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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

ШЕЙХ ГОТОВИЙ 
ДО СПІВПРАЦІ З НУБіП 

СПІВПРАЦЯ З LEHNER 
MASCHINENBAU: 

в аудиторіях і на полі

Сьогодні в НУБіП готують спеці
алістів за 102 освітніми програмами 
підготовки бакалаврів і магістрів. І 
всі вони вже акредитовані! 
Університет створив всі умови для 
успіху своєї студентської молоді, 
потрібні лише цілеспрямованість і 
бажання навчатися.

Про умови прийому в універси
тет та все, що стосується вступної 
кампанії 2022, розповів відповідаль
ний секретар приймальної комісії 
Сергій Ковалевський. Мова йшла 
про обсяги державного замовлення, 
вартість навчання, складання ЗНО 
(потенційним вступникам варто 
складати його хоча б з чотирьох 
предметів, обрати найперше україн
ську мову і літературу плюс біологію 
і математику – як основні профільні 
для вступу у НУБіП), переваги нав
чання на підготовчому відділенні та 
участі в університетській Всеукра
їнській олімпіаді (все це додасть 
балів при вступі).

Учнів Київщини вітала і очіль
ниця департаменту освіти і науки 
Київської облдержадміністрації 
Жанна Осипенко, яка безпосеред
ньо причетна до організації цієї 
зустрічі.

 НУБіП вже багато років є стра
тегічним партнером Київської ОДА і 
столичної області,  зазначила вона. 
 І хотілося б, аби у молоді з’явилася 
шалена мотивація для навчання 
саме тут…

А щоб ця мотивація з’явилася, на 
факультетах та в ННІ провели пре
красні презентації, щоб школярі 

змогли безпосередньо побувати в 
отих лабораторіях, про які говорив 
ректор, технічних та технологічних 
базах і обрати напрям собі до душі. 

Хтось же, як Данило Костенко з 
села Мощун Бучанської територі
альної громади, з останнім вже 
давно визначився: мріє стати агро
номом і опановувати фах саме в 
НУБіП. Для цього йде навчатися на 
підготовче відділення і планує брати 
участь в університетській олімпіаді. 
Так само обрала майбутній фах і 
Христина Каблюк з Фастівського 
академічного ліцею №2. Дівчина 
хоче стати нашою колегою – жур
налісткою. І, моніторячи сайт 
НУБіП, звернула увагу на те, що їх 
готують на гуманітарнопедагогіч
ному факультеті. Так що в наступно
му році зустрінемося з нею вже 
влітку  в приймальній комісії.

Валентин Обрамбальський

Що не кажи, а зустрічатися віч
навіч набагато краще, ніж спілкува
тися онлайн. І це підтвердило прове
дення першого в цьому навчальному 
році Дня відкритих дверей  для шко
лярів Київщини: порівняно з мину
лорічним, він пройшов у теплій, фак
тично сімейній, обстановці – на ста
діоні спорткомплексу НУБіП. 
Гостями університету стали більше 
600 випускників шкіл більш як 40 
територіальних громад Київської 
області. Чому саме для них перших 
організовується цей захід? Відповідь 
проста: студентський контингент 
НУБіП значною мірою складається з 
молоді Київщини і Києва.

Вітаючи гостей, ректор Станіслав 
Ніколаєнко представив університет, 
його можливості і перспективи, які 
відкриває випускникам. Незабаром 
наш виш святкуватиме своє 125
річчя, і за цей час його дипломи 
отримали майже 200 тисяч випус
кників, які успішно працюють по 
всьому світу. Від Голосієва, де терито
ріально розташовується НУБіП, до 
будівлі уряду країни  якихось півго
дини. І в складі кожного уряду неза
лежної України (та й парламенту 
також) працювали та працюють нині 
наші випускники. Чому б і сьо
годнішнім абітурієнтам не повтори
ти це у своєму житті? А основою 
такого успіху можуть бути лише 
знання. Особливо, якщо набуті вони 
в університеті, де облаштовано більш 
ніж 400 профільних спеціалізованих 
наукових і навчальних лабораторій 
 такого не має жоден виш України.

Гостям представили університет та його можливості. Серед них був і 
Президент України (20052010 років) Віктор Ющенко. Обґрунтовуючи 
доцільність такої зустрічі, він говорив про необхідність Україні налагоджува
ти відносини з групою арабських країн, зокрема Саудівською Аравією, роз
робляти потенційні плани співпраці тощо. І в цих планах значне місце може 
посісти НУБіП з його осередком лісівничої науки. Особливо на етапі, коли 
саудити реалізовуватимуть амбітний план заліснення пустель – висадки 
десяти мільярдів дерев. Наш університет може стати надійним партнером: 
мова про освітню і наукову сферу, обмін студентами і викладачами.

Шейх висловив бажання ініціювати надання іменних стипендій грома
дянам Саудівської Аравії для навчання в нашому університеті.

Валентин Обрамбальський

Менеджерам Олегу Ганжі та Юргену Шлумбергеру продемонстрували 
можливості та базу університету, розповіли про освітній процес, що відпові
дає запитам сьогодення та формує конкурентоздатних фахівців.

Про розширення цієї співпраці йшлося і на зустрічі представників 
LEHNER Maschinenbau GmbH з ректором Станіславом Ніколаєнком. Ці 
плани стосуються створення навчального центру компанії та проведення на 
його базі майстеркласів, тренінгів, воркшопів для викладачів та студентів 
НУБіП, проведення практик та НДР у навчальнодослідних господарствах 
університету.

Гості відвівали Агрономічну дослідну станцію, куди раніше були передані 
два зразки сівалок  LEHNER SuperVario та LEHNER VENTO. Вони надали 
рекомендації щодо використання, особливостей роботи і тонкощів нала
штування цієї техніки.

 Висловлюємо вдячність генеральному директору компанії LEHNER 
Maschinenbau пану Гельмуту Ленеру та її співробітникам за послідовну допо
могу у підвищенні якості освітнього процесу підготовки сучасних фахівців 
аграрного сектору,  говорить завідувач кафедри сільськогосподарських 
машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка Юрій Гуменюк. – Вона вже 
приносить свої результати.

В’ячеслав Братішко, декан механіко-технологічного факультету

Університет відвідала делегація Саудівської Аравії на чолі з шейхом 
Нассером Алмутава - засновником та керівником SAMAMA Houlding 
Group, диверсифікованої компанії з більше ніж 200 тисячами 
працівників.

У межах продовження співпраці механіко-технологічного та 
агробіологічного факультетів з компанією LEHNER Maschinenbau 
GmbH (Німеччина) на кафедру сільськогосподарських машин та 
системотехніки ім. акад. П.М. Василенка завітали її представники.

для випускників шкіл більш як 40 територіальних громад Київщини
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«Зелена країна» стартувала з ботанічного саду НУБіП

Кубок пам’яті М.Д. ПоляковаДо професійного свята

ДОВКІЛЛЯ

Традиційно до свого свята 
лісівники провели футбольний 
турнір – 37й кубок Миколи 
Полякова серед студентів, виклада
чів і випускників ННІ. Він пройшов 
у два етапи. Перший  серед першо

Цього року до професійного 
свята  Дня працівника лісового 
господарства  голова Державного 
агентства лісових ресурсів України 
Юрій Болоховець вручив відомчі 
подяки та подарунки співробітникам 
ННІ лісового та садовопаркового 
господарства  завідувачам кафедр 
Юрію Марчуку (ботаніки, дендрології 
та лісової селекції) і Андрію Білоусу 
(таксації лісу та лісового менеджмен
ту), доцентам Андрію Лащенку, 
Сергію Дударцю, Юрію Лакиді, Галині 
Домашовець, Володимиру Малюзі, 
Артуру Ліханову, завідувачу лаборато

Напередодні Дня працівника 
лісового господарства у ботанічно
му саду Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України відбулася пресконференція, 
яка стала стартом Всеукраїнської 
акції  програми Президента України 
«Зелена країна».

 Ця ініціатива передбачає збе
реження та відтворення лісів, збіль
шення їх площі,  зазначив голова 
Державного агентства лісових 

господарства разом з лісівника
мипрактиками обговорювали тут 
актуальні питання вирощування 

курсників  зібрав сім команд. 
Перемогу тут здобула 2га група. У 
другому  серед збірних виклада
чів, випускників і студентів пере
могу вибороли знову ж таки пер
шокурсники.

рії кафедри технологій та дизайну 
виробів з деревини Денису Зав’ялову.

Почесною грамотою НУБіП 
України відзначено доцента кафедри 
ландшафтної архітектури та фітоди
зайну Ірину Сидоренко, Подяками  
старших викладачів Ольгу Баранову 
(кафедра технологій та дизайну виро
бів з деревини), Олександра Лесніка 
(кафедра таксації лісу та лісового 
менеджменту), Олександра 
Сошенського (кафедра лісівництва), 
працівників ботанічного саду  старшо
го лаборанта Івана Онука та інженера 
дизайну території Юрія Швиденка.

Почесною грамотою Товариства 
лісівників України нагороджено доцен
тів Сергія Мазурчука (кафедра техноло
гій та дизайну виробів з деревини), 
Сергія Ковалевського (кафедра таксації 
лісу та лісового менеджменту) і май
стра виробничого навчання Вадима 
Карбівського. Грошовими нагородами 
відзначені студенти, які відзначилися у 
навчанні та брали активну участь в 
житті університету,  Євген Кальчук, 
Світлана Максюк і Дмитро Кушнір.

ресурсів України Юрій Болоховець, 
який взяв у ній безпосередню 
участь.  Зокрема, у планах – виса
дити на території України 1 мільярд 
дерев у найближчі три роки. За 
десять років площа лісів має зрости 
на 1 мільйон гектарів! Фактично це 
план екологічного порятунку краї
ни, і до цієї ініціативи повинен 
долучитися кожен.

Науковопедагогічні працівники 
ННІ лісового і садовопарового 

якісного садивного матеріалу дерев
них рослин, фінансування та залу
чення громадськості. 

Приз на турнірі теж традицій
ний – кавун. І, звісно, перехідний 
Кубок М.Д. Полякова, який, до речі, 
зовні дуже нагадує кубок Ліги 
Чемпіонів.

Добірку підготувала Ніна Чехлова

АКТИВНІСТЬ ЛІСІВНИКІВ

Першим у столиці НУБіП розпо-
чав реалізацію проєкту Прези ден-
та України «Зелена країна». В цій 
акції взяли участь всі факультети, 
ННІ, служби університету і наші 
випускники, зокрема Державний 
секретар Кабінету Міністрів 
України Олександр Ярема..

 Наш колектив постійно бере 
участь у різноманітних природо
охоронних та екологічних акціях,  
відзначає ректор університету 
Станіслав Ніколаєнко. –  Як резуль
тат –  за кілька останніх років вже 
висаджено понад мільйон дерев.

 У ботанічному саду – одному з 
кращих в Україні – для наповнення 
колекції і отримання нових ландшаф
тних груп висаджені 732 одиниці 
дерев і кущів,  говорить один з органі

ня насаджень. В подальшому вони 
слугуватимуть для навчального про
цесу майбутніх лісівників і спеціаліс
тів з ландшафтного дизайну.

Також розбито куртину з 
псевдотсугою Мендеса. Це досить 
цікаве дерево, яке на своїй батьків
щині сягає висоти 70100 метрів. В 
умовах Українських Карпат запас 
деревини цього виду досягає 1 тися
чі кубометрів на гектар. На ділянці 
географічних культур дуба звичай
ного теж висадили нові рослини.

 Колекція нашого ботсаду також 
поповнилася двома рослинами бере
зи Клокова,  додає його директор 
Олександр Слива. – І не усміхайтесь, 
що я виділяю цю цифру – дві: береза 
Клокова – унікальний вид флори 
України, і на сьогодні в живій приро

ПЕРШИМ У СТОЛИЦІ
НУБіП розпочав реалізацію проєкту «Зелена країна»

заторів акції – завідувач кафедри бота
ніки, дендрології та лісової селекції 
Юрій Марчук. – Це як традиційні для 
нашого регіону деревні та кущові види, 
так і унікальні культивари. Зокрема, 
деревця кедрової сосни європейської, 
які ми привезли з Прикарпаття ще 
зовсім маленькими і дорощували у 
нашому розсаднику. До речі, всі форми, 
що були висаджені цього дня, вироще
ні саме тут руками залюблених у цю 
роботу людей – спеціалістів ботсаду і 
майстрів виробничого навчання.

Біля Лісівничого центру з’явили
ся туї  західна верескоподібна, захід
на Елевангера, західна золотиста, 
пірамідальна, які є не тільки елемен
тами озеленення цього центру, але й 
зразками топіарного мистецтва, 
простіше кажучи, фігурного обрізан

ді залишилося всього 2530 штук цих 
дерев. У колекціях інших ботанічних 
садів Києва її немає…

 Серед висаджених кущів я б 
виділила різні види спіреї,  долуча
ється до розмови майстер виробни
чого навчання Ольга Полупан. – А 

ще  децію витончену: дуже красива, 
навіть сама назва зобов’язує…

Така ж акція одночасно про
йшла і у відокремлених структур
них підрозділах університету по 
всій країні.

Валентин Обрамбальський



особливо відзначилася команда 
факультету конструювання та 
дизайну, яка й стала перемож-
цем цьогорічного фестивалю, 

сучасному карантинному становищі 
студентське самоврядування пере
живає важкі часи. Через спробу 
оживити студентську масу медіаре
сурсами студентської організації 
інші відділи перейшли в режим 
кібернації. Отож акцент моєї вибор
чої програми полягав у відновленні 
роботи усіх відділів Студентської 
організації. За період роботи команд 
СО на чолі з Максимом Паламар
чуком, Олександром Павелком, 
Дмитром Кушпієм було започатко
вано чимало цінних проєктів, 
зокрема «Студкуратори», 
«Інтелектуальні дебати», загальноу
ніверситетський «Осінній бал», АРТ

продукції АПК Анастасія Хоменко, а 
містером – представник агробіоло
гічного факультету Олександр 
Куценко. Ну, а родзинкою вечора 
стала пісня у виконанні президента 
республіки2021 Ярослава Костенка. 

Світ рухається цифровою стеж
кою, не стала винятком і Аграрна рес
публіка. Цьогорічною особливістю був 
її цифровий формат: тепер, щоб дізна
тися результати того чи іншого кон
курсу, склад команди учасників, відео з 
виступів або республіканські архіви, 
достатньо було просканувати QRкод.

Визначились і з особою наступ
ного президента республіки. Ним 

ного з нас. Тому екологічні акції 
будуть проводитися постійно.

У мене часто запитують: 
“Навіщо це тобі?”. Коротке просте 
питання  довга складна відповідь. 
Але ось що скажу: Студентська 
організація  це більше ніж просто 
складова університету, це люди 
поряд з тобою, це атмосфера, це 
робота на благо студентства. А ще 
 обговорення, недоспані ночі, 
божевільні ідеї. Студентська органі
зація  це на все життя. Я б ніколи 
не змогла проміняти це все на 
щось інше! І я б ніколи не пробачи
ла собі, якби залишила нашу 
Студентську організацію.

зробивши тим самим студент-
ський подарунок до 20-річчя рід-
ного факультету. Друге місце - у 
факультету харчових технологій 
та управління якістю продукції 
АПК. А замнули трійку - студен-
ти факультету захисту рослин, 
біотехнологій та екології.

Окрасою республіки став кон
курс «Міс і Містер Республіка»: ніжні 
та чуттєві образи учасниць та еле
гантні костюми учасників зробили 
вечір максимально атмосферним та 
незабутнім. Першою красунею 
стала студентка факультету харчо
вих технологій та управління якістю 

простір тощо. Забути ці проєкти 
було б дуже несправедливо. У пла
нах на цей рік  повернути улюбле
не дійство багатьох факультетів – 
«Лігу КВН». Звичайно, проводити 
певні заходи ми будемо з дотриман
ням усіх санітарноепідемологічних 
вимог. 

Наступний пункт  це екологія. 
Назвіть хоча б один університет в 
Україні, який би мав таке прекрасне 
розташування, як наш НУБіП. 
Можна сказати, що у нас своя 
маленька держава, розташована у 
самому серці Голосіївського лісу. І 
турбота про це місце, зокрема і його 
чистоту, має бути обов’язком кож

став студент економічного факуль
тету Роман Шутенко. Що теж можна 
вважати подарунком до 70річчя 
економфаку. 

Ну, що ж, переможці оголошені, 
нагороди завойовано, пісні проспі
вано, конкурси завершено. І ось у 
Дзвінковому знову тихо. Але можете 
не сумніватися: ще неодноразово 
тут писатимуться закони, оголошу
ватимуться укази і лунатиме гасло 
«Хай живе студентська Аграрна рес
публіка НУБіП!».

Марина Когут,
генеральний секретар  

Аграрної республіки НУБіП

Відшуміла ювілейна Аграрна 
республіка НУБіП

Кожен колектив гідно предста-
вив свій факультет чи ННІ. Але 

«Досить вже хлопчикам грати-
ся, дайте дівчатам показати, як 
потрібно робити великі справи» – 
цими словами четвертокурсниця 
Марина Когут завершила свою 
«тронну промову» в ході виборів 
нового очільника Студентської 
організації НУБіП. І ось вона – вже не 
претендент на посаду, а голова СО 
університету. То з чого почне і що 
робитиме далі? – з таким запи-
танням  «Університетський кур’єр» 
звернувся до новообраного сту-
дентського лідера.

 Для мене це велика честь  
представляти студентство і вести 
його за собою. Що у планах? У 
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факультету Аліні Семенко, яка 
взяла на себе організацію «Дебюту 
першокурсника».

Наталія Клименко

«День першокурсника» 
у екологів
Студентська пора – найкра

щий час у житті людини, яка 
робить свої перші самостійні 
кроки. Один з них – знайомство з 
новими викладачами і друзями, 
чому немало сприяє «День першо
курсника», який яскраво пройшов 
на факультеті захисту рослин, біо
технологій та екології.

гом перших чотирьох тижнів нав
чання брали участь в спартакіаді 
студентів з футболу, волейболу, бас
кетболу, шахів та пісенному конкур
сі. Всі отримали маленькі подарунки 
від деканату. Потім кожна академіч
на група представила себе, і на всіх 
чекали конкурси.

Закінчився той насичений 
день частуванням: були і піца, і 
солодощі на свіжому повітрі. А 
можливим він став завдяки актив
ним студкураторам академічних 
груп Дмитру Петриченко та Поліні 
Ремінній, які організували чудові 
команди, і голові студорганізації 

Майбутні екологи розповіли 
про те, як обрати професію свідо
мо, та зроблять все, аби уникнути 
екологічної катастрофи. Головний 
лозунг екологів «Ми за активний 
екологічний рух!». Для ілюстрації 
підготували зразки найпоширені
ших знаків, які виробник друкує на 
обгортках, та розшифрували їх. А 
також  виконали пісню «Там, де ми 
є» з авторськими словами, які 
закликають берегти нашу планету, 
купувати якісне, екологічне та 
власним прикладом спонукати до 
цих дій інших.

Наталія Батрак
«Дебют першокурсника» 
на факультеті 
інформаційних технологій
На «Дебюті першокурсника» на 

майбутніх ІТшників чекав цікавий 
та спортивний квест за участю 12 
команд. Студенти виконували різно
манітні завдання на логіку та інтузі
азм. Як виявилось, найкращий кон
курс  це той, де вони мали сказати 
скільки факультет налічує завідува
чів кафедр та назвати їх.

Продовжили святкувати на 
локації біля озера Дідорівка. 
Програма почалася з нагородження 
команд першокурсників, які протя

ПОСТ ЗДАВ – ПОСТ ПРИЙНЯЛА
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ПРАКТИКИ 

ДІАЛОГ ЗІ СТУДЕНТСТВОМ

Минулого року механікотехно
логічний факультет розпочав тісну 
співпрацю з Державною службою 
України з безпеки на транспорті – 
центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політи
ку з питань безпеки на наземному 
транспорті. І Укртрансбезпека та її 
регіональні підрозділи було включе
но до переліку баз виробничих 
практик для  наших бакалаврів і 
магістрів, які опановують спеціаль
ність «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)». 

Щойно завершилася звітнови
борча кампанія в студентському 
самоврядуванні НУБіП. До речі, на 
керівні ролі пройшли багато пред
ставниць слабкої статі: головою 
Студентської організації стала 
Марина Когут, а 11 факультетських та 
інститутських студорганізацій очо
лили саме вони. Хоча хлопці «взяли 
своє» у студрадах гуртожитків, з яких 
лише три очолили дівчат. Так що з 
гендерним питанням у нас все окей!

І практично відразу ректор універ
ситету Станіслав Ніколаєнко тради
ційно зустрівся з новою командою, 
щоб донести побажання адміністрації 
і відчути настрій студентства. Він, спи
раючись на особистий життєвий дос
від, закликав молодь прагнути вчитися 

Практику у НДГ «Велико сні тинське» ім. О. В. Музиченка 
пройшов 3й курс (скороченого терміну навчання) агробіоло
гічного факультету під керівництвом Оксани Завадської: вони 
опановують практичну складову з дисципліни «Технології 
зберігання продукції рослинництва», яка передбачає участь 
студентів у процесі збирання та закладки на зберігання зерно
вих культур, соняшника та картоплі. 

 Цей процес для більшості з нас вже знайомий, адже рані
ше, навчаючись у коледжах, частково опановували його,  
говорить Олександр Борейко, студент 1ї групи.  Тут ми вдо
сконалювали свої навички і поліпшували знання.

Тож цьогоріч наше студентство 
набувало практичних навичок у від
ділі з впровадження систем автома
тичної фіксації порушень департа
менту державного контролю на 
транспорті. Вони моніторили тран
спортні ситуації за допомогою сис
теми автоматичної фіксації пору
шень, взяли участь у заходах із 
контролю за дотриманням вимог 
нормативноправових актів щодо 
забезпечення безпеки руху на авто
мобільному транспорті, зокрема 
контролі за перевезеннями пасажи
рів і вантажів, підготовці матеріалів 

все життя. Головне – чути і розуміти 
один одного! Говорячи про необхід
ність забезпечення якості освітнього 
процесу, підкреслив: керівництву уні
верситету і викладачам цікаво знати 
пропозиції молоді – стосовно навчан
ня, закордонних зв’язків, соціальних 
проєктів і соціальної підтримки тих, 
хто цього потребує, можливості пра
цевлаштування, перебігу очного і дис
танційного навчання, визначення сту
дентських пріоритетів у ремонтних 
роботах у гуртожитках тощо.

Оновлена Студентська організація 
має стати справжньою організуючою 
силою студентства. А планів досить 
багато і вони доволі амбітні. Тільки б 
зовнішні обставини не завадили.

Валентин Обрамбальський

також стан цих культур на період зби
рання,  розповідає студент Олександр 
Рак.  Треба відзначити, у господарстві 
нас прийняли дуже добре: гарно розта
шувалися у гуртожитку, де тепло і 
затишно. Так що після повернення з 
поля, а погода самі бачите різна, можна 
спокійно відпочити і зайнятися підго
товкою до звітності з практики.

Керівник «Великоснітинського» 
Микола Журавель високо оцінив 
знання і допомогу студентівпракти
кантів.

Олег Бачинський,
заст. начальника  

навчального відділу

для розробки рекомендацій, проєк
тів програм та інших норматив
ноправових актів з питань, які від
носяться до безпеки на транспорті 
тощо.

Під час проходження цієї прак
тики наші студенти демонстрували 
високий рівень знань та виконавську 
дисципліну. Кращі з них вже отрима
ли запрошення на роботу сюди.

Лілія Савченко,
завідувачка кафедри 

транспортних технологій  
та засобів у АПК

Наразі практичне навчання з рос
линництва та селекції сільськогоспо
дарських культур на базі Агростанції 
та НДГ «Великосні тинське» ім. О. 
Музиченка проходять четвертокурс
ники агробіологічного факультету.

 Час проведення цієї практики 
обрано невипадково, адже її програ
мою передбачена участь студентів у 
сівбі озимих зернових культур, яка 
зараз триває у наших навчальнодо
слідних господарствах,  коментує 
керівник практики доцент кафедри 
рослинництва Тетяна Антал.

 Прямо в полі ми визначаємо біо
логічну врожайність сої та кукурудзи, а 

НАВЧАННЮ В ПОЛІ І ПОГОДА СПРИЯЄ

УКРТРАНСБЕЗПЕКА ЯК БАЗА ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ОТРИМАЛО НОВИХ ОЧІЛЬНИКІВ

Агробіологи опанували технології зберігання продукції рослинництва...

... та беруть участь у сівбі озимих зернових культур

Цього разу черга дійшла до тре
тіх та четвертих курсів, які перебу
вали на очному навчанні.

Ректор завважив, що всі поба
жання та запитання, які згадані ліде
рами академгруп в анкетах нещо
давно проведеного соціологічного 
опитування  будь то освітні, соці
альні, побутові чи інші питання 
забезпечення успішного навчання 
та дозвілля  будуть опрацьовані і 
знайдуть свого адресата для швид
кого реагування. 

На підтвердження ректор навів 
результати попереднього опитуван
ня, зокрема і стосовно змішаного 

ЧИМ ЖИВЕ АКАДЕМГРУПА 
має знати її староста 

формату навчання. Насамперед від
мітимо: 120 тис. м2 навчальних та 
90 тисяч м2 житлових площ гур
тожитків дозволяють університету з 
дотриманням усіх карантинних 
норм та вимог продовжувати освіт
ній процес почергово для відповід
них курсів в очному форматі.

Станіслав Ніколаєнко також спи
нився на викликах сьогодення, зумов
лених не лише пандемією, а й гло
бальним перетворенням планети, які 
долати будемо усі разом, зокрема і 
сучасна молодь  рушійна сила роз
витку України та людства. Тому голов
ним меседжем, який він доніс до сту
дентства, стало: добре знання – це 
скарб, а навчання – ключ до нього.

 Головна місія старости академіч
ної групи – залучати одногрупників до 
активного навчання та різноманітних 
заходів, своєчасно інформувати про 
основні етапи освітнього процесу та 
щоденні поточні питання,  нагадав 
начальник навчального відділу 
Ярослав Рудик.

Мова також йшла про вибори на 
посаду голів студентських організацій 
факультетів/ННІ та голови СО універ
ситету, можливі варіанти підготовки до 
ЄВІ з іноземної мови для вступу в 
ма гіс тратуру, які пропонує Центр вив
чення іноземних мов, порядок вакци
нування та дотримання протиепіде
мічних заходів. Це останнє відразу 
знайшло відгук: студент факультету 
інформаційних технологій Олександр 
Надточій  поцікавився: чи убезпечує 
вакцинування вакциною Pfizer
BioNTech, якою вакцинується колектив 
університету у співпраці із КНП «Кон
суль тативнодіагностичний центр» Го 
ло сіївського району м. Києва, від нових 
агресивних штамів коронавірусу.

Олена Колеснікова,
заступник начальника  

навчального відділу 

Традиційно щороку восени, по перебігу першого місяця навчання та за 
його результатами, відбувається зустріч ректора університету 
Станіслава Ніколаєнка із старостами академічних груп. Головною її 
метою є діалог студентства та ректорату і адміністрації університету.
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Привітання у відеорежимі луна
ли з Німеччини, країн Балтії і 
Туреччини, а також з вишів Львова, 
Житомира, Одеси. А от польські, 
молдавські і грузинські колеги все ж 
таки змогли особисто бути присут
німи на святкуванні.

Нині в органах Держгеокадастру 
працює понад 4,3 тисячі держав
них службовців, до реєстру серти
фікованих інженерівземлевпоряд
ників включено майже 6 тисяч зем
лемірів, інженерівгеодезистів – 
близько тисячі осіб, оцінювачів 
земельних ділянок – понад дві з 
половиною тисячі,  серед них зна
чна кількість випускників НУБіП. 

Привітав рідний факультет з ювіле
єм, передав найщиріші вітання колек
тиву від прем'єрміністра України та 
вручив подарунки його випускник  
державний секретар Кабінету Міністрів 
України Олександр Ярема.

 НУБіП України сьогодні у бага
тьох рейтингах займає ключові 
позиції, і це відбувається завдяки 
постійній праці керівництва і таких 

Про історію, сьогодення та 
виклики, які стоять перед економіч
ною наукою розповів декан Анатолій 
Діброва. А нагороди кращим пред
ставникам факультету вручив ректор 
університету Станіслав Ніколаєнко.

Почесною грамотою Верховної 
Ради України нагороджена профе
сор Євгенія Калюга, Почесною гра
мотою Міністерства освіти та науки 
України  доцент Михайло Марша
лок, Грамотою МОН   доцент Ната
лія Кузик, Подякою МОН  Анатолій 
Діброва, доценти Лариса Олійник, 

Центральним із заходів, приуро
чених до цієї дати, стала міжнародна 
науковопрактична онлайнконфе
ренція «Сучасні проблеми та пер
спективи розвитку машинобудуван
ня України», до роботи якої долучи
лись українські освітяни, науковці і 
виробничники та наші колеги з 
країн Європейського Союзу і Китаю. 
Відкриваючи її роботу, ректор уні
верситету Станіслав Ніколаєнко від
мітив роль факультету у підготовці 
висококваліфікованих інжене
рівконструкторів та будівельників 
для різних галузей виробництва, 
наукові досягнення, співпрацю з 
фірмами і підприємствами, звернув 
увагу на перспективи його розвитку.

З вітаннями до колег звернулися 
і голова ради роботодавців НУБіП 
Валерій Адамчук, директор ДНУ 

колективів, як факультет землевпо
рядкування,  відзначив він.

З вітаннями до колективу звер
нулися також перший заступник 
голови Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та када
стру Анатолій Мірошниченко і рад
ник Президії НААН, один із 
засновників факультету академік 
Леонід Новаковський. 

А далі був справжній шквал наго
род. Так, грамотою Верховної Ради 
України відзначена доцент Людмила 
Гунько, Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки  в.о. 
завідувача кафедри земельного када
стру Наталія Мединська, подякою 
Київського міського голови – доцен
ти Олександр Шевченко та Євген 
Бутенко. Почесними грамотами 
НУБіП нагороджено асистента 
Катерину Лук’янчук, фахівця ННВЦ 
"Охорона природних ресурсів та 
реформування земельних відносин" 
Юлію Мороз, завідувачів навчальних 
лабораторій Ольгу Фролову і Ольгу 
Боришкевич.

Вікторія Костюк, Інна Долженко.
Почесними грамотами і грамота

ми НУБіП відзначені методист дека
нату Віра Єрмоленко, доцент Люд
мила Мельянкова, старший лаборант 
Тетяна Попович, диспетчер деканату 
Наталія Давидюк, завідувачка кафе
дри економіки Вікторія Байдала, 
доцент Зоя Тітенко, Леся Рябенко, 
старший лаборант Любов Чухрій.

Подяки Київського міського голо
ви отримали доценти Тетяна Куць, 
Віталій Нагорний, Олександр Балан, 
Валентина Яворська, Руслан Любар, 
Андрій Музиченко, Леся Воляк, почес
ні грамоти Голосіївської райдержадмі
ністрації – доценти Тетя на Собченко, 
Катерина Шевчук, Лариса 
Михальчишина, Лідія Аврам чук і стар
ший викладач Олег Криворот.

До вітальних слів приєдналися 
випускники факультету  в.о. пре
зидента Національного універси
тету «КиєвоМогилянська акаде
мія» Олександра Гуменна, народ

«УкрНДІПВТ ім. Леоніда Погорілого» 
Володимир Кравчук, директор 
Улброкського наукового центру 
Латвійського університету наук про 
життя та технологій Cеменс Івановс, 
керівник відділу ТОВ «Манн+Хуммель 
фільтрейшен технолоджи Україна» 
Олег Продеус та інші. Всі вони від
значили тісні зв’язки між факульте
том і освітніми, науковими та вироб
ничими установами, вказали на його 
стратегічну місію в підготовці кадрів 
для технічного забезпечення вироб
ничих процесів. Червоною ниткою 
лунала теза: факультет молодий, але 
йому є чим пишатись. А в народі про 
таких кажуть: молодий – та ранній.

Долучилися до роботи конфе
ренції і студенти. І, напевне, саме 
студентська аудиторія із найбіль
шою цікавістю сприйняла доповідь 

дингах, ріелторських компаніях, 
агентствах з оцінки землі та нерухо
мості, науководослідних інститутах 
землеустрою, органах містобудуван
ня й архітектури, приватних підпри
ємствах, які виконують землевпоряд
ні та геодезичні роботи, – від пер
ших років становлення до впевнено
го лідерства у вищій землевпорядній 
освіті України,  зазначив Тарас 
Євсюков.  Ми відчуваємо гордість і 
за нинішніх студентів, а у нас навча
ється близько 500 здобувачів освіт
нього ступеня бакалавра та магістра 
із геодезії та землеустрою, ще близь
ко 600700 слухачів щорічно підви
щують кваліфікацію. У колективі 
сформувалися сучасні наукові 
школи, а факультет став передовим 
осередком землевпорядної освіти і 
науки. За підсумками рейтингу уні
верситетів України, які здійснюють 
підготовку фахівців за спеціальністю  
«Геодезія та землеустрій», НУБіП вхо
дить до числа кращих, а за окреми
ми показниками  незаперечний 
лідер.

ної політики та продовольства 
України Романа Лещенка, заступни
ка міністра економіки – торгового 
представника України Тараса Качки, 
голови Кіровоградської облдержад
міністрації Марії Чорної, начальника 
департаменту фінансів Збройних 
сил України Сергія Дяченка, наших 

екологічній програмі «Від лану до 
столу», роль конструктора в сучасно
му розвитку машинобудування, 
зміни, які несе у сільськогосподар
ське машинобудування четверта 
промислова революція, сучасний 
стан співпраці з роботодавцями, а це 
 десятки підписаних угод, виробни
чі практики студентів, оснащення 
навчальних лабораторій сучасною 
технікою, випускники, які працюють 
на всіх щаблях підприємств різних 
галузей.

А яке ж свято без нагород? Тож 
про них. Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України наго
роджено заступника декана Олега 
Маруса, Подякою прем’єрміністра 
– професора Миколу Чаусова. 
Відзнаки Міністерства освіти і 
науки України отримали: нагруд
ний знак  завідувач кафедри 
нарисної геометрії, комп’ютерної 
графіки та дизайну Сергій 
Пилипака, Почесну грамоту – 
Юрій Ромасевич, подяку – завіду

Головний учений секретар 
Національної академії аграрних наук 
України Валерій Адамчук вручив 
дипломи членівкореспондентів 
НААН провідним вченим факультету 
– завідувачу кафедри землевпоряд
ного проєктування Андрію Мартину, 
професорам Йосипу Дорошу та 
Ірині Новаковській. Пам'ятну юві
лейну медаль "100 років Національній 
академії аграрних наук України" 
отримав декан Тарас Євсюков, а 
почесні грамоти НААН  завідувачка 
кафедри управління земельними 
ресурсами Ольга Дорош і доцент 
Антоніна Москаленко.

 Колектив успішно пройшов 
25річний етап своєї новітньої істо
рії  неймовірний шлях розвитку та 
підготував за ці роки більше двох з 
половиною тисяч висококваліфіко
ваних інженерівземлевпорядників, 
які успішно працюють у централь
ному апараті та управліннях 
Держгеокадастру, Центрі Державного 
земельного кадастру та його філіях, 
територіальних громадах, агрохол

ний депутат п’яти скликань Іван 
Заєць, радникуповноважена 
Президента України з питань 
Фонду Президента України з під
тримки освіти, науки та спорту 
Ольга Будник та інші. 

У дистанційному форматі звуча
ли відеопривітання міністра аграр

декана Зиновія Ружила про історію 
та сьогодення факультету конструю
вання та дизайну. Він торкнувся 
витоків факультету, розповів про 
плеяду керівників попередніх років, 
висвітлив поточний стан структури 
факультету, наукових результатів 
співробітників та студентів, колабо
рації з виробничими підприємства
ми, культурномасової та спортивної 
роботи, підготовки наукових кадрів 
та інших напрямків. Такі результати 
були досягнуті завдяки традиціям, 
які закладені деканамифундатора
ми факультету, один з яких  Анатолій 
Окоча  поділився спогадами про 
перші, часом важкі, етапи становлен
ня, випускників факультету та про
цес акредитації освітніх програм.

Обговорювалися місце факуль
тету конструювання та дизайну в 

Пленарну частину конференції 
відкрили Андрій Мартин, який 
окреслив поточний стан і головні 
напрями цифрової трансформації 
землеустрою в Україні, та голова 
правління ГО «Асоціація фахівців 
землеустрою України» і ради робо
тодавців факультету Анатолій 
Полтавець, котрий зупинився на 
результатах і перспективах подаль
шого співробітництва.

Наразі можемо сміливо ствер
джувати: сьогодні факультет земле
впорядкування НУБіП – це еталон 
кооперації з бізнесом. Кооперації з 
талановитих вчених та педагогів із 
практикуючими землевпорядника
ми та геодезистами.

Наталія Мединська,
в.о. завідувача кафедри  

земельного кадастру

закордонних партнерів з Універ си
тету ВайєнштефанТріздорф (Н імеч 
чи на), Університету Менделя в м. 
Брно (Чеська Республіка), Єреван
ського державного університету 
(Вірменія) та багатьох інших.

Леся Воляк, 
заступник декана 

вач кафедри надійності техніки 
Андрій Новицький. Подяками 
Київського міського голови відзна
чені завідувач кафедри технології 
конструкційних матеріалів та 
матеріалознавства Євгеній 
Афтанділянц, професор Ігор 
Яковенко і доцент Андрій 
Несвідомін, старші викладачі 
Наталія Матухно Володимир 
Сиволапов, Валентина Бакуліна, 
комендант гуртожитку №5 Олег 
Вельгас.

Не лишив ювілярів без нагород і 
рідний університет: Почесні грамо
ти НУБіП отримали доценти 
Олександр Банний, Андрій 
Пилипенко, секретар деканату Ольга 
Черниш, аспірантка Альона Дібрівна, 
Подяки НУБіП – доцент Юрій 
Ревенко, асистент Геннадій 
Похиленко, майстри виробничого 
навчання Наталія Андросюк і 
Олександр Корчмаренко.

Юрій Ромасевич,
заступник декана 

ЕТАЛОН КООПЕРАЦІЇ З БІЗНЕСОМ

70 РОКІВ ЕКОНОМІЧНОМУ

Чверть століття в нашому університеті готують висококваліфікованих кадрів для землевпорядної та геодезичної галузі. За цей час дипломи про вищу 
освіту отримали більше 2 тисяч бакалаврів, 1100 спеціалістів і 1430 магістрів. Факультет землевпорядкування, який днями відсвяткував своє 
25-річчя, став лідером серед подібних собі в Україні і законодавцем нових тенденцій у підготовці бакалаврів та магістрів з геодезії та землеустрою.

У останню декаду вересня факультет конструювання та дизайну відсвяткував своє 20-річчя.

Урочисте засідання з цієї нагоди зібрало гостей, життєвий шлях яких безпосередньо пов’язаний зі становленням і розвитком факультету 
та його славетною історією. Запрошені мали нагоду виголосити слова любові, поваги та вдячності рідному факультету.

МОЛОДИЙ - ТА РАННІЙ



№7 (2032) 13 жовтня 2021 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

6

ЮВІЛЕЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАХИСНИКИ

К Н О П К А

В університетському містечку 
НУБіП Кнопка з’явилася за трагічних 
обставин. А її історія чимось перегу
кується з історією відомої Хатіко…

Літо 2014 рік. Іде війна на сході 
України з російським агресором. 10 
серпня того року коротке повідом
лення на УТ1: «У зоні бойових дій 
під Іловайськом Донецької області 
добровольчий батальйон «Донбас» 
зазнав втрат: три бійці загинули, 
один  зник безвісти».

Останній з цієї четвірки – Вадим 
Антонов на позивний «Літачок». У 
нього залишилася сім’я і маленька 
донька Софійка, яка якраз готувалася 
йти до 1го класу і не розуміла, чому 
татко не відповідає на дзвінки. Похід 
до школи не відбувся: якраз ішли 
пошуки воїна і захисника.

Сім’я переживала важкі часи, 
впоратися з якими допомогли під
тримка Вадимових побратимів і 
співчуття та допомога оточуючих. 
Свою підтримку Антоновим надав і 
ректор університету Станіслав 

 Всі вони пройшли повний курс 
теоретичної підготовки та випробуван
ня полігонами під час літніх польових 
зборів і прийняли присягу на вірність 
українському народові,  говорить завід
увач кафедри Анатолій Есаулов.  І ось  
час отримувати погони…

Їх традиційно вручають напере
додні свята козацтва  Покрови 
Пресвятої Богородиці. Саме цього 
дня в країні відзначається День 
захисників і захисниць України. 

 Найголовніший обов’язок кож
ного громадянина – захищати свою 
державу,  звернувся до них ректор 
університету Станіслав Ніколаєнко. – І 
звання офіцера, яке ви отримали, 
зобов’язує відповідати йому своїми 
знаннями, вміннями, патріотизмом. 
Особливо в наш непростий час, коли 
ворог на Сході України постійно про
вокує нас на війну з Росією. Неспокійно 

і на інших рубежах. Все це закінчиться 
тільки тоді, коли ми протиставимо 
цим загрозам потужну армію, міцну 
економіку і власний патріотизм.

У цьому строю, до речі, багато 
дівчат, які демонструють правиль
ність перейменування свята на День 
захисника і захисниці України, адже 
число представниць прекрасної 
статі, які обирають військовий шлях, 
росте. Одна з них – четвертокурсни
ця факультету землевпорядкування 
Ольга Щербак. Свій вибір вона пояс
нює прикладом батька  учасника 
бойових дій на Сході України, заступ
ника командира реактивного арти
лерійського дивізіону.

Ще одна гарна традиція – уро
чистий марш офіцерів, які щойно 
отримали погони. І, звісно, численні 
вітання батьків, друзів, коханих і 
фото на згадку про цей день…

Ніколаєнко. Зараз про це нагадує 
експозиція в музеї НУБіП.

На жаль, відшукати героя живим 
не вдалося: Вадима Антонова наго
родили орденом «За відвагу» 
посмертно. А побратими, військо
вослужбовці Національної гвардії 
України, привезли Софійці миле 
щеня  Кнопку, яке їй дуже сподоба
лося і допомогло дитині пригасити 
душевний біль та нервовий стрес. 
Вони дуже подружилися.

І ось українська діаспора в США 
запрошує Софійку з мамою на про
живання до Америки. Готували до 
переїзду і Кнопку: оформили ветери
нарний паспорт та електронний чіп. 
Але перед від’їздом собача захворіло, 
його прооперували і ветлікарі попе
редили: переліт може не витримати. 
Тому Кнопка залишилася у дідуся з 
бабусею в Києві. Та ось же три роки 
радіє зустрічі з дітлахами на майдан
чиках університетського студмістеч
ка і чекає приїзду Софійки.

Ірина Кушніренко

Факультет тваринництва та водних біоресурсів відзначив свій 100-літній ювілей

ГОРДІ ТИМ,  
ЩО ВОНИ ОФІЦЕРИ

Столітній рубіж перетнула і 
кафедра анатомії, гістології і пато
морфології тварин ім. акад. В.Г. 
Касьяненка, яка була першою струк
турною одиницею ветеринарного 
факультету Київського політехніч

7 жовтня – для факультету тва
ринництва та водних біоресурсів 
«червоний день календаря». Саме 
цього дня він вік тому розпочав 
свою самостійну історію  як зоотех
нічний факультет Київського вете
ринарнозоотехнічного інституту. 
Хоча кафедра загальної зоотехнії, 
яка має до нього найбезпосередніше 
відношення, була започаткована ще 
у 1898 році у складі Київського полі
технічного інституту. Час ішов, 
факультет змінював свої назви та 
завжди залишався вірним основно
му: готувати класних фахівців для 
галузі, зокрема тваринництва. Цій 
непересічній події присвятили свят
кове зібрання та міжнародну науко
вопрактичну конференцію «100
річчя факультету тваринництва та 
водних біоресурсів: історія, сього
дення та майбутнє».

 Факультет, яким ми гордимося і 
який підготував майже 20 тисяч спе
ціалістів, показує зразок, як потрібно 
розвиватися, будувати співпрацю з 
роботодавцями, виховувати фахівців 
і патріотів,  зазначає ректор універ
ситету Станіслав Ніколаєнко.  З 
нещодавніх його здобутків можна 
згадати створення унікального 
Центру водних біоресурсів та аква
культури. І зараз потрібно дуже сер
йозно поставитися до перспектив 
подальшого розвитку факультету.

Очільник університету вручив 
Подяки Прем’єрміністра України 
проректору з наукової роботи та 
інноваційної діяльності Вадиму 
Кондратюку, який тринадцять років 
очолював факультет, та нинішньому 
декану Руслану Кононенку. Подяками 
НУБіП відзначені директор благодій
ного фонду «Голосіївська ініціатива 
2020» Євген Томін, голова факультет
ської ради роботодавців і Згурівської 
територіальної громади Василь 
Цвик, директор ПрАТ «Зернопродукт 
МХП» Володимир Онука, генераль
ний директор компанії 

ного інституту. З цей час нею керува
ли багато достойних вчених, ім’я 
одного з яких  всесвітньо відомого 
порівняльного анатома Володимира 
Касьяненка  вона носить сьогодні. 
Саме за його очільництва тут було 

створено прекрасний порівняль
ноанатомічний остеологічний 
музей, який сьогодні вже налічує 
понад тисячу експонатів і є однією з 
родзинок університету.

Нинішній завідувач кафедри 
анатомії, гістології і патоморфології 
тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Олег 
Мельник знаний як науковець, який 
запровадив новітню технологію 
виготовлення анатомічних препара
тів – пластинацію, або полімерне 
бальзамування. Набуті знання з цієї 
тематики дозволили українським 
науковцям провести ребальзамуван
ня тіла всесвітньо відомого хірурга, 
основоположника військовопольо
вої хірургії Миколи Пирогова. І це  
далеко не всі досягнення, з якими 
кафедра перетнула свої перші сто.

Ірина Кушніренко

«Бруннталлер» Петро Жировницькі 
(Чеська Республіка).

Не забули про факультет і на 
рівні міста (Почесними грамотами 
Київського міського голови нагород
жені доценти Людмила Зламанюк, 
Наталія Богданова та Меланія Хижняк, 
а Подяками – доценти Ігор Ільчук, 
Ірина Кононеко, Сергій Грищенко, 
Микола Грунтковський і Наталія 
Марценюк) та району (Грамотою 
Голосіївської РДА – професор Валерій 
Броварський, Подяками – завідувач 
кафедри генетики, розведення та біо
технології тварин Сергій Рубан, 
доцент Василь Бочков і диспетчер 
деканату Марина Виговська).

Вітаючи ювілярів, заступник міні
стра з питань європейської інтеграції 
Олексій Шкуратов висловив споді
вання, що колектив і надалі розвива
тиметься і робитиме все для відро
дження галузі тваринництва, яке вже 
розпочалося. Він вручив Подяки 
Міністерства освіти і науки завідувачу 
кафедри біології тварин Миколі 
Сахацькому, професорам Василю 
Костенку і Наталії Прокопенко та 
доценту Наталії Грищенко.

Академіксекретар відділення 
зоотехнії НААН України Остап 
Жукорський завітав теж не з порож
німи руками: вручив колективу 
факультету Почесну грамоту НААН, а 
професорам Володимиру Отченашку 
та Миколі Кривенку – дипломи чле
нівкореспондентів академії.

Факультет тваринництва та вод
них біоресурсів має численні міжна
родні зв’язки, зокрема налагодив 
тісну співпрацю з В’єтнамським 
національним аграрним університе
том. Тож закономірно, що колектив 
ювіляра вітав і представник в’єтнам
ської амбасади в Україні – перший 
секретар Посольства Соціалістичної 
Республіки В’єтнам Нгуєн Као Кионг. 
До вітань долучився ще один пред
ставник міжнародної спільноти – 
випускник факультету, колишній 

депутат Європарламенту, міністр 
агропромислового комплексу Кіпру 
Андреас Марангос. Він вручив госпо
дарям Знак честі і вдячності.

До привітань у відеорежимі долу
чилися і представники мережі аква
культурних центрів Центральної та 
Східної Європи, Університету штату 
Айова (США), науковці з Молдови, 
Білорусі, Узбекистану. Але, думається, 
найнесподіванішим виявилося вітан
ня з Української антарктичної станції 
«Академік Вернадський». І в 
Антарктиці про нас знають!

Почесні грамоти НУБіП вручені 
завідувачам кафедр Михайлу Сичову 
(годівлі тварин та технології кормів 
ім. П.Д. Пшеничного), Миколі 
Повознікову (конярства і бджіль
ництва), в.о. завідувачки кафедри 
гідробіології та іхтіології Наталії 
РудикЛеуській, доцентам Миколі 
Себі, Ігорю Головецькому; Подяки 
НУБіП – в.о. завідувача кафедри тех
нологій у птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві Вадиму Лихачу, профе
сорці Світлані Костенко, доцентам 
Тетяні Антонюк, Наталії Кос, Дмитру 
Носевичу, Дмитру Уманцю, Миколі 
Войналовичу.

Відзнак було так багато, що 
завершити їх вручення вирішили на 
засіданні вченої ради факультету.

Валентин Обрамбальський

СТОЛІТНІЙ РУБІЖ АНАТОМІВ

ПРО НЬОГО ЗНАЮТЬ НАВІТЬ В АНТАРКТИЦІ!

До нас, у редакцію газети «Університетський кур’єр», завітав незвичайний 
гість – такса Кнопка: низенька, з розумними очима, потішна, привітна і 
ласкава тварина, яка прекрасно розуміє інтонацію і запам’ятовує 
просто величезну кількість людських слів та дуже любить дітей. 

Свої перші погони офіцерів – молодшого лейтенанта запасу – отримали 
біля 300 студентів НУБіП та інших вишів, які навчалися на кафедрі 
військової підготовки.
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ДУХОВНІСТЬ

ПАМ'ЯТІ М. ГРУШЕВСЬКОГО«МОНЕТКИ ДІТЯМ»
Наукова конференція за міжна

родної участі «Громадсько
політична та наукова діяльність 
М.С.Гру  шевського в міжнародному 
аспекті (до 155річчя від дня 
народження)»  вже п’ятий науко
вий захід, присвячений будівничо
му української державності. 
Конференція зібрала 140 дослідни
ків  науковців, викладачів, студен
тів, а географія закордонних учас
ників охоплювала Грецію, Ізраїль, 
Білорусь, Литву, Велику Британію, 
Польщу, США. Учасники ж з 

Дитяча онкологія - одна з най-
гос тріших проблем сучас ного 
світу. Щодня три сім’ї в Україні 
дізнаються, що у їхньої дитини 
рак, і залишаються віч-на-віч з 
хворобою. І подолати цю про-
блему можна тільки всім разом. 

Саме для цього Національним 
банком України за підтримки 
Міністерства освіти і науки спільно з 
Благодійним фондом «Таблеточки» 
була організована акція «Монетки 
дітям», до якої долучився і НУБіП.

України представляли провідні 
наукові установи нашої держави.

Родзинкою пленарного засідан
ня стала презентація фільму «Дім 
Грушевських» — спільного проєкту 
Наукового товариства історії дипло
матії та міжнародних відносин, 
Історикомеморіального музею 
Михайла Грушевського. 

Олена Кропивко,
доцент кафедри міжнародних 

відносин і суспільних наук

Місяць за ініціативи кафедри 
фінансів колектив економічного 

ТАЛАНТИ І ПРИХИЛЬНИКИ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

дентський театр «Березіль» та тріо 
«ТоНіка». Чистота інтонування, інтер
претація, виконавський стиль, оригі

бутні економісти свій гімн поклали на 
відому мелодію із репертуару групи 
Queen «We Will Rock You». Звеселив 
глядачів «Баяніст» факультету захисту 
рослин, біотехнологій та екології, а 
виконанням «Старих фотографій» 
факультетом інформаційних техноло
гій було задушевним. Гуманітарії також 
мають свій гімн, тому з їх вуст лунало: 
«Наш факультет, рости і процвітай!», а 
юристи співали про рідну землю.

«Тече вода, тече бистра вода», 
– дзвінко завели землевпорядни
ки, а потім ми знову почули про 
восьме чудо і восьмий колір. 
Цього разу від представників 
факультету конструювання та 
дизайну. МТФ представив на загал 
гімн механіків, а завершив кон
курсну програму факультет тва
ринництва і водних біоресурсів. І, 
мабуть, мало кому було відомо, що 

Міжнародний багатожанровий 
мистецький конкурс «Скадовськ зби
рає друзів» цього року зустрічав близь

нальність аранжування тріо «ТоНіка» 
оцінені дипломом І ступеня!

Високу вокальну культуру, тема
тичну спрямованість, володіння нави
чками вокального мистецтва учасни
ків «Октави» журі відзначило дипло
мом ІІ ступеня. Таку ж відзнаку, хоч як 
це не було складно серед такого моря 
виконавців, виборов «Березіль»: за реа
лізацію художнього задуму, складність 
репертуару, професійні навички вико
навців, творчу індивідуальність і оригі
нальність сценографії.

І щойно наші таланти та їх керів
ники – викладачі кафедри культуро
логії Ніна Мелікова і Наталія Тітенко 
– прийняли вітання зі Скадовська, 
приємна звістка прилетіла і з Греції. 
Журі міжнародного фестивалю 
«STARS OF OLYMPUS» високо оціни
ло творчу майстерність тріо «ТоНіка»: 
воно здобуло 1ше місце з компози
цією «Dravidian Dithyramb».

Ще одну нагороду  диплом ІІІ 
ступеня міжнародного фестива
люконкурсу «Таланти літа2021» 
міжнародного проєкту «Калейдоскоп 
талантів» у Польщі   привіз вихова
нець студії естрадного співу 
«ВойтВойс» Дмитро Шевчук (керів
ник  доцент Ірина Войтюк). 

Усіх, хто навчався чи навчається 
у нашому університеті, з перших 
днів навчання поглинає вир студент
ського життя. І не лише навчального, 
а й наукового, спортивного і мис
тецького.

Шкода, що минулий «карантин-
ний» рік не дав можливості про-
вести наживо такі традиційні для 
університету конкурси, як 
«Голосіївська весна», «Пісенні 
баталії», «Краса НУБіП». Та 
нинішній вересень покликав пер-
шокурсників до творчих змагань 
у новому форматі – конкурсі 
«Пісня першокурсника-2021». 
Акаде мічні групи, які виявилися 
кращими у своєму ННІ чи на 
факультеті, представили на оцін-
ку журі і глядачів гімн свого 
факультету або пісню, яку вважа-
ють його візитівкою.

ко 3 тисяч колективів та виконавців, 
серед яких і наші народний жіночий 
вокальний ансамбль «Октава», сту

Та й це не все. На запрошення 
Білоруської сільськогосподарської 
академії учасники мистецької студії 
«Голосіївська палітра» (керівник – 
доцент Ярина Пузиренко) студенти 
факультету захисту рослин, біотех
нологій та екології Анастасія Скуба, 
Валентина Шкорбот та Єлизавета 
Троян взяли участь у 3му міжна
родному молодіжному конкурсі 
реклами «GOLDEN WHEATS» 
(«Золотий колос»). Всі вони отри
мали дипломи І ступеня у номінації 
«Захист навколишнього середови
ща». І ми сподіваємося, що це при
веде їх цьогоріч до захисту звання 
«Народна аматорська».

Парад перемог продовжили учас
ники хорової групи народного 
ансамблю пісні і танцю «Колос» імені 
С.А. Семеновського. Отримав ши 
запрошення на міжнародний кон
курс FOLK MUSIC 2021 у м. Балчик 
(Болгарія), ще й не онлайн, а на самі
сінькому морському узбережжі, вони 
пройшли своєрідну апробацію свого 
виступу – на фестиваліконкурсі 
«Літочки запрошують таланти», де 
завоювали Гранпрі. І у Болгарії отри
мали  феєричний результат: GRAND 
PRIX FOLK MUSIC 2021!

Прекрасним початком конкурсу 
стала візитівка ННІ лісового і садо
вопаркового господарства – «Червона 
рута». Після неї на пошуки щастя виру
шили майбутні енергетики, які були 
впевнені, що саме у восьмому корпусі 
можна знайти восьме чудо. Впевнено 
йшли до того, щоб взяти своє, пред
ставники ННІ неперервної освіти і 
туризму, а от факультет аграрного 
менеджменту вирішив, що до перемо
ги краще їхати… на «Кадиллаці» … 
Факультет ветеринарної медицини 
стверджував, що так, як у них – все 
красиво! – немає більше ніде, а факуль
тет харчових технологій і управління 
якістю продукції АПК був незмінним у 
своїх традиціях: співав про варенички 
(ще й якби пригостив ними усіх…).

«Агроном – син землі» – гімн свого 
факультету лірично виконали студенти 
агробіологічного факультету, а от май

«Розпрягайте, хлопці, коней» – 
пісня, яка народилася у той же рік, 
коли і факультет, – зовсім не 
народна, як вважали багато років 
поспіль.

Було над чим задуматись журі… А в 
цей час трибуни «запалювали» першо
курсники, які вже є учасниками твор
чих студій і колективів університету.

А тепер про результати. 
Переможцями «Пісні першокурсни
ка2021» стали агробіологи. Диплом 
другого ступеня отримали виконавці 
гуманітарнопедагогічного факуль
тету, третього  ННІ неперервної 
освіти і туризму.

А піснею, яка об'єднала  всіх – і 
першокурників, і глядачів,  стала 
«Одна калина» Віталія Куровського і 
Руслана Квінти.

Ірина Майданюк,
завідувач кафедри культурології

Аматори кафедри культорології достойно представляють наш університет на міжнародних 
творчих конкурсах. Тож хтось по осені рахує курчат, а наші талановиті студенти –  

ще й заслужені перемоги та дипломи.

ПОРА ТВОРЧИХ ПЕРЕМОГ

ПРЕМ’ЄРА: «ПІСНЯ ПЕРШОКУРСНИКА-2021»

факультету та школярі столичної 
школи № 220 збирали монетки 
номіналом 25 копійок, які будуть 
використані для допомоги 
онкохворим дітям. Вони вийшли з 
обігу майже рік тому, але у бага
тьох і досі лежать вдома. А кожна 
така монета, кожні 25 копійок – 
це крок назустріч здоровому 
дитинству для сотень онкохворих 
дітей. Всі зібрані кошти в останній 
день вересня – у День пам’яті свя
тих Віри, Надії та Любові  були 
переказані на рахунок фонду 
«Таблеточки».

Надія Давиденко,
завідувачка кафедри фінансів



14 вересня на стадіоні НУБіП України відбулася гра за 3тє місце ХХІІ 
чемпіонату м. Києва з футболу серед студентів. Наші хлопці приймали 
команду Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Матч з перших хвилин видався досить напруженим. Але тренери нашої 
збірної Артем Іллічов і Микола Костенко докладали всіх зусиль, щоб підготу
вати нашу команду до гри. І хоча переважна частина атак суперника завер
шувалася небезпечними пострілами у наші ворота, наш кіпер Ростислав 
Сидеренко, який опановує спеціальність «Фізична культура і спорт», був на 
висоті (недарма ж його визнано кращим воротарем чемпіонату). Результат 
3:1 на користь збірної НУБіП України.

Всеукраїнський фізкультур
нооздоровчий захід серед студентів 
«CoolRace» зібрав по 39 хлопців і 
дівчат з 36 вишів України. Вони дола
ли штучну смугу перешкод, викону
вали різноманітні фізичні вправи. До 
фіналу дійшли по 4 хлопці та дівчи
ни. Серед них – і представниця 
НУБіП Анна Яременко (спеціаль
ність «Фізична культура і спорт»), яка 
виборола 3тє місце серед дівчат

У останню декаду вересня на 
столичному НСК «Олімпійський» 
пройшло спортивне свято «Не 
лінуйся – рухайся!».

Організоване у межах реалізації 
програми Президента України 
«Здорова Україна», воно включало зма
гання з багатьох видів спорту, у т.ч. і з 
важкої атлетики. Помірятися силами 
зібралися богатирі з різних областей 
України. НУБіП серед них представляв 
бронзовий призер чемпіонату України 
 другокурсник спеціальності «Фізична 
культура і спорт» Дмитро Нікулін (тре
нер  викладач кафедри фізичного 
виховання Юрій Безуглий). І став на 
цих змагання абсолютним перемож
цем: ривок з вису – 125 кг, взяття 
штанги на груди з вису – 155 кг, пош
товх штанги зі стійок – 170 кг.

з гирьового спорту…
Випробувати себе у цьому сило

вому виді спорту зібралося 48 хлопців 
з 9 факультетів і 2 дівчини з факульте
ту ветеринарної медицини. 
Призерами найлегшої категорії  до 
63 кг  стали Владислав Піонтков
ський з факультету тваринництва і 
водних біоресурсів, Максим Сергієнко 
з факультету конструювання та 
дизайну і  Максим Тарасенко з гумані
тарнопедагогічного. У ваговій кате

горії до 73 кг 1ше місце посів Максим 
Чуприна (гуманітарнопедагогічний 
факультет), 2ге  Ярослав 
Кобилецький (захисту рослин, біо
технологій та екології), 3тє  Олексій 
Нагорний (конструювання та дизай
ну). У ваговій категорії до 85 кг 1ше і 
3тє місця посіли представники гума
нітарнопедагогічного факультету 
Петро Шишков та Іван Гаращук, а 
срібло дісталося Максиму Дмитренко 
з агробіологічного.

Комплект медалей у ваговій кате
горії до 95 кг розіграли представни
ки механікотехнологічного і агробі
ологічного факультетів: першим став 
Петро Подолянець, другим – Віталій 
Кучерявий (АБФ), а бронза дісталася 
Артему Грантовському. Наші богати
рі у найважчий категорії розмістили
ся так: Назар Баша (ННІ енергетики, 
автоматики та енергозбереження) – 
1ше місце, Євгеній Кажан (агробіо
логічний факультет) – 2ге місце, 
Ярослав Лав ров (гуманітарнопеда
гогічний) – 3тє.

… міні-футболу
У фінальній грі з мініфутболу 

зустрілися команди агробіологічно
го факультету і ННІ енергетики, 
автоматики та енергозбереження. 
Перемогу вибороли агробіологи. 
Друге місце, відповідно, дісталося 
енергетикам. За третє ж змагалися 
– гуманітарії (які його, зрештою, і 
здобули) та механіки.
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СПОРТ

ПЕРША ФУТБОЛЬНА БРОНЗА НЕ ЛІНУЙСЯ 
– РУХАЙСЯ!

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 

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 жовтні свій ювілей святкують:
50-літній – доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну 

Анжела Дзиба, комендант навчального корпусу №1 Ірина Демченко, 
лаборант кафедри теплоенергетики Віталій Лавренюк, прибиральниця 
Оксана Козаченко;

55-літній – лікарренгенолог навчальної лабораторії рентгенології та 
рентгендіагностики Ольга Гулякова, викладач кафедри військової 
підготовки Сергій Кирилюк, начальник відділу постачання та 
моніторингу цін Валерій Лавренчук;

60-літній – доценти Юрій Бойко (кафедра військової підготовки) і 
Василь Данілов (кафедра хірургії і патофізіології), комендант СОТ 
«Академічний» Олена Колихаєва, чергова Віра Кузьменко;

65-літній – доценти Олександр Єременко (кафедра охорони праці та 
біотехнічних систем у тваринництві) і Олексій Деркач (кафедра 
тракторів, автомобілів біоенергоресурсів), садівник ботанічного саду 
Олександр Курдюк, столяр Віталій Любенко;

70-літній – чергові Катерина Бородюк і Надія Бичок, прибиральниця 
Ольга Звьоздкіна;

80-літній – професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики 
Іван Григорюк.

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.

65-ТА СПАРТАКІАДА 
СЕРЕД ПЕРШОКУРСНИКІВ

БРОНЗА 
«COOLRACE»

ІННОВАЦІЇ

Кафедра транспортних технологій та засобів, постійно 
підвищуючи якість надання освітніх послуг, впроваджує сучасні 
методи у освітній процес спеціальностей транспортно-
технологічного спрямування.

Професор В’ячеслав Мацюк у 
межах вивчення дисципліни «Основи 
теорії транспортних процесів і сис
тем» ділиться зі студентами своїм 
багаторічним професійним досвідом 
із використання сучасних та високое
фективних інструментів комп’ютер
ної симуляції, зокрема AnyLogic. 
Слухачі його лекцій – молодь, яка 
опановує спеціальність «Транспорт ні 
технології».

 У середі розробки AnyLogic 
проводяться дослідження та вивча
ються транспортні технології на 
різних видах транспорту та еколо
гічні аспекти його діяльності, муль
тимодальна логістика та ланцюги 
постачання зернових, тарноштуч
них, швидкопсувних вантажів, дис
трибутивна та freshлогістика, 
надійність та безпека транспортних 
систем,  говорить він.

Більш детально це відпрацьову
ється у гуртку студентського науко

НОВІТНІ МЕТОДИКИ 
КАФЕДРИ

вого товариства «Моделювання 
транспортних процесів і систем», 
студенти якого постійно беруть 
участь у міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсах студент
ських наукових робіт з транспорт
них технологій. Тут молодь навчаєть
ся самостійно розробляти імітаційні 
моделі більш складних та великих 
транспортних систем, досліджує 
їхню ефективність та оптимізує 
параметри, вивчає роботу логістич
них терміналів, транспортних вузлів, 
глобальних ланцюгів постачання та 
мультимодальних перевезень.

 Розроблені моделі та вміння 
ми зможемо використовувати нада
лі при написанні кваліфікаційних 
робіт бакалаврів, магістрів, PhD,  
говорить заступник старости ака
демгрупи Микола Нанесукай. – Так 
що за якість дипломних можна бути 
спокійними.

Ніна Чехлова

Добірку підготував завідувач кафедри фізичного виховання Микола Костенко


