
назвати кращих з них - Івана Плюща, 
Олександра Мороза, Анатолія 
Швиденка, Леоніда Козаченка, Юрія 
Мельника, Івана Уса, Михайла Зубця, 
Володимира Лапу, Валерія 
Самоплавського, Аліну Бондаренко, 
Олександра Ярему, Миколу 
Васильченка та багатьох інших.

Пишається виш і вченими наніш-
ньої генерації, кращі з яких - Валерій 

І ДЕНЬ ПРОЙШОВ, І ВІК МИНУВ…
Кашпаров, Семен Танчик, Віталій 
Лисенко, Іван Ковальчук, Андрій 
Білоус, Микола Малюк, Микола 
Чаусов, Юрій Ромасевич, Микола 
Лазарєв, Віктор Ладиченко - вносять 
вагомий внесок у розвиток вітчизня-
ної науки. За минулий навчальний 
рік вченими НУБіП здійснено майже 
на 60 млн грн наукових досліджень, 
підготовлено 2,5 тисчі статей у між-
народних виданнях, у т.ч. 740 - у 
базах Scopus та WoS.

В оновленій Європейській Великій 
Хартії університетів зазначається, що 
нині виші несуть відповідальність за 
взаємодію і реагування на всі виклики 
світу для того, щоб принести користь 
людству та своїм народам, яким вони 
мусять служити! (Своїм, а не чужин-
цям. Це про землю і деякі реформи! – 
підкреслив ректор).

Ведучи сьогодні мову про істо-
ричне минуле нашої alma mater, 
варто зауважити: у нас, напевно, є всі 
підстави говорити про дещо рані-
ший час його заснування. Так, за 
історичними джерелами ННІ лісово-
го та садово-паркового господар-
ства бере витоки із Інституту сіль-
ського господарства і лісівництва в 
Маримонті (Польща), заснованого в 
1840 році. Тому доцільно створити 
компетентну комісію для ретельного 
вивчення цього питання та встанов-
лення більш точної дати заснування 
нашого університету.

Завершуючи, Станіслав Нікола-
єнко ще раз торкнувся спільних 
завдань. Так, навчання, напевне, все 
більше і більше буде ставати комбі-
нованим, посилиться самостійна 
навчальна складова. Уваги потребує 
гостра потреба пошуку технічних 
комбінацій очних і дистанційних 
занять, нових методик їх проведен-
ня, психолого-педагогічних методів 
адаптації наших студентів і виклада-
чів. На часі - і перебудова дослід-
ницького процесу, більш сміливий 
вихід вчених університету до про-
блем бізнесу, реального життя, між-
народної співпраці. Ці та інші стра-
тегічні цілі вимагають від нас зла-
годженості, дружньої, свідомої, дис-
циплінованої діяльності. 

- НУБіП сьогодні, безумовно, 
один з кращих вишів країни, - віта-
ючи колектив, зазначив гість свята 
- міністр аграрної політики та про-
довольства Роман Лещенко. - І я в 
цьому переконуюсь щоразу, коли 
відвідую його нові лабораторії і 
аудиторії, знайомлюся з інновацій-
ними розробками вчених. 123-
річчя дуже знаковий вік: 1, 2, 3 – і 
новий злет. Міністерство аграрної 
політики та продовольства у свою 
чергу покладає на університет вели-
кі надії, зокрема на його наукові 
школи і кадри, які тут готують.

Державний секретар Кабінету 
Міністрів України Олександр Ярема 
передав колективу вітання від 
Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля та вручив цінні подарунки 
директору Бобровицького фахового 
коледжу НУБіП Ользі Гордієнко, 
доцентам Володимиру Завгородньму, 
Лілії Паньковій і Тетяні Собченко. І 
від себе, як випускника НУБіП, додав 
- тут не тільки дають грунтовні 
фахові знання, й розуміння, як дося-
гати вершин.

Колектив університету привіта-
ли голова ради роботодавців уні-
верситету Валерій Адамчук, прези-
дент НАПНУ Василь Кремень, 
заступник голови наглядової ради 

НУБіП, директор ТОВ «Агрофірма 
«Колос» Леонід Центило, випускни-
ки нашого вишу – голова Верховної 
Ради України двох скликань 
Олександр Мороз, нобелівський 
лауреат Анатолій Швиденко, колиш-
ній віце-прем’єр-міністр України з 
аграрних питань Леонід Козаченко, 
ректори провідних українських 
вишів – Іван Грищенко (Київський 
національний університет техноло-
гій та дизайну), Володимир 
Снітинський (Львівський НАУ), 
наші колеги – декан факультету 
харчових технологій та управління 
якістю продукції АПК Лариса Баль-
Прилипко, Ольга Гордієнко, а від 
молоді - голова Студентської орга-
нізації НУБіП Дмитро Кушпій.

Вітання надійшли і з-за кордону 
– з Варшавського університету наук 
про життя, Чеського університету 
наук про життя в Празі, Університету 
штату Айова (США), Інституту сіль-
ськогосподарського розвитку в 
транзитних економіках, Універси-
тету прикладних наук Анхальдт 
(Німеччина).

Голова наглядової ради універси-
тету Микола Томенко долучився до 
вітань та вручив відзнаки Міні стерства 
освіти і науки України. Нагрудними 
знаками «За наукові та освітні досяг-
нення» відзначено завідувача кафедри 
землеробства та гербології Семена 
Танчика і професора Володимира 
Отченашка, «Відмінник освіти» - дека-
на факультету інформаційних техно-
логій Олену Глазунову, професора 
Романа Василишина, доцента Наталію 
Слободянюк, Грамотою МОН - профе-
сора Ганну Ковалишину і доцента 
Івана Роговського, Подякою - декана 
факультету землевпорядкування 
Тараса Євсюкова і доцента Івана 
Чумаченка.

- Наш НУБіП – університет 
живий, він живо реагує на зміни у 
світі, тому одним з найперших відре-
агував на нові реалії, пов’язані зі сві-

товою пандемією і перейшов на змі-
шану форму навчання, - зазначив 
Микола Томенко. - Він виконує і 
просвітницьку місію, адже молодь 
повинна знати свою країну, своє 
коріння.

А на завершення Урочистої 
Академії її учасникам презентували 
оновлені герб і прапор 
Національного університету біоре-
сурсів і природокористування 
України, що піднявся в небо перед 
3-м корпусом. До цього дійства долу-
чилися студенти університету, які 
навчаються за програмою підготов-
ки офіцерів запасу.

Святкові локації
Керівництво університету 

постійно дбає про поліпшення мате-
ріально-технічної бази. Серед нови-
нок цієї весни, приурочених до Дня 
університету, – численні нові та 
оновлені навчально-наукові лабора-
торії і центри. Частину з них презен-
тували міністру освіти і науки 
України Сергію Шкарлету.

ххх 
Гуманітарно-педагог ічний 

факультет представив Центр син-
хронного перекладу.

- Тепер майбутні перекладачі 
зможуть вивчати технології син-
хронного перекладу на практиці, 
адже це дуже нелегкий вид перекла-
дацької діяльності, - розповідає 
завідувачка кафедри іноземної філо-
логії і перекладу Світлана Амеліна. - 
Перекладачі-синхроністи працюють 
зазвичай парами, змінюючи один 
одного кожні 30 хвилин: настільки 
великим є навантаження. При цьому 
не менш важливим, ніж відмінне 
володіння іноземною мовою, є знан-
ня технологічних аспектів процесу 
синхронного перекладу. Тому безпо-
середнє робоче місця перекладачів 
– кабіна – обладнане за міжнарод-
ними стандартами. 

Продовження. Поч. на стор. 1
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- Більшість необхідних речей 
для обладнання центру придбано за 
рахунок спонсорів, а багато робіт 
виконані самостійно, - додає профе-
сор кафедри соціальної роботи і 
реабілітації Ростислав Тарасенко.

Ще один презентований підроз-
діл факультету – лабораторія соці-
ально-психологічної реабілітації. 
Вона створена для відновлення емо-
ційного стану, релаксації, відпочин-
ку студентів, співробітників універ-
ситету та їхніх дітей. Для цього роз-
роблено програму роботи на кожен 
день тижня. Вона включає арт- (від-
новлення за допомогою літератури, 
музики, живопису), арома- і соляну 
терапії, роботу з постковідними 
мікрогрупами (самореабілітація для 
людей із постковідним синдромом, 
дихальні вправи), заняття із стрес 
менеджменту, «Ікігаї» (розвиваємо 
стресостійкість і звільняємося від 
негативних емоцій), глибинну м’язо-
ву релаксацію за Якобсоном, віднов-
лення за допомогою книг, музики та 

відео. Ця кімната перетворюється на 
сенсорну, де повністю блокується 
доступ світла, є можливість увімкну-
ти музику для релакса, медитації, 
споглядання відео. Це також додат-
кове місце для проведення тренінгів, 
групових занять, терапій тощо. 

ххх
На факультеті тваринництва 

та водних біоресурсів з’явилася 
нова родзинка - Центр водних біо-
ресурсів та аквакультури.

- За своєю унікальністю, матері-
ально-технічним оснащенням та 
кадровим забезпеченням такий 
центр створюється в Україні вперше, 
- говорить проректор з наукової 
роботи та інноваційної діяльності 
Вадим Кондратюк. - Тут готувати-
муть бакалаврів, магістрів та докто-
рів філософії за спеціальністю 
«Водні біоресурси та аквакультура», а 
також надаватимуть консультативні 
послуги та науково-практичні реко-
мендації з питань рибної галузі.

- Центр об’єднав комплекс 
навчальних, навчально-наукових та 

І ДЕНЬ ПРОЙШОВ, І ВІК МИНУВ…
науково-виробничих лабораторій, - 
додає в.о. декана Руслан Кононенко. - 
Всі вони забезпечені сучасним облад-
нанням для визначення якості води, 
біологічної продуктивності гідробі-
онтів, проведення молекулярно-гене-
тичних та біохімічних досліджень, 
удосконалення технологій аквакуль-
тури. Саме тому тут можна провести 
найсучасніші дослідження з уль-
тразвукової діагностики риб, здійс-
нювати ДНК-маркерну ідентифікацію 
та паспортизацію біологічних об’єк-
тів, проводити мікробіологічні та 
іхтіопатологічні дослідження, а також 
розробляти методики з відтворення 
водних генетичних ресурсів.

До його створення долучився не 
лише університет, а й ряд рибниць-
ких господарств, керівники яких – 
В.Г. Шапошник, Ю.Ф. Яременко, О.В. 
Соляник та багато інших – заслуго-
вують на найщирішу вдячність.

ххх
Представив новинки і ННІ енер-

гетики, автоматики і енергозбере-
ження. 

Так, на кафедрі автоматики і 
роботохнічних систем ім.акад. 
І.І. Мартиненка у проблемній науко-
вій лабораторії продовжує розвива-
тись наукове спрямування «Інтернет-
речей», котре перетворюється в 
окрему лабораторію.

- Зміст її стендів особливий:  
вони створюються за результатами 
досліджень аспірантів і докторантів, 
де передбачається управління об’єк-
тами на основі сучасних цифрових 
технологій, - говорить завідувач 
кафедри Віталій Лисенко. - Родзинка 
лабораторії у використанні ПЛІСів 
– програмованих логічних інте-
гральних схем, котрі замінюють тра-
диційні програмовані контролери: 
на одному кристалі створюють про-
грамний логічний контролер з від-
повідною обв’язкою входів і виходів 
(аналого-цифрові і цифрово-анало-
гові перетворювачі, нормуючі підси-
лювачі, релейні виходи тощо). Для 
цих ПЛІСів вже створено (і продов-
жується вдосконалення) програмне 
забезпечення, використання якого 
дозволяє отримувати щоразу новий 
програмований логічний контролер 
із специфічною обв’язкою. 
Перспектива на наступні десять 
років саме за цими технічними засо-
бами.

Серед іншого було відкрито 
першу чергу міжкафедральної 
навчально-наукової лабораторії 
«SMART GRID». 

Концепція SMART GRID в умовах 
реформування ринку електричної 
енергії набуває все більшої актуаль-
ності. За останні роки здійснений 
великий прорив у створенні елек-
троенергетичних  систем з комбіно-
ваним використанням традиційних 
та відновлюваних джерел енергії. 
Важливим з точки зору якісної освіт-
ньої підготовки студентів та прова-
дження наукової роботи є система-
тизація досліджень у цій сфері, роз-
роблення нових методологічних 
підходів та технічних платформ 
щодо їх реалізації і ефективного 
управління.

Ідея створення в ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження 
навчально-наукової лабораторії 
«SMART GRID»  (у співпраці з провід-
ними компаніями - виробниками та 
інсталяторами сучасного обладнання 
в сфері електричної інженерії 

«Таврида Електрик Україна», ТОВ 
«Атмосфера» та ДТЕК «Київські регіо-
нальні мережі») виникла з огляду на 
важливість вивчення функціонування 
принципово нових енергетичних 
систем з використанням відновлюва-
них джерел енергії, інженерних під-
ходів до проектування окремих ком-
понентів електричних мереж для 
підвищення їх надійності та енергое-
фективності. Її основними складови-
ми є комплекс технічних засобів для 
розв’язання завдань підвищення 
енергоефективності електроспожи-
вання,  формування енергетичних 
балансів з найменшою вартістю елек-
троенергії шляхом використанням 
інформаційних технологій.

Серед лабораторного обладнан-
ня – спеціалізовані стенди для 
вивчення взаємозв’язку параметрів 
складаних електромереж, моделю-
вання оптимальних технологічних 
режимів енергосистем із застосуван-
ням методів інтелектуального управ-
ління та економічних критеріїв опти-
мізації. Такий підхід має важливе зна-
чення для економіки і сприяє підви-
щенню енергонезалежності країни.

Тільки-но завершена робота над 
створенням низки стендів для  
вивчення методів інтелектуального 
управління енергобалансами 
локальних електроенергетичних 
мереж. Технічна платформа дозво-
ляє реалізувати принципи динаміч-

ного енергоменеджменту  на основі 
добового прогнозування рівнів гене-
рації автономних джерел (традицій-
них  і відновлюваних)  для забезпе-
чення заданого графіка електроспо-
живання з найвищою енергоефек-
тивністю.  

ххх
А в межах міжнародної гранто-

вої співпраці з USAID «Проєкт енер-
гетичної безпеки», який  передбаче-
ний угодою між Україною та США 
про гуманітарне і техніко-економіч-
не співробітництво для сприяння 
стійкому економічному розвитку на 
кафедрі електротехніки, електроме-
ханіки та електротехнологій створе-
на навчально-наукова високо-
вольтна електровимірювальна 
лабораторія.

- Серед нових лабораторних 
стендів вирізняється найсучасніше 
обладнання для випробування ізоля-
ції рідких і твердих діелектриків, 
індивідуальних захисних засобів, 
перевірки працездатності і контро-
лю ампер-секундних характеристик 
автоматичних вимикачів змінного 
струму, вимірювання електромагніт-
них характеристик силових тран-
сформаторів, високовольтного про-
палювання дефектної ізоляції кабе-
лів, виявлення і визначення місця 
пошкодження кабелів методом лока-

Продовження. Поч. на стор. 1-2
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ційного рефлектометричного осци-
лографування та інше, - представляє 
новий підрозділ директор ННІ енер-
гетики, автоматики і енергозбере-
ження Віктор Каплун.

Інститут вже давно сповідує нові 
принципи створення лабораторних 
комплексів з уніфікацією обладнан-
ня та програмно-технічних засобів 
для викладання декількох дисциплін 
та забезпечення діяльності наукових 
проектів і госпрозрахункових під-
розділів кафедр. Не виняток і ця 
нова лабораторія. Тут студенти, які 
навчаються за спеціальністю 
«Електротехніка, електромеханіка та 
електротехнології», здобуватимуть 
практичні компетенції з дисциплін 
«Діагностування енергообладнання», 
«Технічний сервіс енергообладнан-
ня», «Технічне обслуговування та 
ремонт засобів автоматики».

ххх
Дещо про розробки науковців ме-

ханіко-технологічного факультету.
У 1997 році на базі кафедри сіль-

ськогосподарських машин та систе-
мотехніки ім. акад. П.М. Василенка (в 
той час – кафедри сільськогоспо-
дарських машин) вперше в Україні 
було започатковано новий науковий 
напрямок - розробка механіко-тех-

нологічних основ систем точного 
землеробства - та створено відповід-
ну проблемну лабораторію. За час її 
існування було виконано низку фун-
даментальних досліджень.

- І ось нещодавно лабораторія 
точного землеробства отримала 
нове дихання. Дочірнє підприємство 
«Амазоне - Україна» в особі гене-
рального директора Дмитра 
Давиденка у співпраці з керівниц-
твом університету та нашого факуль-
тету прийняло рішення створити 
нову навчально-наукову лаборато-
рію точного землеробства та осна-
стити її сучасними навчальними 
стендами і обладнанням, - говорить 
декан В’ячеслав Братішко. - Поряд з 
цим планується відкриття навчаль-
ного демонстраційного майданчика 
зі зразками сучасної техніки.

Нагадаємо: компанія ДП «Амазоне 
- Україна» - дочірнє підприємство 
одного зі світових лідерів сільсько-
господарського машинобудування – 
компанії AMAZONEN-WERKE H. 
Dreyer GmbH & Co. KG – та генераль-
ний імпортер сільськогосподарської і 
комунальної техніки з більш як 
20-річним досвідом роботи на ринку 
України. Вона розробляє і виготовляє 
сучасні інноваційні ґрунтообробні і 
посівні машини, техніку для внесення 
добрив та догляду за посівами, 
ISOBUS-термінали, сенсори азоту, 

програмне забезпечення та інші інте-
лектуальні системи.

Увагу привернув і перший укра-
їнський електротрактор. Ця розроб-
ка кафедри тракторів, автомобілів та 
біоенергоресурсів виготовлена на 
базі звичайного трактора МТЗ.  
Покататися на ньому висловили 
бажання чи не всі – від голови нагля-
дової ради університету до студентів 
і кореспондентки ТРК «Україна».

ххх
На факультеті інформаційних 

технологій відкрили лабораторію 
інформаційних технологій у приро-
докористуванні.

- Ідея її створення для завдань 
аграрної та природоохоронної галу-
зей реалізовувалася вже кілька років, 
- зазначає декан Олена Глазунова. - 
При вивченні навчальних дисциплін 
«Методи та системи штучного інте-
лекту», «Технології Інтернет речей», 
«Програмування мобільних додат-
ків», «Інтелектуальний аналіз даних» 
та інших здійснювалася постановка 
лабораторних робіт з прикладною 
спрямованістю на аграрний сектор 
економіки та екологічну проблема-
тику. І нарешті настав час, коли ми 
можемо зібрати в одному місці всі 
лабораторні роботи для їх виконан-
ня в межах вивчення нового навчаль-
ного курсу «Інформаційні технології 
в природокористуванні» з відповід-
ним технічним обладнанням та про-
грамним забезпеченням.

До пулу інформаційних техно-
логій, які використані для цього, 
увійшли комплексні інформаційні 
системи управління агробізнесом на 
прикладі AgroOnline та SoftFarm, 
технології Machine Learning при 
виведенні та оцінці нових сортів 
рослин, селекції тварин, розпізна-
ванні космічних знімків сільсько-
господарських угідь; технології OLTP 
(транзакційна обробка даних у 
режимі реального часу) і OLAP (ана-
ліз даних у режимі реального часу) 
для обробки даних моніторингу, 
технології Інтернет речей (зокрема, 
розробка ІоТ платформ для мете-
останцій, контролю мікроклімату, 
розпізнавання образів з використан-
ням дронів тощо). Стара лекційна 
аудиторія перетворена у лаборато-
рію-трансформер: її можна викори-
стати як для лекцій (оскільки вона 
розрахована на 100 осіб), так і для  
лабораторного заняття на 16 робо-
чих місць. При цьому мультимедійне 
обладнання для лабораторних робіт 
є інтерактивним, зокрема, ми вико-
ристали при обладнанні аудиторії 
український стартап CamTouch - 
пристрій, що дозволив перетворити 
звичайний проектор на інтерактив-
ну дошку. 

Ще одна новинка факультету 
інформаційних технологій - віде-
остудія цифрового освітнього кон-
тенту. Вона обладнана за рахунок 
коштів університету та наукової теми 
«Розробка моделі веб-орієнтованої 
системи доставки навчального кон-
тенту в умовах відкритої університет-
ської освіти». Приміщення для віде-
остудії переобладнано, облаштовано 
звукоізоляційними панелями та хро-
макеєм. Придбано камери, мікрофо-
ни, планшети, робочі станції, систе-
ми для міксування відео. Програмне 
та технічне забезпечення дає можли-
вість записувати, здійснювати мон-
таж відеоматеріалів, міксувати відео-
потоки з різних джерел, накладати 

різноманітні ефекти. Всі матеріали 
після монтажу та розгляду на навчаль-
но-методичній раді розміщуються на 
відеоканалі факультету https://www.
youtube.com/c/ІТНУБіП.

ххх
На факультеті аграрного 

менеджменту за підтримки ради 
роботодавців відкрили навчаль-
но-науково-виробничу лабораторію 
бізнес-аналітики кафедри адміні-
стративного менеджменту та зов-
нішньоекономічної діяльності. 

Для неї відремонтовано аудито-
рію №325 10-го навчального корпу-
су. Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу» надала необхідні 
меблі, а мультимедійну техніку та 15 
сучасних комп’ютерів придбали за 
підтримки компанії ІМК. Ця лабора-
торія буде використовуватись для 
проведення навчальних занять, кур-
сів, бізнес-зустрічей та тренінгів.

ххх
Родзинка ННІ неперервної освіти 

і туризму, представлена на святі, - 
нова навчально-науково-виробнича 
лабораторія організації та техноло-
гії ресторанного господарства кафе-
дри туристичного та готельно-рес-
торанного бізнесу і консалтингу. 

Тут проходитимуть практичну 
підготовку фахівці спеціальностей 
«Готельно-ресторанна справа» і 

«Туризм». Зокрема, лабораторні 
заняття з дисципліни «Технологія 
продукції ресторанного господар-
ства». На професійній кухні молодь 
опановуватиме ази кулінарного мис-
тецтва, вивчатиме передові техноло-
гії створення ресторанних страв, 
проводитиме науково-практичні 
дослідження.

- Адже володіння технологією 
приготування напівфабрикатів, кулі-
нарних виробів і страв із дотриман-
ням правил безпечної праці та сані-
тарно-гігієнічних вимог, формуван-
ня вмінь здійснювати органолептич-
не оцінювання якості кулінарних 
страв, виховання культури спожи-
вання їжі, розвиток естетичних сма-
ків – це знання та вміння, які допо-
можуть майбутнім фахівцям бути 
конкурентоспроможними на ринку 
праці, - переконана завідувачка 
кафедри Дарія Басюк.

ххх
Факультет захисту рослин, біо-

технологій та екології презентував 
навчально-науково-виробничу лабо-
раторію екологічного контролю 
довкілля кафедри екології агросфери 
та екологічного контролю. 

Вона створена для посилення 
практичної підготовки бакалаврів і 
магістрів спеціальності  «Екологія» 

І ДЕНЬ ПРОЙШОВ, І ВІК МИНУВ…

Закінчення на стор. 5

Продовження. Поч. на стор. 1-3
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ВІТАЄМО!

освітньо-професійних і освітньо-на-
укових програм «Екологія та охоро-
на навколишнього середовища», 
«Екологічний контроль та аудит» 
«Екологія» у сфері екологічного 
контролю та їх наукових досліджень. 
Тут можна буде визначати хімічні 
елементи, контроль яких є обов’яз-
ковим у відповідності до державного 
законодавства і директив Євросоюзу 
з екологічного контролю об’єктів 
довкілля. Лабораторія надаватиме 
науково-консультаційні, дорадчі та 
інші послуги, організовуватиме кон-
ференції, семінари, курси підвищен-
ня кваліфікації тощо.

ххх
Наукові розробки представив і 

колектив агробіологічного факуль-
тету. 

Зокрема, кафедра агрохімії та 
якості продукції рослинництва ім. 
О.І. Душечкіна - свої наукові здобут-
ки із агрохімсервісу технологій 
вирощування сільськогосподар-
ських культур із елементами преци-
зійного агровиробництва. Серед них 
- технології отримання безвірусного 
посадкового матеріалу за допомо-
гою культури in vitro сортів україн-
ської селекції (що дозволяє конкуру-
вати із насінням, яке завозиться із-за 
кордону), обладнання із агрохіміч-
ного скаутінгу, яке дозволяє прово-

дити моніторинг стану рослин у 
полі за допомогою спеціальних дро-
нів і портативного агрохімічного 
інструментарію. Продовженням 
логічного ланцюга агрохімічного 
сервісу є управління живленням рос-
лин. Із цього напряму кафедра має у 
своєму розпорядженні розроблену 
лінійку спецдобрив та технічні засо-
би для їх якісного і своєчасного 
внесення (промисловий квадрокоп-
тер XAG). Крім того, таке обладнан-
ня дозволяє вносити засоби захисту 
рослин, трихограму (від шкідників), 
а також висівати сидеральні культу-
ри. Цей агрохімічний ланцюг май-
бутні агрономи опановують частко-
во на рівні бакалавра, вивчаючи дис-
ципліну «Безпілотне обприскування 
та бакові суміші». У повному ж обсязі 
- за допомогою новітніх технологій 
- опановують магістри освітньо-про-
фесійної програми «Агрохімсервіс у 
прецизійному агровиробництві», 
навчаючись також управляти ростом 
і розвитком рослин, у т.ч. і живлен-
ням, за допомогою інноваційних 
рішень, працюючи із роботом по 
догляду за рослинами FarmBot 
(наданий компанією «Dron.ua»). 
Навчаючись за цією програмою, сту-
денти також працюють із розробка-
ми компаній «Trіmble» і «Agrilab».

Агробіологи презентували і 
зимову полікарбонатну теплицю в 
плодоовочевому саду, яку ввели в 
експлуатацію цієї весни.

За вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної науки, зміцнення науко-
во-технічного потенціалу України, 
багаторічну сумлінну працю та висо-
кий професіоналізм орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня нагороджено 
проректора з науково-педагогічної 
роботи Василя Шинкарука.

- У ній передбачено два відділен-
ня – акліматизації посадкового мате-
ріалу та розсадне з гідропонною NFT 
системою, - говорить декан Оксана 
Тонха. - За своїм конструктивом 
теплиця організована за принципом 
Мітлайдера та виготовлена з стільни-
кового полікарбонату. Товщина світ-
лопрозорих панелей - до 10 мм, що 
дозволяє проєкту бути енергоощад-
ним та витримувати значні снігові і 
вітрові навантаження. Автоматична 
система провітрювання представлена 
двома комлексами фрамуг і захищає 
рослини від перегрівів. Розсада виро-
щується за касетною технологією на 
багатоярусній стелажній системі з 
використаннм штучного доосвічу-
вання рослин. Теплозабезпечення 
теплиці здійснюється за рахунок 
використання спеціальних інфрачер-
воних плівок та електрокалориферів. 
З метою раціоналізацї витрат на 
доосвічування рослин передбачено 
використання чотирьох різних типів 
led світильників.

На сьогодні в теплиці підроста-
ють сіянці та розсада огірків, помідо-
рів, перцю солодкого, суниці та 
інших культур.

Найкраща молодь - у НУБіП
У межах святкування Дня універ-

ситету відбулася зустріч ректора 
Станіслава Ніколаєнка зі студентським 
активом. На трибунах спортивного 
комплексу зібралися кращі представ-
ники студентства – відмінники нав-
чання, спортсмени, активісти.

- Наш університет – один з небага-
тьох вишів, які цього навчального 
року відкрили хоча б на місяць-другий 
двері аудиторій і навчально-наукових 
лабораторій, - звертаючись до них, 
підкреслив ректор. - Бо якість навчан-
ня – ось що винесене як наріжний 
камінь освітнього процесу в НУБіП. 
Але і студенти повинні мати волю і 
бажання навчатися, збагачуватися як 
особистість, бо без цього хорошого 
фахівця просто не може бути.

Кращим з кращих було вручено 
нагороди і відзнаки НУБіП.

А для ще більшого комфорту 
студентства у відновленому фойє 
11-го навчального корпусу відкрито 
новий хаб – простір студентського 

Указом Президента України «Про призначення 
державних стипендій видатним діячам науки» від 
17 травня 2021 р. відзначено дев’ять знаних вче-
них. Серед когорти кращих представників науко-
вої спільноти України і наш колега - професор 
кафедри будівництва факультету конструювання 
та дизайну, заслужений будівельник України 
Микола Ярмоленко.

відпочинку, дозвілля та творчості.
- Ця лаунж-зона може слугувати 

місцем проведення презентацій, 
тренінгів і майстер-класів, майдан-
чиком для успішного зародження і 
реалізації студентських ініціатив, 
місцем проведення зборів студент-
ської організації та вирішення орга-
нізаційних питань, - ділиться плана-
ми декан механіко-технологічного 
факультету В’ячеслав Братішко. - Тут 
можна виступити у неформальній 
обстановці перед колегами, обгово-
рити наукові проблеми, спільно 
послухати онлайн-лекцію, курси або 
ж взяти участь в онлайн-конферен-
ції, переглянути фільм, почитати 
книгу, відвідати віртуальні виставки, 
музеї. Для цього вона облаштована 
комфортними кріслами-мішками, 
що вже полюбилися студентам, 
швидкісним інтернетом та місцями 
для заряджання гаджетів – всім тим, 
що входить до базового набору 
потреб сучасного студента.

Частина неофіційна
Святкування охопило і спортив-

ні змагання: стартували чемпіонат 
студентів НУБіП з волейболу, віднов-
лена легкоатлетична естафета 
«Голосіївське кільце 2021» і шаховий 
турнір на Алеї слави «123 шахісти 
123-й річниці НУБіП України».

У забігу  «Голосіївського кільця» 
взяли участь студенти всіх факульте-
тів та ННІ - загалом 112 хлопців і 48 
дівчат. А підтримати молодь особи-
стим прикладом прийшли 187  
викладачів і співробітників універси-
тету на чолі з ректором.

Лідером стала команда факуль-
тету аграрного менеджменту, де на 
останньому етапі з великим відри-
вом фінішував Олег Ставничій. 
Другими прийшли спортсмени 
факультету конструювання та дизай-
ну завдяки Олександру Бочкову, 
який займається в секції легкої атле-
тики і на останніх метрах дистанції 
вирвав перемогу у Максима 
Пильгуна, залишивши команду 
факультету ветеринарної медицини 
на третій позиції. Цікаво, що попе-
реднє «Голосіївське кільце» мало таку 
ж трійку переможців, як і нинішнє.

До подій у спортивному світі 

Указом Президента України «Про призначен-
ня державних стипендій видатним діячам науки» 
від 20 травня 2021 р. державні стипендії строком 
на два роки призначено видатним діячам науки. 
Серед них і вчені НУБіП – професори Олександр 
Бусенко, Борис Гопка, Василь Горьовий, Олександр 
Калінічекно, Микола Солодкий, Леонід Сук, Сергій 
Фришев.

можна цілком логічно віднести і 
відкриття ще одного спортивного 
майданчика в університетському 
кампусі, до створення якого докла-
ли зусиль і господарники, і студен-
ти з науково-педагогічними пра-
цівниками.

У студентському містечку впер-
ше провели змагання з доджболу 
серед мешканців гуртожитків.

- Традиційно у доджболі змага-
ються дві команди по 6 гравців, які за 
допомогою спеціальних м’ячів нама-
гаються вибити всіх суперників. Гра 
не має обмежень за віком чи статю 
та не потребує додаткової фізичної 
підготовки, - коментує починання 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та розвитку Сергій Кваша. - 
Якщо ж говорити зовсім просто, це 
старе добре «вибивало» з нашого 
дитинства.

Результат першого турніру з 
доджболу такий: 1-ше місце посіла 
команда гуртожитку № 2, 2-ге -гур-
тожитку № 1, 3-тє - № 5.

Alma mater у світлинах
У гербовій залі 3-го навчально 

корпусу пройшла фотовиставка 
«НУБіП – наш дім» – перша мистець-
ка акція такого роду у межах святку-
вання Дня університету.

На деякий час зала перетворила-
ся на справжню фотогалерею, у якій 
представлено понад 250 світлин сту-
дентів і викладачів. Кожна з них – 
цікава мить історії людини, групи, 
факультету, університету. Саме тому 
виставку поділили на кілька тема-
тичних експозицій: « Нас впевнено 
веде рука керівника», «Пам’ятаємо. 
Перемагаємо», «Спорт – це здоров’я», 
«Від сесії до сесії живуть студенти 
весело», «Голосіївська держава» та 
інші. Цікаве враження справляють 
роботи Анастасії Скуби, Анастасії 
Сук, Софії Лисенко, Михайла Пуха, 
Марії Тарасової, Аліни Гончарук, 
Анастасії Ругаль, Анни Єфімчук, Яни 
Рудь, Іванни Козуб. Окрема експози-
ція, автором якої виступила доцент 
Ярина Пузиренко, ілюструвала поезії 
Вадима Крищенка.

Валентин Обрамбальський,
Ірина Кушніренко,

Ніна Чехлова

І ДЕНЬ ПРОЙШОВ, І ВІК МИНУВ…

Закінчення. Поч. на стор. 1-4
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СЛОВО ПРО РОБОТОДАВЦЯ
Сьогодні діяльність вищого навчального закладу важко навіть уявити без його співпраці з роботодавцями, які забезпечують і виробничі практики студентів за своїм спрямуванням, 
і працевлаштування випускників. Так само у цій співпраці зацікавлені і вони, адже успіх кожного бізнесу залежить від кваліфікації і активності людей, які в ньому працюють, - 
своєрідної «крові», яка, як відомо, час від часу потребує оновлення і переливання.

Наш університет буквально культивує співпрацю з роботодавцями. Для чого організована і успішно працює Рада роботодавців НУБіП, яку ось вже п’ять років очолює Валерій 
Адамчук, та аналогічні ради на рівні всіх факультетів і ННІ. Час показав правильність такої роботи, її перспективність та користь.

Багато студентських заходів - 
квест з електротехніки на факульте-
ті інформаційних технологій, 
«Містер Інтелектуал» в ННІ енерге-
тики, автоматики і енергозбережен-
ня, конкурс краси на факультеті 
захисту рослин, екології та біотех-
нологій - проходили за його під-
тримки і безпосередньої участі.

Євгеній Володимирович опіку-
ється не лише університетськими 
справами: не залишаються поза ува-
гою і військові частини, і дитячі 
будинки. Отакий він, людина дер-
жавної ваги, уміє тримати і вироб-
ництво на європейському рівні, і 
думати про розвиток молодого 
покоління.

ННІ лісового 
і садово-паркового 
господарства
- Інститут багато років співпра-

цює з Державним агентством лісо-
вих ресурсів України, і колишні 
випускники, а тепер директори дер-
жавних підприємств, голови облас-
них управлінь та керівництво галузі 
охоче допомагають інституту у різ-
них напрямах діяльності, - говорить 
директор Петро Лакида. - 
Традиційно саме випускники НУБіП 
працюють у всіх регіонах держави і 
займають керівні посади в галузі 
лісового господарства, показуючи 
високий професіоналізм. Тому наше 
студентство буквально з перших 
курсів має можливість проходити 
навчальні та виробничі практики в 
найсучасніших державних підпри-
ємствах. 

Гарним прикладом цьому є 
співпраця з Черкаським обласним 
управлінням лісового і мисливсько-
го господарства. Його голова 
Олександр Дзюбенко - випускник 
нашого університету 2002 року, 
зараз активний член ради робото-
давців ННІ лісового і садово-парко-
вого господарства - активно долуча-

викладачів, студентів, випускників 
факультету випускаємо наукове 
видання «Актуальні питання земле-
устрою та геодезії». Аналізуємо найак-
туальніші проблеми в сфері земле-
устрою, кадастру, оцінки земель та 
геодезично-картографічного забез-
печення раціонального природоко-
ристування, публікуємо матеріали у 
соціальних мережах. Протягом 
останніх років ми допомогли онови-
ти геодезичні прилади, зробити 
ремонти в аудиторіях. Допомагаємо і 
з практичною підготовкою, і студен-
ти, які проходять виробничі практи-
ки, повністю залучені до виробничо-
го процесу, а не виконують роботу 
кур’єра чи стоять біля ксероксів. 
Вважаю, сьогодні потрібно більше 
уваги приділяти якості дистанційного 
та змішаної форм навчання. І це 
справжній виклик для університетів 
та студентів.

Факультет аграрного 
менеджменту
За підтримки випускника нашо-

го університету, а нині - генерально-
го директора компанії ІМК Алекса 
Ліссітси факультет започаткував уні-
кальний для України проєкт - біз-
нес-школу «Агрокебети»: пілотну 
магістерську програму з підготовки 
мультифункціональних менеджерів 
нового зразка для агробізнесу.

- Це абсолютно нова інноваційна 
навчальна програма, яка передбачає 
постійне менторство з боку бізнесу, 
широку комунікацію в соціальних 
мережах, залучення кращих виклада-
чі з України та світу, - говорить декан 
Анатолій Остапчук. – Її мета - забезпе-
чення українських аграрних компа-
ній висококваліфікованими праців-
никами, а випускників – цікавою і 
високооплачуваною роботою. Ідея 
була підтримана ректором, і наразі 
«Агрокебети» успішно працюють.

Факультет інформаційних 
технологій
- Головою ради роботодавців 

нашого факультету є керівник ЦСН 
«ПРОКОМ» Ірина Столярчук, - роз-
повідає декан Олена Глазунова. - 
Результатом ефективної співпраці 
стало підвищення кваліфікації 60 
співробітників університету, серти-
фікація 25 викладачів за програмою 
«1С Професіонал». А ще - 135 сту-
дентів пройшли навчання за серти-
фікованими курсами «Проком», 92 з 
них склали тест та отримали серти-
фікат «1С Професіонал», практично 
ознайомилися з принципами впро-

ється до вдосконалення практично-
го і теоретичного навчання фахів-
ців лісової справи. Він постійно 
сприяє оновленню матеріаль-
но-технічної бази інституту мульти-
медійним обладнанням і меблями, а 
ботанічного саду - декоративними 
рослинами і різьбленими з дерева 
скульптурами. А в цьому році він, 
знову ж таки в рідному виші, успіш-
но захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора еконо-
мічних наук.

Ще один чудовий досвід: співпра-
ця кафедри технологій та дизайну 
виробів з деревини та компанії «Elio», 
яка розпочалася з 2017 року. Це - одна 
з найвідоміших вітчизняних компаній, 
яка посідає значне місце не лише на 
українському, а й на європейських та 
азіатських ринках. Вона надає можли-
вість проводити лабораторні та прак-
тичні заняття з дисциплін 
«Конструювання виробів з деревини», 
«Виробництво меблів», «Проектування 
та дизайн виробів з деревини», а також 
є одним і базових підприємств для 
навчальних і виробничих практик сту-
дентів спеціальності «Деревообробні 
та меблеві технології».

Фаховість, активність да допит-
ливість наших студентів зацікавила 
власника компанії Юрія 
Коростильова, який не лише сам 
проводив ці заняття, але як член 
ради роботодавців ННІ лісового і 
садово-паркового господарства 
виявляв бажання долучитися до 
оновлення освітніх програм. 
Сьогодні в компанії успішно працю-
ють наші випускники Влад Давидов, 
Віктор Кравчук і навіть студент чет-
вертого курсу - Володимир Ткачук. 

- Я дуже задоволений випускни-
ками кафедри, вони одні з тих хто 
повернув мені віру у нашу унікальну 
молодь, - ділиться враженнями про 
підготовку фахівців спеціальності 
«Деревообробні та меблеві техноло-
гії» Юрій Олександрович. - Ми заби-
раємо найкращих, тестуємо їх не 
лише на знання, а й на соціальну 
адаптивність. Наприклад, на крайню 
меблеву виставку Kiev International 
Furniture Forum (березень, 2021р.) 
треба було швидко підготувати такі 
алюмінієві профілі для шафи, які не 
виготовляються в Україні. І випус-
кник кафедри технологій та дизайну 
виробів з деревини, наш технолог 
Владислав Давидов розробив оригі-
нальну конструкцію. Приємно, коли 
молодь дивує бажанням створювати 
нові конструкції та розвиватися.

Принагідно хочемо висловити 
свою вдячність HR менеджеру ком-

ННІ енергетики, автоматики 
і енергозбереження
Кафедру автоматики та робото-

технічних систем ім.акад. І.І. 
Мартиненка сьогодні важко навіть 
уявити без людини, яка хоч і не 
входить до штатного розпису, але 
прикладає максимум для підготовки 
справді класних енергетиків і авто-
матників для аграрного сектору. 
Мова про випускника цієї кафедри, 
а нині президента Асоціації «Теплиці 
України», заступника голови прав-
ління «ПрАТ«Комбінат «Тепличний» 
Євгенія Чернишенка.

- Наша співпраця триває не одне 
десятиліття, - розповідає завідувач 
кафедри Віталій Лисенко. - Але, як і 
будь-яка справа, потребує дозріван-
ня… І ось у 2011 кафедра стала пов-
ноцінним членом Асоціації «Теплиці 
України», де розпочався етап нових 
наших спільних здобутків. Так, зав-
дяки Євгенію Володимировичу і під-
тримці комбінату, набули модерно-
вого змістового і естетичного 
оформлення лабораторії кафедри. З 
іншого боку, найбільші звитяги 
кафедри - це захист двох доктор-
ських і двох кандидатських дисерта-
цій, завдяки яким були впроваджені 
інтелектуальні системи керування 
для тепличних комбінатів. За під-
тримки Асоціації «Теплиці України» 
проводиться організаційний і нау-
ковий супровід Науково-
практичного центру тепличних 
технологій «VegeFut – Ukraine» в 
Межигір’ї. А наша найбільш здібна 
молодь отримує іменні стипендії 
Героя України Володимира Ілліча 
Чернишенка. Навіть в умовах панде-
мії, для мотивації студентів під час 
вивчення окремих дисциплін, 
зокрема «Основи наукових дослі-
джень», за пропозицією Євгенія 
Чернишенка рада директорів 
Асоціації підтримала надання таких 
стипендій.

панії Даріушу Вакулі - за активну 
участь в акредитаційній експертизі 
освітньої програми «Деревообробні 
та меблеві технології», яка була про-
ведена Національним агентством 
забезпечення якості вищої освіти в 
травні минулого року.

Факультет 
землевпорядкування
- Анатолій Полтавець – випус-

кник НУБіП, відомий землевпоряд-
ник,  голова найчисельнішого про-
фесійного об’єднання сертифікова-
них інженерів-землевпорядників 
України – «Асоціації фахівців земле-
устрою України» - є одним з найак-
тивніших роботодавців нашого 
факультету землевпорядкування, - 
розповідає декан Тарас Євсюков. – 
Він очолює одне з найбільших при-
ватних підприємств, яке надає послу-
ги в сфері землеустрою, геодезії, 
оцінки землі та нерухомого майна. 
Левову частину його колективу скла-
дають, знову ж таки, випускники 
НУБіП, тому й не дивно, що Анатолій 
Миколайович постійно залучений до 
освітнього процесу, надає консульта-
ційну допомогу та зміцнює матері-
ально-технічну базу факультету. 

– На моє переконання, створення 
рад роботодавців було дуже вдалою 
ідеєю, - долучається до розмови 
Анатолій Полтавець. - Адже наука, 
освіта і бізнес сьогодні мають йти 
пліч-о-пліч. Нині важливу роль віді-
грають і зв’язки університетів з бізне-
сом, тому пошук оптимальної співп-
раці між вишем і роботодавцем – 
наше головне завдання. Ми з колега-
ми з ради роботодавців беремо участь 
у розробці робочих програм, органі-
зовуючи на базі факультету наукові 
семінари і круглі столи на «гарячі» 
теми, завжди запрошуємо студентів, 
аспірантів і педагогічний колектив. 
Щороку для наукових працівників, 
фахівців у сфері земельних відносин, За кін чен ня на стор. 7
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вадження ERP-систем. Вже презенто-
вано перші напрацювання ради 
роботодавців щодо матриці компе-
тенцій за різними профілями 
ІТ-фахівців.

За рекомендаціями компанії пра-
цевлаштовано 24 випускники. Крім 
того, компанія «Проком» виступила 
одним із спонсорів проведення І 
етапу міжнародної студентської олім-
піади з програмування ACM-ICPC.

Серед активних членів ради 
роботодавців і керівник напрямку 
цифровізації «Метінвест холдингу» 
Володимир Кравченко, який допо-
магає вдосконалювати освітні про-
грами «Економічна кібернетика», 
«Цифрова економіка», проводить 
майстер-класи для студентів щодо 
практичних особливостей реалізації 
цифрових компетентностей сучас-
ного економіста.

Завідувач відділу теорії цифрових 
автоматів № 100 Інституту кібернети-
ки ім. В.М. Глушкова НАН України 
Олександр Летичевський посприяв 
укладанню договору про співпрацю з 
цим інститутом. І тепер проходить 
обмін досвідом у проведенні науко-
вих досліджень, тамтешні співробіт-
ники читають молоді ознайомчі лек-
ції з  наукових досягнень у галузі 
інформаційних технологій, організо-
вуються виробничі практики для сту-
дентів спеціальності «Інженерія про-
грамного забезпечення».

Ще один друг факультету - керу-
ючий партнер, куратор технологіч-

ного напрямку компанії Netwave 
Андрій Ротач. Він допомагає в удо-
сконаленні навчальних дисциплін та 
планів, рекомендує напрямки техно-
логічного розвитку студентів. І з 
недавнього часу також є роботодав-
цем для студентів факультету, які 
проходять стажування та влаштову-
ються у компанії.

Факультет 
ветеринарної медицини
- На нашому факультеті рада 

роботодавців, до складу якої вхо-
дять представники Держпрод-
спожив служби України, керівники 
її обласних, районних управлінь 
ветеринарної медицини, приватні 
лікарі та працівники науково-до-
слідних інститутів, працює з 2015 
року, - говорить декан Микола 
Цвіліховський. – Здається, всього 
шостий рік, та за цей час завдяки 
спільним зусиллям і спонсорській 
підтримці - значно покращилась 
матеріально-технічна база клініч-
них кафедр факультету, придбане 
сучасне лабораторне обладнання 
для ННВ клінічного центру 
«Ветмед сервіс», обладнані і відкри-
ті нові навчальні лабораторії. 
Прикладом  - багаторічна тісна 
співпраця факультету та компанії 
Royal Canin Ukraine. 

- На зустрічах Royal Canin пред-
ставляли гості з Франції та представ-
ники її українського офісу, зокрема 
експерт з наукових комунікацій 
Наталія Гаврасієва, – розповідає 
секретар ради роботавців Василь 
Данілов. - Ця компанія вже не один 
рік бере участь у проведенні 
Всеукраїнської магістерської конфе-
ренції, на якій наші випускники 
демонструють свої роботи. 
Неодноразово Royal Canin Ukraine 
запрошувала відомих представників 
галузі ветеринарної медицини як 
лекторів для студентів випускних 
курсів та оцінки їх випускних магіс-
терських робіт.

Крім цього, компанія Royal Canin 
Ukraine зробила ремонт і облашту-
вала меблями навчальну лаборато-
рію кафедри епізоотології, мікробіо-
логії та вірусології, подарувала 
сучасний мікроскоп з відеосисте-
мою для проведення наукових дослі-
джень та потужний ноутбук.

Економічний факультет
- Серед активних роботодавців 

відмічу нашого випускника, нині  
засновника та директора приватно-
го підприємства «Іваничі і К» Віталія 
Бойко, – говорить декан Анатолій 
Діброва. – Його підприємство спеці-
алізується на будівництві та ремонті 
житлових і нежитлових приміщень. 
За сприяння та особистої участі 
пана Бойка на благодійній основі 
капітально відремонтовано лекційну 
аудиторію №408 в навчальному кор-

пусі №10. А ще закуплено будівельні 
матеріали при ремонті 513-ї аудито-
рії та проведенні капітального 
ремонту кімнат для першокурсників 
у 10-му гуртожитку.

Боярський фаховий коледж
Для коледжу найважливішим 

чинником підвищення якості освіти, 
адаптації кваліфікованих фахівців, 
закріплення їх на робочих місцях є 
соціальне партнерство із роботодав-
цями. Серед них Інститут  агроеко-
логії та природокористування НААН 
України, ДУ «Інститут охорони ґрун-
тів України», Боярська лісова дослід-
на станція НУБіП, підприємства у 
сфері геодезії та землеустрою.

Так, компанія Lime Systems нада-
ла безкоштовне програмне забезпе-
чення АБС SCROOGE та професійну 
підтримку для  студентів спеціаль-
ності «Фінанси, банківська справа та 
страхування».

Для студентів спеціальності 
«Геодезія та землеустрій» наші випус-
кники, а нині роботодавці, постійно 
проводять практичні заняття. 
Нещодавно Микола Скорик провів 
майстер-клас із застосування сучасно-
го геодезичного обладнання, яким 
безпосередньо користується при 
виконанні геодезичних польових 
робіт, а директор ТОВ НВП 
ТЕРРАВІАТЕКХ Андрій Балан - інструк-
таж щодо використання GPS систем і 
цікаво розповів, як за останні кілька 
років удосконалилося та модернізува-
лося сучасне геодезичне обладнання.

Заліщицький фаховий 
коледж імені Є. Храпливого
Тут вже добре налагоджена співп-

раця із підприємствами, які є потен-
ційними роботодавцями для випус-
кників. Серед них - ТОВ «Інноваційне 
товариство «ІНВЕП» (директор О.В. 
Аніськовцев), з яким проводиться 
дослід з випробування різних марок 
добрива «Живиця» - мікродобрива і 
регулятора росту рослин. У співпраці 
з ПП НФП «Тирас» (директор В.М. 
Тишковський) досліджується якість 
селекційного насіннєвого та посад-
кового матеріалів. А викладачі циклу 
інформатизаційних дисциплін 
активно ведуть співпрацю з компані-
єю - оператором зв’язку «Аргоком» 
(директор Д.В. Буряк) в плані апроба-
ції обладнання різних технологій, яке 
застосовується при будівництві 
комп’ютерних систем та мереж.

Їхні колеги, які викладають цикл 
агрономічних дисциплін, працюють 
над проєктом спільної діяльності на 
полях коледжу з фермерським госпо-
дарством «Колос-К» (директор О.С. 
Воєвідко) та на засіяних площах цього 
господарства під час проходження 
майбутніми агрономами виробничої 
переддипломної практики. Разом з 
ТОВ «Вітерра Сід» (директор О.І. 
Кордін) проводиться дослідження 
нових сортів селекції компанії «Saaten 
Union» (Румунія) в умовах регіону.

Бережанський 
фаховий коледж
Для забезпечення належного 

рівня практичної підготовки молоді 
коледж уклав договори про співпра-
цю з КБ «Приватбанк», ТЗОВ «Захід-
Агро МХП», ПП «Агроспецгосп», ВАТ 
«Тернопільобленерго», ТОВ «ЖИВА 
ЗЕМЛЯ ПОТУТОРИ». Студенти коле-
джу успішно освоюють секрети 
виробництва у компанії 
«Агропродсервіс», яка може похвали-
тися новітніми європейськими тех-
нологіями і є експериментальною 
базою для західноукраїнських вишів. 
ТОВ «Мрія Фармінг Полісся» вже 
приймає на роботу випускників 
цього навчального закладу після 
проходження тут практики. До дав-
ніх друзів-підприємств коледжу 
належить і АТ «Бережаниавтотранс» 
(директор Василь Кріль).

- Україні потрібні кваліфіковані 
спеціалісти (і не завжди з вищою осві-
тою) з відповідною підготовкою та 
бажанням працювати. Причому пра-
цювати думаючи, нести відповідаль-
ність за свою роботу, за якість послуг, 
- говорить голова ради роботодавців, 
керівник Бережанського РЕМ 
Мирослав Лехіцький. - Саме такими є 
студенти коледжу, які проходять прак-
тику і в нашому підприємстві.

Валентин Обрамбальський,
Ірина Кушніренко,

Ніна Чехлова

з Північним університетом 
Хебей (КНР)…
У межах ініціативи міжнарод-

ного співробітництва «Один пояс, 
один шлях» підписано угоду про 
співпрацю в галузі освіти між 
НУБіП України і Північним універ-
ситетом Хебей (КНР). Угоду скрі-
пили підписами проректор з нау-
ково-педагогічної роботи Василь 
Шинкарук і ректор китайського 
вишу Сонг Хонгру. Вона передба-
чає сприяння академічному обміну 
студентами, викладачами, науков-
цями, науково-дослідницькій 
співпраці, розвиток сумісних 
освітніх програм та інших науко-
вих і освітніх заходів. А ще - спіль-
ну подачу заявки на організацію та 
розвиток Центру китайської мови і 
культури «Інститут Конфуція» при 
г у м а н і т а р н о - п е д а г о г і ч н о м у 
факультеті НУБіП. Його основним 
завданням є вивчення китайської 
мови українськими студентами, 
ознайомлення із історією, культу-
рою і філософією Піднебесної, 
надання можливості нашій молоді 
проходити мовну практику та ста-
жування в КНР, розробки і реаліза-
ції спільних проектів у галузі 
науки, культури, мистецтва і спор-
ту, міжнародних наукових дослі-
джень, програм, грантів та інших 
форм співробітництва із китай-
ськими університетами тощо.

Партнери узгодили деталі і 
етапи створення Центру, а також 
внесок кожної із сторін на підтримку 
його розвитку.

… і Самаркандським 
інститутом ветеринарної 
медицини (Узбекистан)
Аналогічну угоду підписано між 

НУБіП і Самаркандським інститутом 
ветеринарної  медицини 
(Узбекистан). Ректори Станіслав 
Ніколаєнко і Худайназар Юнусов 
висловили свої бачення такого спів-
робітництва. Документ передбачає 
обмін академічною інформацією, 
досвідом в галузі ветеринарної меди-
цини, організацію і реалізацію спіль-
них наукових проєктів, проведення 
конференцій, семінарів, май-
стер-класів, розробку і реалізацію 
програми подвійних дипломів для 
магістрів, здійснення академічної 
мобільності, проведення клінічних, 
наукових та педагогічних стажувань, 
консультативні послуги тощо.

Декан факультету ветеринарної 
медицини Микола Цвіліховський 
представив можливості підрозділу, 
який він очолює, і акцентував увагу 
на напрацюваннях своїх колег, 
зокрема, успіхах у роботі з стовбуро-
вими клітинами, трансплантології, 
особливостях роботи банку крові і 
застосування його у практичній 
ветеринарній медицині, репродук-
тології, роботі банку сперми і банку 
ембріонів, дослідженнях з безпеки 
продукції тваринництва.

Інф. «УК»

ПАРТНЕРСТВО

УГОДИ ПРО 
СПІВПРАЦЮСЛОВО ПРО РОБОТОДАВЦЯ

Закінчення. Поч. на стор. 6
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ПРАКТИКИ

ОПАНОВУЮЧИ ПРОФЕСІЮ
Теорія сліпа, лиш дерево життя нестримно зеленіє – так (чи приблизно так) писав знаменитий 

німецький поет. І хоча де поезія, а де аграрний сектор, але з цим твердженням важко сперечатися. 

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

N2 (87)
31 травня 2021 року

- За три дні закріпили в полі теми 
системи обробітку грунту, сівозмі-
ни, бур’яни і формування бур’яно-
вого компоненту.

Все це їм обов’язково знадо-
биться – навіть удома. Їхні батьки 
фермерують, вирощуючи сою, куку-
рудзу, озимі та ярі культури, соняш-
ник, тож кваліфікована допомога 
синів аж ніяк зайвою не буде.

А от у родині Назара Польовика 
(відчуваєте, навіть прізвище хлібо-
робське) ніхто сільським господар-
ством не займався.

- Буду першим, хто вирішив 
стати вченим агрономом. Правда, 
дядько Сергій Іванович займається 
органічним землеробством, і кілька 
останніх років, ще з 9-го класу, я 
допомагав йому... Тож маю, певно, 
всі підстави вважати, що професія 

агронома перспективна і може 
забезпечити гідне майбутнє.

- Наша 1-ша група з нетерпінням 
очікувала цієї практики, - долучаєть-
ся до розмови її староста Денис 
Голошкін. - Адже стати справжнім 
агрономом, навчаючись дистанцій-
но, неможливо. Та й практика це не 
тільки можливість отримати власне 
практичні навички, а поспілкуватися 
з друзями після карантину.

Проходили виробничу практи-
ку в Агростанціїі і третьокурсники 
під керівництвом доцента Валерія 
Носенка. 

- Ми провели огляд посівів ози-
мої пшениці, відібрали зразки ґрун-
ту для аналізу на вміст у ньому 
доступних для рослин азотних, 
фосфорних, калійних добрив, роз-
повідають Сергій Горбатюк і Іван 
Зубченко. - На основі цього далі 
розроблятимемо рекомендації по 
підживленню посівів.

НДГ «Великоснітинське»
А у Великій Снітинці навчальні 

практики проходили не тільки май-
бутні агрономи, а й третьокурсники 
факультету ветеринарної медицини. 
Свої практичні вміння вони відточу-
вали під керівництвом заступника 
директора «Великосні тинського» з 
тваринництва Дмитра Тарнавського і 
доцента кафедри хірургії та патофі-

зіології ім. акад. І.О. Поваженка 
Володимира Ткаченка.

- Я ще з дев’ятого класу знала, що 
лікуватиму тварин, - говорить одна з 
їх підопічних - Анастасія Міхайлова. 
- Для цього і пішла навчатися в 
НУБіП на ветлікаря, адже тут готують 
найкращих фахівців галузі. Зараз вже 
рік працюю у ветеринарній клініці 
«Зоосвіт», де є у кого і чому повчити-
ся. Дуже приємно, що це випускники 
нашого факультету і знані спеціаліс-
ти – онколог Артем Костюк, Павло 
Бездєтний. А на молочнотоварній 
фермі НДГ «Великоснітинське» ми 
працювали з великою рогатою худо-
бою, і це круто! Уявляєте, у кожного з 
нас була своя корова, якій ми стави-
ли уколи, доглядали!

Цікавлюсь у Насті: чи вплинули 
на вибір професії батьки? Хіба що 

на вибір місця навчання. А так дуже 
горді, що в їхній родині з’явиться 
(та, власне, вже з’явився) власний 
лікар ветеринарної медицини.

Серед майбутніх ветлікарів - і 
курсанти, яких готують на замов-
лення Збройних Сил України, і яких 
можна було виокремити з загальної 
картини за військовою формою під 
білими халатами.

- Ми пройшли тут практики з 
оперативної хірургії (опрацювання 
методик фіксації тварин, внутріш-
ньовенного і перорального введен-
ня лікарських засобів), хірургічної 
обробки ран та багато іншого, - 
ділиться враженнями староста 1-ї 
групи Оксана Шум. - Військова 
людина повинна багато чого знати!

Науково-дослідний 
розсадник і Боярська ЛДС
Студенти третіх-четвертих кур-

сів напрямку підготовки «Лісове гос-
подарство» під керівництвом доцен-
та Юрія Косенка пройшли навчаль-
ну практику на базі науково-дослід-
ного розсадника кафедри лісовід-
новлення та лісорозведення. 

- Це унікальне місце для прове-
дення досліджень та закріплення 
теоретичних знань, - переконана 
одна з практиканток Юлія Носенко. 
– Крім того, воно повністю забезпе-
чене необхідним інвентарем для 
проведення навчально-дослідної 
роботи. Ми навчилися висівати 
насіння, садити сіянці та проводити 
їхню інвентаризацію, укорінювати 
живці. Було дуже цікаво, і всі зали-
шилися дуже задоволеними.

Практику майбутні лісівники під 
керівництвом професора Володи-
мира Гриба проходять і в Боярській 
ЛДС – у Дзвінківському навчаль-
но-науково-виробничому центрі.

Валентин Обрамбальський

Тож, тільки-но з’явилася мож-
ливість перейти до очної освіти і 
проведення навчальних практик у 
господарствах університету, – це 
відразу і зробили. Тож і в 
Агрономічній дослідній станції, і у 
НДГ «Великоснітинське» ім. 
О. Музиченка чимало нашої універ-
ситетської молоді. Лише з агробіо-
логічного факультету одночасно 
сім академічних груп! Практично 
всі вони - у повному складі, запевня-
ють керівники практик. Так що 
працівники тамтешніх їдалень, які 
за період коронавірусних обмежень 
вже встигли відвикнути від такої 
кількості людей, - в «тихому ауті»: 
не жарт нагодувати одночасно 
180 молодих людей! А в місцевих 
гуртожитках подбали про умови 
їх проживання.

Агростанція
Кілька груп агробіологічного 

факультету свою першу навчальну 
практику проходили на дослідному 
полі та частині прилеглих виробни-
чих площ Агростанції.

- Студенти отримали базові 
знання з аналізу та застосування 
необхідних заходів обробітку грун-
ту, захисту культур від шкідливих 
об’єктів тощо, - коментує перебіг 
практики одна з її керівників – стар-
ший викладач кафедри землероб-
ства і гербології Антоніна Анісимова. 
- Вони зараз знайомляться з тим, що 
на 2-му курсі знадобиться при 
детальному вивченні землеробства, 
гербології та рослинництва.

Багато з практикантів – молодь 
вже вмотивована: навчалися у про-
фільних коледжах, орієнтуються в 
тематиці.

- Але такої змістовної першої 
практики, як нині в університеті, ще 
не мали, - діляться враженнями 
Анатолій Алексєєв та Іван Ковальчук. 

Назар 
Польовик
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За два дні було зібрано майже 28 літрів крові.  Кров, яку здали студенти 
та співробітники нашого університету, піде на поповнення банку крові 
Київського міського центру крові. Її використовують лікарні та клініки регіо-
ну в екстрених випадках: ДТП, операціях тощо.

Офіційний сайт університету 
оприлюднив результати онлайн-опи-
тування студентів та співробітників 

В університеті розпочато вакцинацію проти СOVID-19. Першими її, згідно 
графіка, розробленого університетським оперативним штабом з протидії коро-
навірусу, пройшли біля 200 науково-педагогічних працівників і співробітників. А 
загалом на вакцинацію згодилися біля 800 осіб.

- Вакцинуємо вакциною Pfizer, - говорить лікар-невропатолог консультатив-
но-діагностичного центру Голосіївського району Юлія Фещенко. – Нагадаю, 
повторна процедура проводиться через 21-28 днів після першого щеплення.

Валентин Обрамбальський

НАРЕШТІ!

ОПИТУВАННЯ

ВІДКРИТІ СЕРЦЯ

ПЕРШИЙ – ПІШОВ!

ПО КРАПЛИНІ ДО ЖИТТЯ

CКЛАДАТИ СЕСІЮ? ОЧНО!

НАУКА МОЛОДА

ПЕРЕМОЖЦІ Х ФЕСТИВАЛЮ 
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ

ПРИЗЕР СТОКГОЛЬМСЬКОГО 
ЮНАЦЬКОГО ВОДНОГО ПРИЗУ

- Цей конкурс допомагає нашим 
бакалаврам і магістрам, які опанову-
ють спеціальність «Агроінженерія», 
детально познайомитися з будовою і 
принципами використання сучасної 
техніки, наданої компанією, відвіду-
ють онлайн-лекції, які проводять її 
менеджери, - говорить декан 
В’ячеслав Братішко. – Ми вдячні 
генеральному директору компанії 
«КУН-Україна» Асаду Лапшу та її 
менеджменту - за послідовне спри-
яння у покращенні якості підготовки 
сучасних агроінженерів.

Наразі завершився другий етап 
конкурсу, у якому взяли участь 

понад 200 студентів, а призерами 
стали Микола Баліцький, Богдан 
Іванов, Аліна Гаврилко, Володимир 
Глоба, Данило Бондар, Богдан 
Рендак, Олександр Макогін, Андрій 
Корецький, Віталій Шалієвський і 
Володимир Радь. Кожен з них 
отримав грошовий приз у розмірі 
2 тисяч гривень. Попереду ж зма-
гання за головний приз у 15 тисяч 
гривень.

Юрій Гуменюк,
завідувач кафедри 

сільськогосподарських машин 
та системотехніки 

ім. акад. П.М. Василенка

КОНКУРСИ

KUHN ПРОПОНУЄ – 
СТУДЕНТ ВИГРАЄ

Студенти механіко-технологічного факультету продовжують 
змагатися за перемогу у конкурсі на знання технологій точного 
землеробства від компанії KUHN.

В університеті пройшов ювілейний Х фестиваль студентської науки – 2021, приурочений до Дня науки.

В університеті знову успішно пройшов День донора, до якого 
долучилася небайдужа молодь. 

тво у ветеринарно-санітарній експер-
тизі харчових продуктів і кормів» 
(факультет ветеринарної медицини), 
«Обгрунтування методів діагносту-
вання і прогнозування технічного 
стану машин» (механіко-технологіч-
ний факультет), «Добавки, мікроеле-
менти та пробіотики» (агробіологіч-
ний факультет), «Технологія риби і 
морепродуктів» (факультет харчових 
технологій та управління якістю про-
дукції АПК), «Автоматизований моні-
торинг біотехнічних об’єктів» (ННІ 
енергетики, автоматики і енергозбе-
реження), «Менеджмент і сьогодення» 
(факультет аграрного менеджменту) і 
гурток з програмування (факультет 
інформаційних технологій).

На третьому - «Комп’ютерна гра-
фіка та твердотільне моделювання» 

- Цей конкурс Стокгольмський 
міжнародний водний інститут про-
водить з 1997 року під час щорічно-
го Міжнародного водного конгресу 
«Світовий водний тиждень», а його 
національні етапи проходять у 

(факультет конструювання та дизай-
ну), «Клуб юних теоретиків» (юри-
дичний факультет), «Екологія довкіл-
ля» (факультет захисту рослин, біо-
технологій та екології), «Веб-
технології» (Заліщицький фаховий 
коледж імені Є. Храпливого), 
«Технічне моделювання систем авто-
матизації» (Бережанський фаховий 
коледж), «Робототехніка та основи 
кіберзахисту ІоТ пристроїв» 
(Рівненський фаховий коледж), 
«Технічна творчість» (Ніжинський 
фаховий коледж), «Екопатруль» 
(Боярський фаховий коледж), 
«Креативне мислення» (Ніжинський 
агротехнічний інститут), «Вебери» 
(Ірпінський фаховий коледж) і 
«Агрохімік» (Бобровицький фаховий 
коледж імені О. Майнової).

більш як 30 країнах світу, - пояснює 
Ольга Кравченко. - В Україні цей 
конкурс почали проводити з 2004 
року, і за цей час участь у ньому 
взяли близько двох тисяч юних нау-
ковців з усіх областей України. 

У заключному етапі фестивалю 
взяли участь більше 100 учасників. 
За його результатами перше місце 
розділили гуртки «ДНК-лідер» 
(факультет аграрного менеджмен-
ту), «Клуб фінансового аналітика» 
(економічний факультет), «Агро-
турист» (ННІ неперервної освіти і 
туризму), «Релейний захист та авто-
матика систем електропостачання» 
(Бере жанс ький агротехнічний 
інститут) і «Таксатор» (ННІ лісового 
і садово-паркового господарства).

На другому місці - «Геодезія» 
(факультет землевпорядкування), 
«Клуб аграрного та освітнього кон-
салтингу» (гуманітарно-педагогічний 
факультет;), «Генетика тварин» 
(факультет тваринництва та водних 
біоресурсів), «Інновації та дорадниц-

Кафедра аналітичної і біонеор-
ганічної хімії та якості води долучи-
лася до етапу міжнародного змаган-
ня молоді «Стокгольмський юнаць-
кий водний приз»: її доцент Ольга 
Кравченко підготувала до участі у 
ньому одинадцятикласника 
Фастівського ліцею-інтернату 
Дениса Никоненка, який виборов у 
суперфіналі друге місце.

- Ми підготували роботу 
«Комплексна екологічна оцінка яко-
сті води різних джерел водопоста-
чання Фастівського району Київської 
області», для чого протягом аж трьох 
років провели багато експериментів 
і досліджень з оцінки якості води за 
гідрохімічними показниками та за 
допомогою методів біотестування, - 
розповідає хлопець. – Сподіваюся, 
вже цієї осені я стану студентом 
НУБіП, і наша співпраця з моїм керів-
ником продовжиться.

БІЗНЕС-ГРА І РЕАЛІЇ ЖИТТЯ
- Нещодавно реалізовано про-

єкт «СІМА Бізнес-гра AEDIS-
HOMES», в якому взяли участь 
майже 300 студентів економічних 
спеціальностей 13 українських 
вишів, - говорить професор кафе-
дри Любов Гуцаленко. - Серед них 
успішно дійшли до фінішу та 

отримали сертифікати 24 студен-
ти економічного факультету, які за 
їх кількістю забезпечили НУБіП 
3-тє місце.

Світлана Олійник,
доцент кафедри обліку 

та оподаткування

Між кафедрою обліку та оподат-
кування НУБіП і Привілейованим 
інститутом управлінських бухгалте-
рів (Велика Британія) вже тривалий 
час існує співпраця. Вона розпоча-
лась з акредитації бакалаврської 
навчальної програми за спеціаль-
ністю «Облік і оподаткування».

Весна – традиційна пора проведення Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських 
наукових робіт. І якщо як відбуватиметься перебіг перших через ситуацію з пандемією коронавірусу поки що 
невідомо, то другі – в розпалі. І студенти НУБіП вже (теж традиційно) показують найкращі результати.

НАШІ – ЗНОВУ СЕРЕД КРАЩИХ

III ступеня (наукові керівники – 
професори Дарія Басюк, Сергій 
Бардаш та ІннаЛевицька).

У конкурсі зі спеціальності 
«Лісове господарство» брали 
участь 24 наукові роботи, які пред-
ставили студенти 16 вищих 
навчальних закладів України. 
Серед яких «Новітній спосіб такса-
ції лісопродукції за зберігання 
навалом або насипом» магістра 
ННІ лісового і садово-паркового 

господарства  Євгеній Чугай (нау-
ковий керівник – професор 
Андрій Білоус). Це інноваційне 
рішення обліку деревини, яка збе-
рігається навалом або насипом, 
яке може бути впроваджене у 
виробничу сферу, зокрема у діяль-
ність енергетичних компаній, від-
значено дипломом ІІІ ступеня.

До фіналу Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Готельно-
ресторанна справа» надіслали 74 
проєкти з 36 закладів вищої освіти. 
Серед них і доробок студенток 
НУБіП: «Статистичне оцінювання 
пропозицій закладів розміщення 
Таїланду» Дарії Машовець відзначе-
но дипломом II ступеня, та «Еко-
тренди в індустрії гостинності» 
Марії Левицької - оцінена дипломом 

Добірку підготувала  
Ніна Чехлова

щодо їхнього ставлення до бажаної 
форми навчального процесу. За його 
результатами, очне навчання підтри-

мали 69% опитаних, змішане – 16,6%, 
не підтримали очну форму 10,7%, 
решта - не визначилися. В опитуванні 
взяли участь більше півтори тисячі 
студентів.



Всеукраїнський конкурс «Педа-
гогічний  ОСКАР», започаткований 
2018 року, має на меті виявлення 
та підтримку творчої діяльності 
педагогів, залучення широкого 
кола освітян до створення, 
вивчення й поширення сучасних 
інноваційних освітніх технологій 
і кращих педагогічних практик.

Цьогоріч на заключний етап 
надійшло 1264 творчих конкурсних 
роботи у двох номінаціях із 153 
закладів фахової передвищої освіти, 
серед яких і Рівненський фаховий 
коледж НУБіП.

У номінації «Інновації науко-
во-методичного забезпечення освіт-
ньої діяльності та управління закладу 
фахової передвищої освіти» перемог-
ла  робота Нелі Русіної «Інноваційна 
діяльність гурткової роботи циклової 
комісії землевпорядних дисциплін у 
забезпеченні якісної підготовки кон-
курентоспроможного фахівця спеці-
альності  «Геодезія та землеустрій». Тут 
представлено роботу керівників гурт-
ків, які тривалий час охоплюють поза-
аудиторною роботою студентську 
молодь коледжу.

Перше місце у номінації 
«Інноваційна діяльність закладу 
фахової передвищої освіти у забез-
печенні якісної підготовки конку-

Уже п’ятнадцять років  поспіль  в 
Україні та світі відзначають День 
вишиванки. Уперше ідея присвятити 
один весняний день традиційному 
українському одягу з’явилася 2006 
року у студентства Чернівців і швид-
ко поширилася країною. Відтоді 
щороку українці та усі, кому подоба-
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ВІСТІ З РЕГІОНІВ

ДУХОВНІСТЬ

ОГОЛОШЕННЯ

НА ЧАСІ

Національний університет біоресурсів  
і природокористування України 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ  
до аспірантури на 2021 рік 

До аспірантури університету з таких спеціальностей

на денну форму навчання :
освітні, педагогічні науки; професійна освіта (за спеціалізаціями); історія та 
археологія; філософія; економіка; психологія; облік і оподаткування; фінан-
си, банківська справа та страхування; менеджмент; маркетинг; підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність; право; біологія; комп’ютерні науки; 
прикладна механіка; галузеве машинобудування; електроенергетика, елек-
тротехніка та електромеханіка; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології; харчові технології; деревообробні та меблеві технології; агроно-
мія; захист і карантин рослин; садівництво та виноградарство; технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва; лісове господарство; 
садово-паркове господарство; водні біоресурси та аквакультура; ветеринар-
на медицина; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; публічне управ-
ління та адміністрування.

на вечірню форму навчання:
освітні, педагогічні науки; професійна освіта (за спеціалізаціями); економі-
ка; психологія; облік і оподаткування; менеджмент; маркетинг; підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність; право; хімія; комп’ютерні науки;  хар-
чові технології; агрономія;   захист і карантин рослин; лісове господарство;  
садово-паркове господарство; водні біоресурси та аквакультура; ветеринар-
на медицина; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; публічне управ-
ління та адміністрування.

на заочну форму навчання: 
прийом до аспірантури за даними спеціальностями буде здійсню-
ватись  лише на контрактній основі. 

Прийом документів – з 27 липня по 27  серпня 2021 року.
Вступники складають іспити 

зі спеціальності, філософії  та іноземної мови.

За довідками звертатись: 
03041, Київ-041, вул. Героїв Оборони  15,  3 корпус, кімн. 307, 

телефон для довідок:  8 (044) 527-82-61, 097-008-34-97, 
E-mail: aspirantura@nubip.edu.ua

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР

ДЗЕРКАЛО ДУШІ НАЦІЇ

ЗНАВЧИНЯ ТВОРЧОСТІ 
ШЕВЧЕНКА

рентоспроможного фахівця» розді-
лили документально-довідкове 
видання «Під крилом університету: 
професію обирають, а фахівцями 
утверджуються» групи авторів (Я.П. 
Корсун, О.Г. Талімончук, О.І. 
Качановський, В.Ю. Царук, Л.В. 
Балдич, С.І. Гулюк, В.О. Люльчик, І.М. 
Мартинова, І.О. Якимчук) та робота 
О. В. Нікітської і І.О. Якимчук 
«Використання елементів дуальної 
освіти під час підготовки кваліфіко-
ваних фахівців спеціальності 
«Інженерія програмного забезпе-
чення» в рамках організації навчаль-
ного процесу».

ється вишиванка, у третій четвер 
травня одягають її на роботу чи 
просто на вулицю, а соціальні мере-
жі заполоняють фотографії із 
усміхненими людьми у найрізнома-

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка об’єднує тих, хто любить Україну і шанує 
творчість відомого всьому світу геніального митця.

Цього року у фінальному етапі конкурсу взяли участь кращі знавці укра-
їнської мови, учні та студенти закладів освіти усіх форм власності відповідно 
до гуманітарного та технічного профілів навчання - 339 осіб із 13 областей 
України. І в цій приємній компанії студентка 2-го курсу Ніжинського фахо-
вого коледжу Марія Здрок отримала диплом ІІІ ступеня.

Тетяна Шеїн, заступник директора

Дипломом І ступеня відзначені 
робочі зошити з дисципліни 
«Будівельні конструкції» для здобува-
чів освіти ОПС «Фаховий молодший 
бакалавр» спеціальності «Будівництво 
та цивільна інженерія» 
А.А. Петриковської та практикум для 
виконання практичних і семінар-
ських занять з дисципліни «Кому-
нікаційна діяльність» для здобувачів 
освіти цієї ж ОПС зі спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржо-
ва діяльність» О.М. Конончук.

Людмила Балдич,
методист коледжу

нітнішому вишитому одязі. 
Популярне це свято і в НУБіП: тра-
диційно наш колектив робить до 
нього велике групове фото у націо-
нальному одязі.

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

Ук ра ї ни

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

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

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

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

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

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

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

ЕЛЕКТРОННА
ВЕРСІЯ

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

Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, верс тка – Ан тон Ось мак

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

фо то но ме ра:  
Геннадій Кушанов, Олександр Тітов,  

Тарас Малаховський, Олександр Каплаух, 

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

Ре дак ція – 3й нав чаль ний кор пус, кім. 23
Тел.:044 5278209. Е ma il: uk@nubip.edu.ua

Га зе та ви хо дить раз на мі сяць.

По ши рю єть ся без кош тов но

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

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

НАШІ ЮВІЛЯРИ
У червні свій ювілей святкуватимуть:
50-літній – провідний інженер відділу мультимедійних, дистанційних 

технологій навчання Леся Лавінська, прибиральниця Лариса 
Богданова, охоронник Ірина Кріт;

55-літній – завідувач інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки 
Лариса Сідько, слюсар-сантехнік Сергій Ювженко;

60-літній – доцент кафедри організації підприємства та біржової діяльності 
Анатолій Фурса, столяр Олег Ковтун;

70-літній – чергова Тамара Алімова, охоронники Ніна Припйока і Юрій 
Рибак.

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.

Виклики часу спонукають до 
змін, і навіть основоположні принци-
пи університетського покликання 
було переглянуто та оновлено. Першу 
версію Великої Хартії Університетів 
було запропоновано на розгляд ще у 
1986 році, а підписано - наступного. З 
того часу світ, країни та університети 
змінилися, а це потребувало змін і в 
основоположних підходах (принци-
пах) діяльності університетів. Тому у 
2019 році на огляд всіх підписантів 
Великої Хартії Університетів (а їх на 
той час вже було більше 900) винесли 
оновлену її версію. Рік збирали про-
позиції та запланували наступну кон-

ференцію з нагоди підписання такої 
оновленої версії. На жаль, пандемія 
COVID-19 внесла свої корективи, і 
конференція відбулася вже цього 
року  у змішаному форматі в Болоньї 
(Італія). 

Долучився до її роботи і НУБіП: 
ректор Станіслав Ніколаєнко підпи-
сав оновлену версію Великої Хартії 
Університетів, відповідно до якої 
наш виш зобов’язується дотримува-
тися оновлених принципів діяльно-
сті університетів Європи.

Олександр Лабенко,
директор ННЦ 

міжнародної діяльності

НУБіП ПРИЄДНАВСЯ ДО 
ОНОВЛЕНОЇ ВЕРСІЇ ВЕЛИКОЇ 

ХАРТІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ


