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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ДУХОВНІСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

Опубліковано ще один авторитетний рейтинг закладів вищої освіти 
- Ranking Web of Universities, складений організацією Webometrics.

16 лютого Україна вперше відзначили державне свято - День єднання. Того дня біля 3-го навчального корпусу 
НУБіП, як і по всій країні, під звуки державного гімну, підняли жовто-синій прапор.

Пандемійні корективи
- Василю Дмитровичу, як ми 

розпочали цей семестр?
- Відразу зазначу: у зв’язку з епі-

демічною ситуацією, що склалася на 
сьогодні в нашій державі, ректорат 
університету вніс зміни до графіка 
освітнього процесу на другий семестр 
2021-2022 н.р. То зараз і по 25 лютого 
навчання проводиться в дистанцій-
ному форматі для усіх без винятків 
здобувачів вищої освіти денної та 
заочної форм навчання усіх курсів, 
освітніх ступенів та програм підго-
товки бакалаврів і магістрів. Така дія 
вимушена та враховує рекомендації 
Міністерства освіти і науки України 
для дотримання карантинних обме-
жень. Та все ж маємо надію згодом 
повернутися і до очних занять.

Розклад навчальних занять для 
всіх академічних груп, а їх у нас 

- Наша університетською родина 
зібралася у важливий і напружений 
для країни момент, коли перед сус-
пільством постали складні і загрозли-
ві зовнішні та внутрішні виклики, які 
вимагають відповідальності та впев-
неності від кожного, - звертаючись до 
колективу, зазначив ректор Станіслав 
Ніколаєнко. - Ще ніколи за роки неза-
лежності не було такої напруженої 
ситуації: з трьох сторін Україну ото-
чила армія агресора – Росії, керівниц-

Він відомий з 2004 року, а зага-
лом у 2021 році Національна дослід-
ницька рада Іспанії оцінила для 
Ranking Web of Universities понад 31 
тисячу університетів з більш ніж 200 
країн. Серед них – 313 з України.

Уже кілька років поспіль 
Національний університет біоре-
сурсів і природокористування – 
єдиний з українських вищих 
навчальних закладів агробіологіч-
ного профілю (та який, власне, вже 
давно переріс ці межі, бо здійснює 
підготовку бакалаврів за 45 спеці-
альностями з більш як 20 галузей 
знань, магістрів – за 43 спеціаль-
ностями, а знані в світі вчені 
постійно залучаються до розробки 
актуальних для держави законо-
проєктів) - за версією цього рей-
тингу входить до ТОП 10 універси-
тетів України. І от – чергове 

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про присудження премій 
Президента України для молодих вчених 2021 року. Приємно, що дві із 40 
премій присуджено молодим науковцям НУБіП. Доцентам Віктору Троханяку 
(кафедра теплоенерегетики) і Олександрі Троханяк (кафедра надійності техні-
ки) - за роботу «Підвищення ефективності виконання процесів очищення та 
транспортування зернових матеріалів» та завідувачці лабораторії Ользі 
Олійник - за роботу «Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікроб-
них взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів».

Інф. «УК»

-  Ми системно та щорічно прак-
тикуємо заходи, що охоплюють весь 
ланцюжок підготовки фахівців усіх 
освітніх ступенів та програм, почи-
наючи  від вступу і до випуску. До 
таких можна віднести системну про-

Викладач кафедри військової 
підготовки Тарас Чайка – один з тих, 
хто брав участь у боях на сході 
України в ході АТО. Тепер він передає 
свій бойовий досвід майбутнім офі-
церам запасу, яких готують в універ-
ситеті. Вн нагадав: ця війна точиться 
вже з 2014 року, і наш «недобрат» не 
втомлюється бряцати зброєю. Але 
побачив: опір є і буде! До цього укра-
їнці готові: воїнами ж не народжу-
ються – ними у грізний час стають.

- Люди, які ще недавно називали 
себе нашими братами, сьогодні підня-
ли проти нас зброю, думаючи, що 
страх зламає наш народ. Але цей страх 
нас тільки пробуджує, - висловила дум-
ку молоді голова Студентської ор гані-
зації  НУБіП України  Марина Когут.

Загальна суть зібрання була 
відображена і у мистецькій програ-
мі викладачів кафедри культуроло-
гії: «ми українці, всюди українці, 
допоки світить нам одна зоря». І ця 
зоря світитиме нам завжди…

Валентин Обрамбальський

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР РОЗПОЧАВСЯ

ДОПОКИ СВІТИТЬ НАМ ОДНА ЗОРЯ

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

МІЖНАРОДНИЙ  
РЕЙТИНГ WEBOMETRICS: 

НУБіП увійшов 
до десятки найкращих 
університетів України 

понад 500, було оприлюднено на 
офіційному сайті університету. 

У пріоритеті - якість навчання
- Що університет робить для 

по ліпшення якості освітнього про-
цесу?

тво якої будь-що силою зброї виріши-
ло приборкати український народ і 
захопити країну. Дуже добре, що, кон-
солідуючись, ми це бачимо і готові до 
спротиву – не тільки армією, а й 
силами територіальної оборони, під-
розділи якої створено в університеті. 
Хоча Україна прагне миру, але сьогод-
ні вона повинна бути сильною, як 
ніколи. І, спираючись на Збройні 
Сили, та разом з нашими союзниками 
ми вистоїмо!

визнання його здобутків у освітній 
і науковій сфері.

У першій десятці найкращих 
вишів країни ще три столичних 
виші – Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, 
Національний технічний універси-
тет України "Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікор-
ського" і Національний авіаційний 
університет, а також Сумський дер-
жавний університет, Харківський 
національний університет радіое-
лектроніки, Харківський національ-
ний університет імені В.Н. Каразіна, 
Національний технічний універси-
тет "Харківський політехнічний 
інститут", Національний універси-
тет "Львівська політехніка" та 
Національний технічний універси-
тет "Дніпровська політехніка".

За кін чен ня на стор. 4

За кін чен ня на стор. 4

Розпочався весняний семестр 2021-2022 навчального року. Про те, що стосується його перебігу та 
особливостей, розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Василь Шинкарук.
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ЛАБОРАТОРІЇ

- Найкращий спосіб захистити-
ся від пожежі – не допустити її 
виникнення, а якщо, не дай Боже, 
небезпечна подія сталась, - вжити 
заходів щодо мінімізації її наслідків. 
Саме для цього в НУБіП і запрова-
джено протипожежний режим. Він 
передбачає обов’язкові до виконан-
ня заходи щодо забезпечення 
пожежної безпеки, вимоги до утри-
мання територій, будинків, примі-
щень, споруд, евакуаційних шляхів і 
виходів, до інженерного обладнан-
ня та технічних засобів, під час про-
ведення вогневих, фарбувальних та 
будівельно-монтажних робіт, а 
також порядок дій у разі виникнен-
ня пожежі.

Тому велике прохання до керів-
ників підрозділів і служб - постійно 
контролювати використання елек-
тричних подовжувачів (необхідні 
якісні та бажано обладнані систе-
мою захисту), електропобутової 
техніки (що заборонена у навчаль-

них закладах за межами спеціально 
відведених місць), заборонити 
використання у приміщеннях 
небезпечних трійників. Небезпечно 
також залишати без нагляду ввімкне-
ні в електромережу зарядні при-
строї та блоки живлення. А якщо 
виникла крайня потреба - вжити 
необхідних заходів безпеки. 

Днями відповідна комісія завер-
шила комплексну перевірку стану 
охорони праці, пожежної безпеки та 
цивільного захисту в структурних 
підрозділах, навчальних корпусах, 
гуртожитках та виробничих примі-
щеннях НУБіП. Проведено технічне 
обслуговування відповідно до регла-
менту, списане обладнання доукомп-
лектоване новим, забезпеченість 
первинними засобами пожежогасін-
ня в університеті відповідає нормам. 
Всі виявлені порушення документу-
ються, і за результатами перевірки 
складено план по їх усуненню.

Ніна Чехлова

ЩОБ «ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ»  
НЕ «ПРОКУКУРІКАВ» 

В Україні щодня, в середньому, виникає 225 пожеж з людськими 
жертвами. Щоб «червоний півень» не «прокукурікав» в НУБіП, у нас 
величезна увага приділяється стану протипожежної безпеки. Днями 
завершилася її перевірка, і про це – наша розмова з в.о. начальника відділу 
пожежної безпеки Андрієм Пасічником.

Для ефективного і дієвого функціонування будь-якого підрозділу університету, підготовки фахівців сучасного 
рівня, затребуваних на ринку праці, необхідна відповідна матеріально-технічна база. Про її поліпшення 
постійно дбають і на факультеті тваринництва та водних біоресурсів.

запрацювала науково-виробнича лабораторія нутріціології та геноміки людини

- Зокрема, сьогодні це стосується 
навчальних та навчально-науко-
во-виробничих лабораторій кафе-
дри технологій у птахівництві, сви-
нарстві та вівчарстві, - розповідає 
декан Руслан Кононеко. - Завдяки 
активній співпраці з радою робото-
давців, у навчальному корпусі № 7а, 
в лабораторії технологій виробни-
цтва продукції свинарства замінено 
усі навчальні стенди на сучасні, 
виготовлені за сприяння компанії 

На факультеті харчових технологій 
та управління якістю продукції АПК 
відкрито новий унікальний підрозділ – 
науково-виробничу лабораторію 
нутріціології та геноміки людини.

Вона справді вражає і складе 
компанію найсучаснішим лаборато-
ріям, які з’явилися в університеті за 
останній час. До її створення актив-
но долучилися меценати, партнери 
факультету - ТОВ «ЛАЙТДЖИН»: на 
проведення капітального ремонту і 
закупівлю необхідного обладнання 
витрачено 8 мільйонів гривень. І все 
це – за якихось три чверті року.

- Ми завжди готові до співпраці з 
вищими навчальними закладами, які 
хочуть підвищувати кваліфікацію 
своїх працівників – лаборантів, завіду-
вачів лабораторій, спеціалістів ПЛР-
діагностики та рідинної цитології - і 
навчати студентів за найсучаснішими 
методами і методиками, - говорить 
директор ТОВ «ЛАЙТДЖИН» 
Володимир Ячник. - І один з них – 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України, з 
яким ми підтримуємо найтісніші діло-
ві стосунки. Основні напрямки діяль-
ності лабораторії - навчання методам 
молекулярно-генетичних досліджень і 
впровадження широкого їх спектру; 
якість харчової продукції, дослідження 
ГМО в рослинній сировині та продук-
тах харчування; харчування та геном 
людини; геноміка психічного здоров’я 
та шкідливих звичок у людини; роз-
робка власних тест-систем для моле-
кулярно-генетичних методів. 

Weda (Німеччина) - партнера 
факультету. 

У лабораторії технологій вироб-
ництва продукції птахівництва під 
керівництвом доцента Миколи 
Ліхтера йде активна робота до підго-
товки інкубації яєць різних видів 
птиці та оснащенню кліткових бата-
рей для її утримання. Після бетону-
вання підлоги у приміщенні лабора-
торії вівчарства та козівництва вста-
новлюються нові клітки для утри-

- Наші партнери проводитимуть 
тут заняття зі студентами бакалаврату, 
які опановують спеціальність 
"Громадське здоров'я", та магістрату-
ри (освітня програма "Нутриціо-
логія"), - представляючи ректору уні-
верситету Станіславу Ніколаєнку 
комплекс лабораторії, ділиться пла-
нами декан факультету Лариса Баль-
Приліпко. - Тут також виконувати-
муть дипломні роботи та наукові 
дослідження студенти, аспіранти, 
молоді вчені, науково-педагогічні 
працівники. На них вже чекають, 
тільки б розпочалося очне навчання.

- До послуг науковців і студентів - 
автоматичний мікроскоп для дослі-
джень препаратів крові та інших рідин 
організму (таких, до речі, в Україні 
всього два, і обидва завезені ТОВ 
«ЛАЙТДЖИН»), автоматичні станції 
для виділення нуклеїнових кислот, 
ампліфікатор у реальному часі, спек-
трофотометри, автоматична станція 

мання худоби. Днями в одній з них 
з’явилося нове «штатне» поповнення 
– двійко ягнят від овець північнокав-
казької тонкорунної породи. Здається, 
університет повернувся у різдвяні 
свята: «Вийди, вийди, господарю, 
подивися на кошару: чи всі вівці око-
тились, чи ягнята народились…» - саме 
ця щедрівка аж проситься на думку. А 
назвали їх просто – Ваня і Туз, від анг-
лійських ван і ту – перший і другий.

Ніна Чехлова

для розкапування зразків та інше вель-
ми недешеве обладнання, - говорить 
завідувачка лабораторії Тетяна Дубілей.

- Створення такої лабораторії на 
базі університету – річ справді важли-
ва. Тематичні дослідження – один з 
найбільш перспективних напрямків у 
різних галузях наук, - долучається до 
розмови президент Асоціації дієтоло-
гів України, доцент кафедри техноло-
гії м'ясних, рибних та морепродуктів 
Олег Швець. - Як сказав президент 
США Білл Клінтон, розуміння генети-
ки – це розуміння мови, якою Бог 
створив людину. А частину досліджень 
з цієї тематики і можна проводити на 
базі новоствореної лабораторії.

- Я просто заздрю нинішнім сту-
дентам, які працюватимуть тут, - 
говорить науковий радник ТОВ 
«ЛАЙТДЖИН» - випускниця факуль-
тету ветеринарної медицини Юлія 
Бреус. - На жаль, п’ятнадцять років 
тому, коли ми випускались, у нас не 
було ще такої чудової бази. Тож сьо-
годні ми з колегами готові ділитися з 
молоддю знаннями, зокрема в цари-
ні нутріціології та геноміки людини.

- Зроблено велику роботу, - під-
сумував побачене і почуте Станіслав 
Ніколаєнко. - Знання, набуті студен-
тами, які пройдуть тут курс навчан-
ня, будуть практичною базою, щоб 
стати справжнім фахівцем.

А в планах колективу факультету 
та їх партнерів – подальший розви-
ток цієї лабораторії. На що вже є 
підтримка керівництва університету.

Валентин Обрамбальський

ЗМІЦНЮЄМО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ

НОВИЙ УНІКАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ГОСПОДАРЮЄМО

БУДІВНИЦТВО:  
об’єкт нового спорткомплексу 

набуває нових обрисів
Коли чогось дуже хочеш – воно 

набуває конкретних обрисів. І під-
твердження цьому – активне будів-
ництво нового університетського 
спортивного комплексу площею 
понад 3,5 тисячі квадратних метрів: 
передбачене програмою розвитку 
«Голосіївська ініціатива 2025», воно 
стало сьогодні будівельним об’єктом 
номер один. Здається, роботи тут не 
припинялися і в період новорічних 
свят! Хоча, звісно, будівельники теж 
люди і теж потребують відпочинку.

Зараз тут працюють три бригади 
фахівців. Фасадники займаються 
облаштуванням вікон, мулярі – зайня-

ті другою частиною внутрішніх при-
міщень, а монолітники проводять 
роботи з перекриття другої частини 
внутрішніх приміщень.

- Роботи тривають за планом, - 
коментує хід будівництва проректор 
з навчально-науково-виробничих 
питань і адміністративно-господар-
ської діяльності Валерій Іщенко. - За 
достатнього фінансування плануємо 
завершити їх до кінця року. Зараз 
працюємо над кошторисом робіт 
2022 року другого етапу: опалення, 
вентиляція, електрозабезпечення, 
оздоблення і благоустрій приміщень.

Ніна Чехлова



3№1 (2035) 21 лютого 2022 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

Скорботний список випускників університету, які загинули, захищаючи суверенітет України, на жаль, днями знову поповнився: на полі бою поліг  
випускник магістратури гуманітарно-педагогічного факультету, хоробрий воїн, надійний друг, справжній Українець (саме так, з великої літери!) Антон Сидоров.

ЗАХИСНИКИ

Комплексні практичні 
заняття
На кафедрі військової підготов-

ки пройшли комплексні практичні 
заняття з вивчення курсу первинної 
військово-професійної підготовки 
та тактичної медицини студентів, які 
навчаються за програмою підготов-
ки офіцерів запасу.

- Ці заняття проводяться після 
опанування студентами теоретичної 
частини зазначеного курсу, - гово-
рить завідувач кафедри Анатолій 
Есаулов. - Вони включають вогневу, 
стройову, тактичну, розвідувальну, 
інженерну, психологічну підготовку, 
військову топографію, радіаційний, 
хімічний, біологічний захист, так-
тичну медицину, вивчення статутів 
Збройних Сил України та їхнього 
практичного застосування. Також 
вивчається досвід бойових дій під-
розділів та військових частин 
Збройних Сил України, набутий в 
зоні проведення АТО/ООС.

- Основою навчання одиночно-
го солдата з тактичної, розвідуваль-
ної підготовки є тактико-стройові 
заняття, на яких відпрацьовується 
техніка прийомів і способів дій 
бійця у сучасному бою, - уточнює 
заступник завідувача кафедри Ігор 

За інформацією пресцентру 
командування ООС, капітан Сидоров 
отримав осколкове поранення в голову, 
несумісне з життям, рано-вранці 19 
лютого біля селища Миронівське 
Бахмутського району Донецької облас-
ті. Обстріл вівся з напрямку Нижнє 
Лозове, де стоїть так званий 2-й армій-
ський корпус армії РФ, із застосуван-
ням артилерії калібру 122 мм.

Про це, зокрема, повідомив під 
час виступу на Мюнхенській конфе-
ренції з безпеки Президент України 

Радіонов. - Заняття проводилися за 
умов, наближених до реальних 
бойових дій. Для звикання до шуму 
бою широко використовувалися 
засоби імітації - холості набої, вибу-
хові пакети, дими, вогонь тощо.

Навчальний збір пройшли біль-
ше 300 студентів – з нашого універ-
ситету, Білоцерківського НАУ та 
Уманського національного універси-
тету садівництва. Разом з ними курс 
лідерства пройшли і курсанти з 
факультету ветеринарної медицини, 
які після отримання диплома підуть 
служити у Збройні Сили України: 
вони працювали як командири взво-
ду і в майбутньому зможуть викону-
вати ці обов’язки. Нагадаємо, що 
нещодавно кілька їхніх попередни-
ків, які отримали дипломи лікаря 
ветеринарної медицини, відбули до 
місць проходження служби в ЗСУ.

Із залученням інструкторів 
територіальної оборони
У Голосіївському лісі, на тере-

нах НУБіП, найкращий підрозділ 
бригади територіальної оброни 
міста Києва – 130-й батальйон 
тероборони - провів показові 
заняття. До них були залучені і 
студенти, які навчаються на кафе-

Володимир Зеленський: “Україн-
ський розвідник, капітан Антон 
Сидоров, загинув внаслідок обстрілу 
з артилерійської зброї, що забороне-
на Мінськими угодами”.

Антон Сидоров, позивний “Варяг”, 
військовослужбовець 30-ї окремої 
механізованої бригади імені князя 
Костянтина Острозького, помічник 
начальника штабу – начальник розвід-
ки 3-го механізованого батальйону 
30-ї омбр, війну розпочав у складі 72-ї 
омбр одним із перших.

- Ми навчилися правильно 
виконувати команди командирів, 
засвоїли необхідні нормативи, - 
говорить першокурсник юридич-
ного факультету, командир 106-го 
навчального взводу Андрій 
Підцерковний. – Ще навчаючись у 
школі, я мав справу з автоматом, але 
те, що відбулося в «Десні», - звісно, з 
попереднім моїм досвідом не порів-
няти. Найперше, чого ми навчили-
ся, - це бути чоловіками. Такими, як 
особисто мої улюблені викладачі – 
майор Олег Корчевний, старший 
лейтенант Валерій Власюк та інші, 
які не з чуток знають, що таке хліб 
військового.

У складі навчальних взводів – 
чимало дівчат. І вони, до речі, часом 
навіть кращі на полігоні, ніж їхні 
колеги-хлопці в одностроях. Одна з 
них – першокурсниця гуманітар-
но-педагогічного факультету, май-
бутня фахівчина-міжнародниця 
Софія Щербина. Як відзначають і 
викладачі кафедри військової підго-
товки, і однокурсники, вона безу-
мовно краща у своєму 102-му взводі. 
Якось не віриться, що їй не було 
страшно під час обкатки танком.

- Ні, справді страшно не було, 
навіть хотілося відчути над собою цю 
багатотонну машину, з якою ти 
можеш справитися, перечекавши і 
метнувши в корму гранату, - пригадує 
Софія. – Чому і як стала кращою у 
своєму підрозділі? Головне – слухати 
настанови викладачів-офіцерів, нама-
гатися виконати всі задачі, які перед 
тобою ставлять, мати витримку. Якщо 
хочете, якесь натхнення, щоб душа до 
військової справи лежала.

вався, а разом з ним хвилювались всі 
ми. Після захисту, почувши похвалу 
та відмінну оцінку, він розчулився і, 
витираючи сльози, дякував виклада-
чам, а всі в аудиторії, стоячи, дякува-
ли йому.

Антон хотів продовжити навчан-
ня, займатись науковою працею, писа-

дрі військової підготовки НУБіП за 
програмою підготовки офіцерів 
запасу і проходили курс первинно-
го військово-професійного вишко-
лу і тактичної медицини.

- Ми підтримуємо з 130-м 
батальйоном постійний контакт, і на 
сьогодні напрацювали потрібні 
зв’язки, зокрема щодо залучення до 
занять його спеціалістів-інструкто-
рів, - розповідає заступник завідува-
ча кафедри Олександр Максименко. 
- І підготовка бійці цього підрозділу, 
і навчання наших студентів мають 
одне завдання: надати майбутнім 
офіцерам первинні навички, необ-
хідні солдату для дій у бою.

До речі, до складу батальйону 
може потрапити будь-який бажаю-
чий, і зараз у ньому вже проходять 
бойовий вишкіл кілька наших сту-
дентів. Один з них – третьокурсник 
факультету тваринництва та водних 
біоресурсів на позивний Шок – у 
його складі вже майже півроку. Він 
старшина однієї зі студентських рот 
кафедри військової підготовки і вже 
як інструктор - розвідник-кулемет-
ник залучений до тренувань наших 
студентів.

- Свою рідну землю треба вміти 
захищати, й саме цьому ми зараз і 
навчаємо і навчаємось, - говорить 
він. – Власне, своє майбутнє я пов’я-
зую з армією, а кар’єру кадрового 
військового можна розпочати, отри-
мавши перші офіцерські погони і 
диплом НУБіП.

Екзаменує «Десна»
Завершальна частина навчаль-

ного збору пройшла на базі 
навчального центру «Десна». 
Щодня одна з навчальних рот виїз-
дила на полігон, де отримані знан-
ня та навички вдосконалювалися в 
ході виконання вправ стрільб зі 
стрілецької зброї, метання ручних 
осколочних гранат та під час 
обслуговування озброєння.

“Наш побратим, товариш, син, 
чоловік, батько та щира, добра і від-
крита людина… Твоя пісня “Спите, 
братья мои” всі роки війни просто 
розривала серця багатьох українців”, 
– написав у Telegram блогер, офіцер 
ЗСУ Анатолій Штефан “Штірліц”, 
оприлюднивши цю пісню у виконан-
ні капітана Сидорова та його побра-
тима, старшого розвідника Дениса 
Парижа. Свою пісню Антон присвя-
тив українцям, які віддали своє життя 
за Батьківщину у боротьбі з ворогом.

Киянин Антон Сидоров у 
Збройних силах України служив з 
2005 року. У 2011-му закінчив Націо-
нальну академію сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного, у 
2020 - вступив до магістратури на 
гуманітарно-педагогічний факультет 
НУБіП України на спеціальність 
«Педагогіка вищої школи».

Пам’ятаємо, як зовсім нещодав-
но, у листопаді 2021 року, під час 
захисту магістерських робіт Антон 
розчулив всю комісію тим, що свою 
роботу захищав прямо з передової. 
Він відповідав на запитання, хвилю-

Завершальний іспит
А завершилися цьогорічні комп-

лексні практичні заняття з вивчення 
курсу первинної військово-профе-
сійної підготовки та тактичної меди-
цини майбутніх офіцерів запасу 
іспитом. Під час його складання 
знову зустрілися і з Андрієм, і з 
Софією, які були переконані, що 
складуть його на відмінно.

За підсумками занять кращою 
ротою з організації навчального 
процесу визнано 1-шу (командир 
Валерій Журбенко), кращим взводом 
– 106-й (куратор – старший лейте-
нант Валерій Власюк). Серед кращих 
студентів – Ілля Черноголов, Ако-
бир шох Фатхуллоєв, Іван 
Янішевський, Стані слав Оніфрійчук, 
Кирило Ільчаков. А ще вже знайома 
нам Софія Щербина.

Ірина Кушніренко

ти музику, співати. На жаль, мріям і 
планам про мирне повоєнне життя не 
дано було збутись. У нього залишили-
ся дружина та троє доньок, наймолод-
шій з яких немає й півроку. У січні 
Антонові виповнилося лише 35 років...

Леся Маценко,
доцентка кафедри педагогіки

ГОТУЄМО 
ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

СЛОВО ПРО СПРАВЖНЬОГО УКРАЇНЦЯ

Липень 2020 року: десант бойових друзів по АТО приїхав до столиці здавати 
документи в приймальну комісію Національного університету біоресурсів  

і природокористування України. Антон – в центрі.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

форієнтаційну роботу, підготовчі 
курси та олімпіади для наших абітурі-
єнтів. Тільки-но нове студентське 
поповлення переступає поріг універ-
ситету, для нього проводяться безоп-
латні курси з природничих та фунда-
ментальних дисциплін шкільної про-
грами для підвищення рівня їх знань, 
швидкої адаптації до складних 
навчальних програм вищої школи.  

Постійно оновлюємо та оснащу-
ємо новим сучасним обладнанням 
аудиторії і лабораторії, проводиться 
постійний контроль за якістю викла-
дання всіх навчальних дисциплін - 
лекційних, лабораторних та прак-
тичних занять. 

Для того, щоб мати зворотній 
зв'язок з учасниками освітнього про-
цесу та, як то кажуть, тримати руку 
на пульсі, системно проводимо різні 
види анонімного анкетування сту-
дентів на усіх етапах навчання, ана-
лізуємо їх та враховуємо слушні про-
позиції й зауваження. На повну 
потужність використовуємо всі мож-
ливі сучасні засоби навчання, елек-
тронний навчальний портал, дис-
танційні та відеолекції.

Не забуваємо і про викладачів: 
для них постійно проводимо курси 
підвищення кваліфікації, семіна-
ри-навчання, стажування. Особливо 
хочу відзначити, що в університеті 
щороку постійно нарощується 
чисельність англомовних фахових 
дисциплін: на сьогодні маємо їх вже 
близько 280, зростає і кількість 
англомовних викладачів, які забез-
печують їх викладання. 

- Якість освітнього процесу 
оцінюється багатьма критеріями, 
одним з  найвагоміших є одержання 
акредитаційного сертифіката. 
Три останні роки акредитацію 
освітніх програм в Україні прово-
дить Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти. 
Яким досвідом проходження акре-
дитації володіє наш університет?

- На сьогодні вже маємо 22 
акредитаційні сертифікати (термі-
ном на п’ять років), видані НАЗЯВО, 
які підтверджують високий рівень 
надання освітніх послуг за акредито-
ваними освітніми програмами. 
Відокремлені структурні підрозділи 
також підтверджують високий рівень 
освітньої діяльності: за три останніх 
роки вони отримали 9 таких серти-
фікатів. Такий досвід унікальний, 
тому що він дає можливості вносити 
відповідні корективи до реалізації не 
лише акредитованих, а й всіх освіт-
ніх програм, що функціонують в 
університеті. На сьогодні це 118 
освітніх програм, з яких 50 – освіт-
ньо-професійних бакалаврських, 61 
освітньо-професійна магістерська та 
7 освітньо-наукових магістерських.

На наступний навчальний рік в 
університеті планується проходжен-
ня 9 акредитаційних експертиз, з 
яких 6 – бакалаврські освітні про-
грами, 3 – магістерські. Надалі, у 

На засіданні Кабінету Міністрів 
України 2 лютого ц.р. було схвалено 
вкрай важливий для землевпоряд-
ної галузі документ – правила роз-
роблення робочих проєктів земле-
устрою. Адже практична реалізація 
заходів із охорони земель тісно 
пов’язана із розробленням саме 
цього виду документації.

- На підставі робочих проєктів 
землеустрою здійснюються заходи з 
рекультивації порушених земель, 
зняття та перенесення родючого 
шару ґрунту, консервації деградова-
них та малопродуктивних угідь, 
поліпшення сільськогосподарських і 
лісогосподарських угідь, захисту 
земель від ерозії, підтоплення, забо-
лочення, вторинного засолення, 

2023-2024 навчальному році, - ще 20 
акредитаційних експертиз, 14 з яких 
бакалаврські. Найбільш же напруже-
ним у цьому аспекті виглядає 2024-
2025 навчальний рік: під чергову 
акредитацію потрапляють 54 освітні 
програми, 49 з яких магістерські.

-  Які, на Ваш погляд, етапи реа-
лізації освітньої програми найвід-
повідальніші в роботі її гаранта?

- Звичайно, ця робота непроста. 
Важливими її складовими є розро-
блення освітньої програми та її акре-
дитація, де необхідно об’єднати 
зусилля всіх зацікавлених стейкгол-
дерів. Але й подальша реалізація 
освітньої програми передбачає низку 
важливих етапів, серед яких можна 
виокремити проведення самоаналізу  
освітньої програми, щорічний перег-
ляд за участі представників дорадчої 
групи (що традиційно буде проходи-
ти в квітні) та затвердження оновле-
них освітніх програм вченою радою 
університету, оприлюднення їх на 
офіційному сайті НУБіП України для 
ознайомлення потенційних вступни-
ків 2022 року.

Важливою також є увага до вибо-
ру студентами бакалаврату та магі-
стратури вибіркових дисциплін за 
уподобанням. Ну і, звичайно, най-
більш інформативним для гаранта 
щодо визначення рівня задоволено-
сті споживачів освітніх послуг є 
фінальне анкетування випускників 
бакалаврату, що традиційно прово-
диться кожного червня, та магістра-
тури – кожного грудня.

Аспекти магістратури
- Підготовці магістрів наш уні-

верситет приділяє особливого зна-
чення. Відповідно і питання – роз-
логе. Що в їх підготовці Ви можете 
виокремити та які напрями 
подальшого розвитку підготовки 
магістрів передбачаєте? Власне, що 
мають зробити в цьому плані всі 
учасники освітнього процесу?

-  Як я вже згадував, у 2021 році у 
нас успішно акредитовано та отрима-
но сертифікати з 11 освітніх програм, 
що забезпечило своєчасне замовлен-
ня і вручення дипломів випускникам. 
Успішно ліцензовано підготовку магі-
стрів за спеціальністю «Журналістика», 
тож очікуємо перший, маю надію, вда-
лий набір у цьому році. 

У 2021-2022 навчальному році 
успішно розпочалося виконання 
магістрами комплексних кваліфіка-
ційних проєктів міжгалузевого, вну-
трішньогалузевого та внутріш-
ньопрограмного спрямування. Таку 
інновацію підхопили студенти та 
керівники ряду факультетів та ННІ. 
Цей досвід ми поширюватимемо і 
надалі, як і традиційні вже, саме для 
нашого університету, практики 
загальноуніверситетської конферен-
ції студентів магістратури з пред-
ставленням результатів досліджень у 
форматі постерних презентацій, 
ведення сторінки на офіційному 
сайті університету тощо.

Водночас Львівський національ-
ний університет Івана Франка опи-
нився на 12-му місці, Київський 
національний університет техноло-
гій та дизайну – 14-му, Національний 
університет "Києво-Могилянська 
академія" – 23-му, а Київський уні-
верситет імені Бориса Грінченка – 
на 58-му.

Дещо про сам рейтинг Web (або 
Webometric Ranking). Ось уже вісім-
надцятий рік поспіль він публікуєть-
ся двічі на рік, і це найбільший ака-
демічний рейтинг вищих навчаль-
них закладів планети, що пропонує 
об’єктивну, безкоштовну, відкриту 
наукову вправу для надання надій-
ної, багатовимірної та оновленої 
інформації про результати діяльно-
сті університетів світу.

Чим, власне, цікавий Webometric 
Ranking? Своєю незалежною позиці-
єю: університети, які розглядаються, 
не подають жодної інформації: все 
береться з відкритих джерел. Це при 
тому, що методологія рейтингового 
оцінювання за останні роки погли-
билась і стала більш комплексною. 
Відповідно і місце кожного універ-
ситету оцінюється максимально 
об’єктивно.

Рейтинг Webometrics – це не 
рейтинг дизайну веб-сайтів універ-

висушення, зсувів, ущільнення, закис-
лення, забруднення промисловими 
та іншими відходами, радіоактивни-
ми та хімічними речовинами, - кон-
кретизують їх ключові розробники 
завідувач кафедри землевпорядного 
проектування Андрій Мартин та 
асистентка Ірина Колганова. - За 
своїм змістом ці проєкти - сукупність 
економічних, проєктних і технічних 
документів з використання та охоро-
ни земель, що включає розрахунки, 
опис, креслення технічних рішень, 
кошторис, реалізація яких передбача-
ється протягом строку, встановлено-
го цим проєктом.

Людмила Гунько,
доцент кафедри 

землевпорядного проектування

Щороку колективи кафедр онов-
люють перелік вибіркових дисци-
плін, які б найкраще сформували у 
студента перелік необхідних нави-
чок, відомих як хард скілс та софт 
скілс. Так, для вивчення у цьому 
семестрі серед 79 запропонованих 
студентам дисциплін із загальноуні-
верситетського списку вони обрали 
28. Найпопулярнішими стали 
«Психологія стосунків», «Бізнес-курс 
англійської мови», «Конфлікто логія», 
«Інтернет маркетинг». Це ще раз під-
тверджує, що наша молодь слідкує за 
тенденціями на ринку праці.

Готуємося до вступної 
кампанії 2022
- Які, до речі, виклики ставить 

вступна кампанія – 2022 перед 
колективом університету?

- Наш університет здійснює під-
готовку бакалаврів та магістрів вете-
ринарного спрямування за 45 спеці-
альностями з більш як 20 галузей 
знань. Вступники на основі повної 
загальної середньої освіти вступа-
ють за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання. Для них 
організовано консультаційно-підго-
товчі курси, які дають можливість 
поліпшити рівень знань із загально-
освітніх предметів та отримати 
додаткові бали при вступі. 

Для перевірки рівня знань при 
складанні ЗНО організовано прове-
дення традиційних щорічних 
Всеукраїнських олімпіад НУБіП 
України для професійної орієнтації 
вступників. Участь, до речі, безко-
штовна і також дає додаткові бали, які 
може використати вступник при 
подачі електронної заяви. Для випус-
кників коледжів та технікумів органі-
зовано інформаційно-консультаційні 
курси, які підготують їх до складання 
фахового іспиту зі спеціальності. 

Університет здійснює підготовку 
і магістрів - за 43 спеціальностями 
(62 освітніми програмами). Цього-
річним викликом стало введення 
Єдиного фахового вступного випро-
бування на спеціальностях галузей 
знань «Соціальні та поведінкові 
науки», «Журналістика», «Управління 
та адміністрування», «Право», 
«Публічне управління та адміністру-
вання», «Міжнародні відносини». 

Вступна кампанія 2022 року ста-
вить перед колективом університету 
нові виклики, до яких ми готуємося 
заздалегідь. Мова про запроваджен-
ня Єдиного фахового вступного 
випробування для вступу на освітні 
програми за 11 спеціальностями. А 
також - складання Єдиного вступно-
го іспиту з іноземної мови всіма 
вступниками до магістратури, для 
успішного складання якого органі-
зовано онлайн-курси. Зусиллями 
колективу гуманітарно-педагогічно-
го факультету вже котрий рік поспіль 
проводяться підготовчі курси для 
складання ЄВІ з іноземної мови та 
весняний інтенсив. А цього року 
кафедра філософії та міжнародної 
комунікації, вже у січні, запровадила 
для наших студентів безоплатні 
он лайн- курси для підготовки до 
складання Єдиного фахового вступ-
ного випробування із загальних 
навчальних компетентностей. 
Подібні курси з фахової підготовки 
до ЄФВВ впроваджуються на усіх 
факультетах, де є зазначені спеціаль-
ності з особливими умовами вступу. 

І така системна робота тривати-
ме і надалі.

Розмовляв 
Валентин Обрамбальський

ситетів: це рейтинг університетів. 
Він використовує для оцінки як 
вебометричні (усі види діяльності), 
так і бібліометричні (дослідницька 
місія вишу) індикатори. Основна 
мета цієї рейтингової мережі – спри-
яти відкритому доступу до знань, що 
отримані університетом. І найкраща 
стратегія підвищити свій рейтинг – 
збільшити кількість та якість 
веб-контенту, активно представляти 
свої здобутки та впливати на сус-
пільство через відповідну інформа-
цію, надання доступу до публікацій, 
відкритість і прозорість діяльності. 
Не випадково розвиток інтернету є 
ключовим для майбутнього всіх уні-
верситетських місій, оскільки він 
уже визнаний найважливішим 
інструментом наукової й освітньої 
комунікації, майбутнім каналом дис-
танційного навчання поза кампусом, 
відкритим форумом для спільноти, 
базою для залучення талантів, уні-
версальною демонстрацією досяг-
нень і можливостей, фінансування 
та ресурсів.

Певно, що цей рейтинг не є іде-
альним, адже нестабільність пошуко-
вих систем дуже висока - та що в 
цьому світі ідеальне? Але що він 
об’єктивний і, спираючись на від-
криті джерела, віддає кожному 
належне – це факт.

Інф. УК

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР РОЗПОЧАВСЯ УРЯД ЗАТВЕРДИВ 
РОЗРОБКУ ВЧЕНИХ-
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ 

НУБіП

Закінчення. Поч. на стор. 1

Закінчення. Поч. на стор. 1

ЗНАЙ НАШИХ!

МІЖНАРОДНИЙ  
РЕЙТИНГ WEBOMETRICS: 

НУБіП увійшов до десятки 
найкращих університетів України 
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2021 рік у науковій царині
- Вадиме Миколайовичу, то чим 

же запам’ятався нам 2021 рік у 
науковій царині?

-  Він був багатим на різноманітні 
наукові події. Свідченням цього є, 
мабуть, найбільший за останні роки 
обсяг звітної документації, яку ми під-
готували за результатами наукової 
діяльності, а також обсяги фінансуван-
ня науки. І тут далеко не питання 
бюрократії, а, швидше, результат бага-
торічної праці вчених університету. 
Хочу нагадати, що у березні 2021 року 
завершилися майже дворічні фор-
мальні процедури з державної атеста-
ції закладів вищої освіти в частині 
провадження наукової діяльності. За її 
результатами кожен зі 135 закладів 
вищої освіти був віднесений у межах 
наукових напрямів до однієї з кваліфі-
каційних груп (А, Б, В) або визнаний 
таким, що не пройшов державну атес-
тацію за науковим напрямом.

За кількістю наукових напрямів, 
що віднесені до категорії А (найви-
щий рівень), наш університет увій-
шов до трійки лідерів в Україні: за 
науковим напрямом «Аграрні науки 
та ветеринарія» – віднесений до 
групи А (серед 24 ЗВО), «Технічні 
науки» – група А (серед 87 ЗВО), 
«Гуманітарні науки та мистецтво» – 
група Б (серед 53 ЗВО), «Суспільні 
науки» – група Б (серед 124 ЗВО).

Ці результати стали підґрунтям для 
вперше запровадженого в Україні базо-
вого фінансування  наукової діяльності, 
яке офіційно формалізоване у вигляді 
нової бюджетної програми «Підтримка 
пріоритетних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних (експе-
риментальних) розробок у закладах 
вищої освіти». Розподіл коштів, визна-
чених державним бюджетом України 
на 2021 рік, мав формульний характер, 
за яким університет отримав 8,8 міль-
йона гривень, з них 5 мільйонів – на 
придбання обладнання. Разом із вико-
нанням 58 наукових проєктів, видатка-
ми на дослідження якості продукції 
УЛЯБП АПК загалом до загального 
фонду фінансування наукової діяльно-
сті у 2021 році залучено рекордні 49,8 
мільйона.

Звичайно, що результати держав-
ної атестації позитивно вплинули не 
лише на фінансові можливості  про-
вадження наукової діяльності, але й 
покращили статус і позиції НУБіП в 
різноманітних рейтингах. Приємно 
відзначити, що за обсягами фінансу-
вання наукових досліджень за раху-
нок загального фонду університет 
посів четверту позицію в Україні.

НУБіП, підготувавши відповідну 
заявку та сформувавши справу, увій-
шов до Державного реєстру наукових 

установ, яким надається підтримка 
держави, та отримав відповідне свідо-
цтво. Це, до речі, перелік науково-до-
слідних, науково-технічних установ 
закладів вищої освіти, діяльність яких 
має важливе значення для розвитку 
науки, економіки і виробництва. 
Наявність свідоцтва про включення 
до реєстру (як своєрідна перепустка) 
пов’язане з іншими можливостями 
університету щодо розширення спек-
тру наукових послуг. Зокрема, з отри-
мання уповноваження для підготовки 
оцінки впливу на довкілля в галузі 
лісового господарства.

Так співпало, що у 2021 році також 
завершився успіхом складний і багато-
річний шлях до акредитації Української 
лабораторії якості і безпеки продукції 
АПК на відповідність вимогам нового 
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, а також 
отримання університетом статусу 
уповноваженої установи на проведен-
ня державних випробувань пестицидів 
та агрохімікатів.

У співпраці з бізнесом
- А що можна сказати про 

співпрацю з бізнесом?
- Співпраця з бізнесом у більшо-

сті країн світу оцінюється не просто 
на словах, а за допомогою певних 
показників, головним з яких є обсяг 
залучених коштів до спеціального 
фонду. Про важливість цього показни-
ка багато разів доповідалося на різно-
манітних нарадах і засіданнях та фор-
малізовано у наказі ректора універси-
тету. В цілому можу впевнено сказати: 
колективи факультетів та навчаль-
но-наукових інститутів зреагували на 
це стратегічне завдання, розуміючи, 
що це у кінцевому рахунку через фор-
мульне фінансування впливає на 
освітній бюджет та заробітну плату. У 
2021 році ми вперше за свою історію 
досягли надходжень за програмою 
«Наукова і науково-технічна діяльність 
закладів вищої освіти та наукових 
установ» цифри 26 мільйонів гривень.  
Традиційно лідируючі позиції за обся-
гом залучених коштів посідають 
колективи Українського інституту 
сільськогосподарської радіології, 
УЛЯБП АПК, факультетів агробіологіч-
ного, захисту рослин, біотехнологій та 
екології, ветеринарної медицини, тва-
ринництва та водних біоресурсів, ННІ 

-  Чому зацікавив саме менедж-
мент?

- Це управлінська робота, яка 
потребує творчого підходу та вміння 
працювати з людьми, що мені особи-
сто дуже імпонує. Крім того, сподіва-
юся, отримані навички допоможуть у 
майбутньому втілити мрії – відкрити 
власну арт-галерею чи книжну кав’яр-
ню. А можливо, й обидві.

- Дуже цікаві задумки. І досить 
неординарні. Любиш малювати?

- Дуже. Малюю на стінах, бо на 
листку не цікаво: він маленький, а 
амбіції великі. І у своїй галереї хочу 
створити простір, де буде багато 
порожніх стін, з якими можна роби-

вих напрямів, які ми розпочали у мину-
лому році, принаймні, на рівні 8-9 
мільйонів, з яких біля 7 мільйонів спря-
муємо на придбання обладнання.

Загалом ситуація добра, зважаючи 
на те, як складається ситуація з фінан-
суванням науки в інших університетах. 
Ми знову «на коні»: впевнено увійшли в 
першу п’ятірку України за обсягами 
фінансування досліджень. Для прикла-
ду, Києво-Могилянська академія отри-
має з бюджету 2,9 мільйона гривень, 
Національний транспортний універси-
тет – 3,5 мільйона, Державний торго-
вельно-економічний університет – 1,47 
мільйона, Сумський державний універ-
ситет – 22,7 мільйона, Миколаївський 
НАУ – 1,99 мільйона. За обсягами 
фінансування науки нам складають 
компанію такі знані університети, як 
Національний університет «Львівська 
політехніка», НТУ «Київський політех-
нічний інститут ім. І.Сікорського».

- Так, зважаючи на зовнішні та 
внутрішні чинники, виживати уні-
верситетам зараз доволі складно. 
Тож які плани на 2022 рік?

- Робота керівників потребує, 
передусім, розуміння змісту всіх про-
цесів системності та прагнення до 

книжку на іншу. Це такий симбіоз 
бібліотеки і кав’ярні.

-  Бачу, ти людина на 100 відсо-
тків творча, і все ж обрала менедж-
мент…

-  Так. Адже всі ці задуми потре-
бують вдумливого і дуже професій-
ного та вдалого менеджменту. 
Переконана, що отримаю їх у НУБіП. 
А ще у цьому університеті дуже бага-
то цікавих міжнародних програм, 
про що мені розповів декан Анатолій 
Остапчук. Я ж більше десяти років 
вивчаю англійську і це чудова мож-
ливість застосувати отримані знан-
ня, поїхавши навчатися паралельно 
ще в якийсь виш.

лісового і садово-паркового господар-
ства. Хочу також відзначити наших 
колег, які у попередні роки не мали 
значних здобутків, але у 2021 році 
значно збільшили чи й взагалі вперше 
показали результат. Це вчені ННІ непе-
рервної освіти і туризму, факультетів 
механіко-технологічного, конструю-
вання та дизайну, аграрного менедж-
менту, та, навіть гуманітарно-педаго-
гічного. Серед кафедр приємно згада-
ти кафедри загальної екології, радіобі-
ології та безпеки життєдіяльності (2,07 
млн. грн), землеробства та гербології 
(1,7 млн. грн), ентомології (631 тис. 
грн), інтегрованого захисту та каран-
тину рослин (360 тис. грн), таксації 
лісу та лісового менеджменту (325 тис. 
грн), технології м’ясних, рибних та 
морепродуктів (236 тис. грн).

Інші індикатори співпраці з біз-
несом у вигляді підписаних догово-
рів про співпрацю, благодійної та 
спонсорської допомоги, спільних 
науково-технічних заходів також 
залишилися високими.

Науковий бюджет 
з неба не падає
- Частина експертів назива-

ють бюджет 2022 року «бюдже-
том виживання». Як справи вигля-
дають для науки?

- Питання філософське. Особли во 
якщо порівнювати ситуацію з іншими 
університетами. Ми повинні розуміти, 
що науковий бюджет 2022 року не 
падає з неба, а формується копіткою 
роботою вчених ще у попередні роки. 

Отже, джерелами фінансування 
науки є кошти перехідних наукових 
тематик, результати участі у конкурсах 
наукових проєктів у 2021 році та базове 
фінансування. У 2022 році плановий 
обсяг фінансування має становити 34,8 
мільйона гривень, і вже отримано біля 
70 відсотків від цієї суми. Будемо очіку-
вати дофінансування у межах 8 мільйо-
нів гривень, а також результатів участі 
наших вчених у конкурсах 
Національного фонду досліджень, які 
також поповнять наукову скарбницю 
НУБіП. На базове фінансування у дер-
жавному бюджеті закладено дещо біль-
ше грошей – 105 мільйонів гривень 
(порівняно зі 100 у 2021 році). А тому 
сподіваємося на фінансування завдань 
перспективного плану розвитку науко-

ти все, що захочеш. Втілювати всі 
творчі задуми. Можливо, обклею 
стіни паперовими шпалерами, які 
можна швидко міняти. І ще – можна 
встановити дошку для малювання 
крейдою. Взагалі, дуже люблю, коли 
інтер’єр міняється. Так, у своїй кімна-
ті постійно щось переробляю.

- А інший проєкт?
- Книжна кав’ярня? Це дуже 

атмосферне місце. Одне таке знаю у 
Києві, називається «Палітурка». Я там 
часта гостя. Хотілося б і собі створи-
ти місце зі смачною кавою, куди 
люди могли б прийти зі своїми кни-
гами, поділитися враженнями від 
прочитаного і обміняти принесену 

удосконалення. У цьому відношенні 
ми ще у минулому році розпочали 
важливу роботу щодо просування 
шести перспективних університет-
ських видань до включення у бази 
Scopus та Web of Science. Наразі плану-
ються зустрічі з нашими партнерами 
та редакційними колегіями. Цей про-
цес, за оптимістичними прогнозами, 
займе півтора-два роки, зважаючи на 
високі вимоги до подібних журналів. 

Триває активна робота щодо під-
готовки та відправлення робіт для уча-
сті у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт. Маємо 
амбітні плани побити рекорд 2021 
року щодо кількості переможців.

Продовжуємо системну активіза-
цію співпраці з бізнесом, формування 
каталогу розробок та наукових послуг 
університету, розвитку дослідництва у 
студентів, покращення матеріаль-
но-технічної бази лабораторій через 
придбання сучасного наукового 
обладнання, підготовки наукових про-
єктів для нових конкурсів МОН та 
Національного фонду досліджень, 
удосконалення показників рейтинго-
вої системи оцінювання діяльності 
НПП, положення про наукові видання, 
з упорядкування наукових шкіл тощо.

Як бачите, планів багато, не всі я ще 
й назвав. І всі вони потребують постій-
ної уваги та активного супроводу. Не 
потрібно випускати з поля зору й 
інформування суспільства про резуль-
тати наукової діяльності, адже ми 
витрачаємо кошти платників податків.

Інтерв'ю провів  
Валентин Обрамбальський

Я справді людина творча, і люблю 
гуляти та придумувати щось нове, а в 
університеті чудовий ботанічний сад. 
Дуже сподобалась також Алея слави: на 
ній дуже пропорційно розміщені ліхта-
рі і лавочки. Я вже бачу, як сидітиму тут 
у перервах між заняттями з кавою і 
милуватимусь природою. Крім того, в 
НУБіП вирує творче життя, а я чотири 
роки займаюся танцями і прощатися з 
цим сегментом свого буття не хочу.

І ще один приємний бонус - 
живу недалеко. А в мегаполісі на 
дорогу часто йде купа часу, який 
можна витратити на щось приємні-
ше та корисніше.

Розмовляла Ірина Кушніренко

ГОЛОВНЕ - ЗВАЖЕНІСТЬ РІШЕНЬ 
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМАНДИ

ЗАДУМИ ПОТРЕБУЮТЬ ПРОФЕСІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Початок кожного календарного року традиційно супроводжується підготовкою звітів про результати 
наукової діяльності до Міністерства освіти і науки. Наше інтерв’ю з проректором з наукової роботи та 
інноваційної діяльності Вадимом Кондратюком  має за мету висвітити основні досягнення у науковій діяльності 
університету у 2021 році та окреслити основні напрями роботи у цьому році.

Марина Алексеєва цього року закінчує столичну спеціалізовану школу №43 з поглибленим вивченням англійської мови і гуманітарних предметів. І перед нею, як і перед більшістю її ровесників, 
постає питання вибору фаху та університету для його здобуття. Для себе Марина вже визначилася, обравши факультет аграрного менеджменту НУБіП і спеціальність «Менеджмент».



- Тож чому вирішили здобути 
цю освіту?

- Все просто. Маючи першу вищу 
освіту за спеціальністю «Агрономія», 
почала працювати у аграрному коле-
джі рідного міста Олександрія. А 
почавши свою педагогічну діяльність, 
зрозуміла: маю потребу в отриманні 
саме педагогічної освіти. Бракувало 
знань з методики проведення занять, 
щодня виникало багато питань на 
кшталт «Як це робити?», «Що треба для 
цього?» та ситуацій, які потребували 
професійних педагогічних  знань. І ще 
один суттєвий аргумент знову прийти 
до аудиторії як студентка: вища педаго-
гічна освіта дає право викладати. 

- А чому обрали НУБіП?
- Тут зіграли роль кілька факторів. 

По-перше, поїздка із групою наших 
студентів, яких запросили на екскур-
сію до університету та на сільськогос-
по дарську виставку «AgroExpo». 
По-друге, спілкування з викладачами 
НУБіП. Екскурсію для моїх підопічних 
вела викладачка кафедри педагогіки 
Лідія Чередник, після знайомства з 
якою ми стали друзями і вже саме вона 
супроводжувала всі організаційні 
мо мен ти мого вступу. До речі, наразі 
ми створили вайбер-групу для спілку-
вання з майбутніми студентами – здо-
бувачами освіти нашого коледжу, де 
Лідія Миколаївна ділиться новинами із 
життя університету, знайомить зацікав-
лених із правилами вступу та просто 
відповідає на різноманітні питання.

- Як поєднуєте навчання з 
роботою і чи застосовуєте нові 
набуті знання на практиці?

- Не буду лукавити: поєднувати 
навчання в університеті та викладан-
ня в коледжі складно. Адже це подвій-
не навантаження: ти і викладач, ти і 
студент. Та в сучасних умовах, коли 
частина занять проходить дистанцій-
но, маю таку можливість. Намагаюсь 
відвідувати заняття максимально, бо 
саме заради нових знань і вступила до 
університету. Вдячна викладачам за 
розуміння, підтримку, терплячість, 
готовність іти на контакт і надавати 
пояснення та відповіді на питання, 
рекомендації та поради у будь-який 
час, а не тільки на заняттях.

А набуті знання та навички 
застосовую у професійній діяльно-
сті щодня, що значно покращило 
ефективність викладання. Вже роз-
робляю методичні матеріали під 
керівництвом колег з НУБіП. І навіть 
обговорювала з викладачами кафе-
дри педагогіки робочі програми з 
окремих дисциплін.

- Це все про роботу. А які маєте 
власне життєві вподобання?

- Вони тісно пов’язані з педагогі-
кою. Найбільше подобається садовий 
дизайн, з основами якого залюбки 
знайомлю здобувачів освіти у період 
навчальної практики «Озеленювач». 
Займаюся рукоділлям – вишивкою 
бісером та хрестиком, веду і відповід-
ний гурток - «Акценти рукоділля». 
Організувала спеціальний гурток з 
технологій виробництва і переробки 
продукції рослинництва, що спочат-
ку реалізував свої завдання у форматі 
простих тематичних зустрічей із 
студентами раз на тиждень, а нині 
веде активну наукову діяльність. 
Завдяки підтримці адміністрації 
коледжу ці гуртки активно відвідують 
студенти і навіть колеги-педагоги.

І взагалі, завдяки навчанню у 
НУБіП моя професійна діяльність 
вийшла на новий рівень.

Розмовляла Ірина Кушніренко
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СПОРТ НАШІ ІНТЕРВ'Ю

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

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 лютому свій ювілей святкують:

50-літній – завідувачка кафедри журналістики та мовної комунікації 
Наталія Костриця, доценти Олександр Цизь (кафедра овочівництва 
і закритого грунту) і Валентина Стрілець (кафедра іноземної 
філології і перекладу), викладач кафедри військової підготовки Олег 
Кузьмінський, асисент кафедри педагогіки Лідія Чередник, 
завідувачка науково-дослідного відділу моніторингу якості продукції 
АПК Наталія Дудченко, прибиральниця Валентина Кирієнко;

55-літній – доцент кафедри технічного сервісу та інженерного 
менеджменту Олександр Надточій, водій Віталій Король, технік 
кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Надія Субін;

60-літній – завідувач кафедри управління та освітніх технологій Сергій 
Кубіцький, каштелян Галина Кордіяка;

65-літній – доцент кафедри сільськогосподарських машин та 
системотехніки Михайло Волянський, старший лаборант кафедри 
механіки Людмила Примак, провідний фахівець навчального відділу 
Тетяна Шапець, інженер відділу головного механіка Зіновій 
Кулаєць, завідувач навчальної лабораторії доїльного обладнання і 
первинної обробки молока Володимир Сорокін, охоронник 
Людмила Опанасенко;

70-літній – завідувач кафедри технології виробництва молока та м’яса 
Анатолій Угнівенко, доцент кафедри конструювання машин і 
обладнання Вячеслав Рибалко, завідувач лабораторії кафедри 
геодезії та картографії Валерій Шульженко, лаборанти Ганна 
Потоцька (кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин) і 
Ніна Пилипчук (кафедра генетики, розведення та біотехнології 
тварин), майстер виробничого навчання Дмитро Ведмідь, чергова 
Ольга Котко;

75-літній – доцент кафедри комп’ютерних наук Олександр Лялецький.

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.

КОЛИ ТИ ВОДНОЧАС І ВИКЛАДАЧ, І СТУДЕНТ

Завершився перший «Зимовий фестиваль» пляжного футболу, у 
якому взяли участь і наші студенти.

Олена Спільник викладає агрономічні дисципліни у Олександрійському аграрному фаховому коледжі 
Білоцерківського НАУ і паралельно навчається на стаціонарі гуманітарно-педагогічного факультету 
за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» (спеціальність «Освітні, педагогічні 
науки»). Наша розмова - про причини такого її вибору.

Дотепер в Україні змагання з 
пляжного футболу проходили лише 
влітку, але завдяки будівництву кри-
того майданчика у «Місті спорту» в 
Гідропарку вперше в історії україн-
ського бічсокеру змагання з цього 
виду спорту стали можливими і в 
інші пори року.

У перших зимових змаганнях з 
пляжного футболу взяли участь 8 
команд Києва. А нашим студентам, 
котрі навчаються за спеціальністю 
«Фізична культура і спорт», які обрали 
футбол своєю спеціалізацією і взяли 
участь у їх підготовці, вони посприяли 
ще й для підвищення майстерності.

ПЛЯЖНИЙ ФУТБОЛ… 
ВЗИМКУ

За результатами тренувань 
Андрія Пашко (механіко-техноло-
гічний факультет), Віктора 
Головатюка (гуманітарно-педаго-
гічний), Данила Кунцевича (ННІ 
енергетик автоматики і енергозбе-
реження), Тимофія Вербицького і 
Олега Сіренка (підготовчі курси 
НУБіП) запросили до столичної 
команди «Альтернатива», яка на 
цих змаганнях взяла бронзу. А 
Андрій Пашко став кращим бом-
бардиром турніру.

Микола Костенко,
завідувач кафедри 

фізичного виховання 

ТАЛАНТИ І ПРИХИЛЬНИКИ

Учасники мистецької студії «Сім 
сходинок» під керівництвом доцен-
та кафедри культурології Романа 
Рудого вкотре довели своє прагнен-
ня берегти і примножувати найкра-
щі духовно-культурні надбання 
нації. Цього разу - на міжнародному 
фестивалі «Студентська коляда». 
Солістки  - студентка гуманітар-
но-педагогічного факультету Уляна 

якою відзначено другокурсника 
факультету тваринництва та водних 
біоресурсів В’ячеслава Дикала - учас-
ника митецької студії «Голосіївська 
палітра» під керівництвом доцента 
кафедри культурології Ярини 
Пузиренко. На конкурс, що вже двад-
цять років поспіль проводить 
Юрмальська школа мистецтв, у 2021 
році було подано 1152 роботи зі 164 
навчальних закладів дванадцяти 
країн. Комп'ютерна графіка 
В’ячеслава визнана однією із кращих 
і внесена до творчого видання – 
каталогу переможців фестивалю.

Ірина Майданюк,
завідувачка кафедри 

культурології

Гринь і Кароліна Кузнюк з факуль-
тету інформаційних технологій та 
група «Get'Men» стали лауреатами 
фестивалю.

Але не кожну нагороду виконав-
цям вручають відразу після конкурсу. 
Так, нещодавно на адресу універси-
тету надійшла відзнака престижного 
міжнародного конкурсу образотвор-
чого мистецтва «Я живу біля моря», 

НОВІ НАГОРОДИ 
ТВОРЧИМ СТУДЕНТАМ


