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СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
Напередодні Дня землевпорядника у стінах НУБіП вже вдруге пройшла Всеукраїнська науково-практична
конференція «30 років земельної реформи в Україні: здобутки та виклики».

Професіонали-землевпорядники
з усієї країни, від роботи яких залежить ефективне управління земельними ресурсами, економічний розвиток аграрної сфери, надійний
захист і дбайливе використання
українських земель, зібралися, аби
разом підбити підсумки реформування земельних відносин. А роботодавці представили зразки сучасної
техніки, якою мають володіти просунуті практики виробництва.
- 15 березня 1991 року, відповідно
до Постанови Верховної Ради УРСР
від 18 грудня 1990 року, стало переломним днем в історії земельних відносин, - відкриваючи роботу конференції, підкреслив ректор університету Станіслав Ніколаєнко. - Цей день
став точкою відліку земельних реформувань, подолання монополії держави на земельну власність і оголошен-

ня всіх земель України – а це більше
60 млн га - об’єктом земельної реформи. Відтоді 28 млн га сільськогосподарських земель були передані у приватну власність, а їх власниками стали
майже 7 мільйонів громадян України.
За цей час розроблено і прийнято
значну кількість законодавчих актів,
які потрібні були для успішного
реформування. Паювання земель та
передача їх у приватну власність, удосконалення системи земельних платежів, робота над наповненням
Державного земельного кадастру та
багато інших завдань виконано землевпорядниками протягом 30 років
земельної реформи. А сьогодні перед
нами стоять нові виклики – діджиталізація, перехід до масової оцінки
земельних ділянок (нерухомості),
розроблення Національної інфраструктури геопросторових даних,

ЗЕЛЕНА АКЦІЯ

21 березня відзначають Всесвітній день лісів - за роль і значення
лісів та лісового господарства в житті суспільства.
Його було започатковано в 1971
році під час загальних зборів
Європейської конфедерації сільського
господарства, де було обговорено важливість вміння цінувати значення власних лісових ресурсів. Так і зародилася
ідея проголошення Всесвітнього дня
лісів, яка одразу ж була підтримана
Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН.
- Європейська конфедерація
сільського господарства зазначає:
цей день потрібно використовувати
для поширення інформації про всі

аспекти багатства лісу, його виробництво, захист та відновлення, говорить завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції
Юрій Марчук, який як експерт має
безпосереднє відношення до підготовки і прийняття програми ООН із
заліснення планети, що зараз триває.
Напередодні 50-річчя започаткування Всесвітнього дня лісів у НУБіП
висаджували нові зелені насадження.
До акції долучилися викладачі і студенти ННІ лісового і садово-паркового господарства, працівники ботаніч-

забезпечення сервіс-орієнтованості
служби та інше.
Державний секретар Кабінету
Міністрів України Олександр Ярема,
звертаючись до учасників, зачитав
звернення прем’єр-міністра Дениса
Шмигаля, пригадав свої студентські
роки першого набору інженерів-землевпорядників нашого вишу,
зазначив, що НУБіП був і залишається у цій сфері провідним.
- Символічно, що напередодні
святкування 30-річчя своєї незалежності Україна підходить до фінішу
земельної реформи, - зазначив
міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.
Він проінформував землевпорядників про кроки, які робить для
цього уряд, законодавчі ініціативи,
що будуть розглянуті на засіданні
Верховної Ради України. А завершуватиме фіналізацію реформи
Всеукраїнський форум, який заплановано на кінець березня.
Велике зацікавлення учасників
зібрання викликали доповіді радника Президії НААН академіка Леоніда
Новаковського, першого заступника
в.о. Державної служби України з

питань геодезії, картографії та кадастру Анатолія Мірошниченка, голови правління ВГО «Асоціація фахівців землеустрою України» Анатолія
Полтавця, експерта проєкту USAID
«Підтримка аграрного і сільського
розвитку» Сергія Кубаха, нашого
колеги - завідувача кафедри землевпорядного проєктування Андрія
Мартина.
Ця конференція недаремно пройшла на базі НУБіП, адже його
випускники були і є активними учасниками реформувань. Фа
куль-тет
землевпорядкування підготував більше 2 тисяч висококваліфікованих
інженерів-землевпорядників. Серед

них - державний секретар Кабінету
Міністрів України Олександр Ярема,
Ігор Яцук та Олег Цвях очолювали
відомство, Олександр Красно
луць
кий - нині заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України, Анатолій Полтавець очолює «Асоціацію фахівців землеустрою України». На керівних посадах у різних регіонах та наукових
інститутах працювали і працюють
Василь Готра (Закарпаття), Ігор
Долинський (Інститут земельних
відносин, Київ), Валентин Поліщук
(Вінниця), Олег Левченко (Київська
область) та інші.
Валентин Обрамбальський

саджанців, привезених з Боярського
лісової дослідної станції, мають піднятися на місцях попередників, що всохли чи впали під натиском часу або
стихії) та інші.
- Скільки особисто посадив
дерев? - цікавлюся у аспіранта кафе-

дри ландшафтної архітектури
Владислава Борідченка. - Та поки що
із сотню. А за будівництвом дому і
появою сина, як того вимагають від
справжніх чоловіків, – справа не
забариться, - відповідає з гумором.
Ірина Кушніренко

ПРИРОДА І МИ
ного саду на чолі з ректором університету Станіславом Ніколаєнком.
Вздовж екологічної стежки ботсаду
з’явилися деревця гінгко (цікаво, що
виявити, якого вони роду - жіночого
чи чоловічого– можна лише через
двадцять років), дуба звичайного (30

ВІТАЄМО!

КУБОК РЕКТОРА ЗНОВУ ПОВЕРНУВСЯ ДО МЕНЕДЖЕРІВ
Завершилися змагання з мініфутболу на Кубок ректора
серед студентів першого курсу.
Цього року престижний трофей
знову повернувся на факультет
аграрного менеджменту. Хоча це
виявилося непросто: їхні супротивники у фіналі - збірна гуманітарно-педагогічного факультету – боролися за кожний м’яч. Долю Кубку
вирішували післяматчеві пенальті.
Тут успіх був на боці ФАМу - 4:3.
Третє місце посіли екномісти, які
у півфіналі обіграли землевпорядників. Після гри і нагородження переможців турніру - Олександра Бабака
(капітан), Євгена Качкана, Єгора
Вдовенка,
Євгенія
Куценка,

Володимира Верозуба, Владислава
Коріня, Ярослава Скринника, Артема
Казаряна, Богдана Торгонського,
Мохамеда Діалло та Абделаха Кадрі –

декан факультету Анатолій Остапчук
запросив на «Піцу чемпіонів».
Лариса Карпенко,
заступник декана
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ЛАБОРАТОРІЇ

НЕ ТЕОРІЄЮ ЄДИНОЮ
Донедавна для вивчення сучасних технологій, технологічних елементів виробництва продукції свинарства бакалаври та магістри
факультету тваринництва та водних
біоресурсів при вивченні дисциплі-

ни «Технологія виробництва продукції свинарства» і «Індустріальні
технології у свинарстві» опановувати практичну складову виїжджали у
навчально-дослідні господарства
університету та господарства-парт-

нери. Але пандемія коронавірусу, на
жаль, звела все це до мінімуму.
- Враховуюче це, на кафедрі
технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві суттєво оновлено
навчально-виставковий павільйон
технологічного обладнання у свинарстві, - говорить декан факультету тваринництва та водних біоресурсів Вадим Кондратюк. - Його
облаштували сучасними елементами технологічного обладнання:
встановлено замкнуту лінію кормороздачі двох типів з кормовими
дозаторами та кормовими автоматами з пультом автоматичного
регулювання даного технологічного процесу (що дає можливість студентам власне опанувати цю технологію та наочно вивчити всі її
нюанси), ряд боксів для опоросу в

повному зборі різних конструкційних рішень, з якими майбутні
фахівці будуть працювати після
закінчення університету чи під час
виробничих, переддипломних та
закордонних практик.
- Ці об’єкти повністю імітують
виробничий процес на промис-

лових підприємствах свинарницького напряму, що на порядок
покращує практичну підготовку
наших студентів, - додає завідувач
кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві
Вадим Лихач.
Валентин Обрамбальський

системи, а колектив кафедри, як то
кажуть, вже наводив глянець, - говорить завідувач кафедри Григорій
Подпрятов. - Коштом університету
придбано нові меблі, тож магістрам,

на яких і розрахована лабораторія,
навчатися буде комфортно. Ми і далі
дбатимемо про поліпшення кафедральної матеріально-технічної бази.
Валентин Обрамбальський

ня цікавої сюжетної книги рівень
стресу в організмі знижується на
60%. Книга, за бажанням, може стати
ігровим елементом.
Можливості кімнати невичерпні: це ще й додаткове місце для
проведення тренінгів, групових
занять, терапій, а також дистанційних лекцій. Проте тільки-но започаткувавши справу відновлення
психічного здоров’я учасників

освітнього процесу, колектив кафедри вже прагне більшого. Наприклад,
застосування іпо- та апітерапії, чи
запропоноване
ректором
релакс-спостереження за представниками справжнього підводного
світу, заняття з йоги та туризму
тощо. Усі ці можливості у нас є.
Олена Варава,
старший викладач кафедри
соціальної роботи та реабілітації

МАГІСТРАМ НАВЧАТИСЬ КОМФОРТНО
Запрацювала оновлена лабораторія кафедри технології
зберігання переробки та стандартизації продукції рослинництва
ім. проф. Б.В. Лесика

Лабораторія технологічного та
технохімічного контролю продукції
рослинництва кафедри технології
зберігання переробки та стандартизації продукції рослинництва ім.
проф. Б.В. Лесика з початком другого семестру знову розпочала приймати студентів.
Розташована в цоколі навчального корпусу №4, після ремонту
вона аж посвітлішала. Та, власне, так
і є: для оновленого обличчя лабораторії обрали світлі кольори.
- Університетська ремонтна бригада уклала нову плитку підлоги, відремонтувала сантехніку, каналізаційні

ДОЛАТИ СТРЕСИ І СТРАХИ
На сучасну людину тиснуть інформації, урбанізації, цивілізації з їхніми технічними пристроями
та постійним браком часу. А зараз до переліку стресорів додався ще й Covid-19 з усіма його
страхами, панікою та обмеженнями. Ну, а якщо говорити про людей амбітних, які постійно
прагнуть до самореалізації, то нерідко ціною їхнього успіху можуть стати хронічний стрес,
проблеми з фізичним і психологічним здоров’ям та відсутність смаку до життя.
Відповіддю на ці негативні
явища та їх профілактуванням
мають стати методики соціально-психологічної реабілітації.
- Саме для цього на базі кафедри
соціальної роботи та реабілітації
створили сенсорну кімнату, - розповідає в.о. завідувача кафедри Ірина
Сопівник. – Вона відремонтована і
обладнана за рахунок спонсорів. А
наш колектив розробив програму її
роботи на кожен день тижня.
У понеділок тут пропонують
зайнятися арт-терапією - відновлення за допомогою літератури, музики, живопису, декоративно-прикладного мистецтва. Приклад - тех-

ніка «Образ цілі»: відвідувачам пропонується намалювати на фліпчарті
свою ціль – на сьогодні, тиждень,
місяць, рік, та що там - ціле життя. В
день презентації це зробив ректор
університету Станіслав Ніколаєнко,
який «промалював» свою мету в
найдрібніших деталях.
У вівторок гості можуть зручно
влаштуватися у різнокольорових
кріслах-«грушах» або на затишному
диванчику, смакувати заспокійливий фіточай, а кімната наповнюється запахами ефірних олій. Треба
сказати, що грамотно підібрані аромати дозволять досягнути різних
ефектів – заспокоїтися, збадьорити-

ся, сконцентруватися тощо. У комплекс із арома- та фітотерапією пропонуємо соляні лампи.
У середу передбачена робота з
постковідними мікрогрупами: ознайомлення їх з рекомендаціями
ВООЗ щодо самореабілітації, налагодження здорового сну й повноцінного дихання. Для цього їх
навчатимуть дихальних практик.
У четвер - заняття зі стрес-менеджменту: гостям розвивають
стресостійкість і звільняють від
негативних емоцій.
П’ятниця - день відновлення за
допомогою книг, музики та відео.
Доведено, що за п’ять хвилин читан-

“МОЛЕКУЛЯРНА КУХНЯ” В НУБіП

Для покращення практичної підготовки на факультеті харчових
технологій та управління якістю продукції АПК закуплено новітнє
обладнання для “молекулярної кухні”.
Смарт-робот Thermomix TM6
від Vorwerk призначений зважувати,
змішувати, подрібнювати, розмелювати, збивати, емульгувати, замішувати, варити, готувати на пару, надавати стравам аромату смаження, а
також для підсмаження м’яса, овочів.
Він же виконує функцію ферментації для приготування йогуртів, сиру,
підігріває соуси, супи, дитяче харчування, молоко до оптимальної температури, має нову функцію Су-від
для приготування м’яса та риби –
загалом більше 20 різних функцій.
Передбачена тут і Cookidoo - величезна бібліотека рецептів, яка надихає
щоденно готувати за більш ніж 40

тисячами рецептів! Тож за допомогою
сучасного кулінарного смарт-робота
студенти-харчовики отримають можливість готувати сучасні здорові страви для правильного харчування людей.
А перший майстер-клас «Іннова
ційна смарт-кухня» з подальшою
дегустацією у лабораторії кафедри
технології м’ясних, рибних та морепродуктів провели представниці ТОВ
«Добробут-Плюс-Україна» (офіційного
дистриб’ютора Thermomix в Україні) комерційний директор Наталія Брук і
менеджер Анна Філатова.
Юлія Крижова,
доцент кафедри технології
м’ясних, рибних та морепродуктів
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ПІДРОЗДІЛИ

«ВЕТМЕДСЕРВІС» - СЕРЦЕ ФАКУЛЬТЕТУ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Провідною навчально-науково-виробничою ланкою факультету ветеринарної медицини є його прогресуючий структурний підрозділ – ННВ «Клінічний центр «Ветмедсервіс»,
- образно кажучи, серце живого, діючого організму, якому вже понад сотню років. Про його навчальний процес та будні кореспондент «Університетського кур’єра»
поспілкувався із завідувачем центру В’ячеславом Соломоном.
 На що, власне, розрахований
–
ваш центр? Його призначення і
основні фахові орієнтири?
– Вивчаючи здоров’я тварин та
їх фізіологічні та патологічні стани,
студенти мають можливість відпрацювання тут теоретичних знань та
практичних навиків. Цьому сприяє
потужна клінічна база підготовки з
високопрофесійним
кадровим
забезпеченням. Заняття з тваринами проходять постійно - починаючи від профорієнтації зі школярами та випускниками коледжів і до

роботи за участі студентів різних
курсів. Під керівництвом науково-педагогічних працівників фа
культету здійснюється навчання з
використанням на практичних та
лабораторних заняттях біологічних об’єктів - живих тварин, продукції тваринництва, біологічного
та патологічного матеріалу тощо. У
«Ветмедсервіс» школярі і студенти,
викладачі, аспіранти, докторанти,
науковці з інших провідних наукових інститутів відпрацьовують
новітні методи та здобувають
сучасні знання, а випускники
факультету та практикуючі лікарі
ветеринарної медицини дізнаються чимало нового та продовжують
покращувати практичний досвід на
навчальних курсах з підвищення
кваліфікації. Останні проводимо
раз на п’ять років.
Структура клінічного центру це низка підрозділів, що забезпечують безперебійну роботу не тільки
факультету, а й всього університету
в цілому. Адже, крім наших студентів його база використовується
іншими факультетами та інститутами НУБіП України у підготовці
стейкхолдерів.

Клініка дрібних тварин дбає про
функціональне забезпечення з діагностики та належного збереження
їх здоров’я. Маємо приймальну з
терапії та первинного прийому тварин, навчально-наукову лабораторію альтернативних методів навчання та ветеринарної дієтології,
конференц-залу для проведення
різноманітних навчальних та науково-практичних заходів, кафедральний «Банк крові тварин», спеціалізовані кабінети - гематологічний, УЗД-діагностики, грумінгу тварин, ендоскопії (для дрібних, продуктивних та спортивних тварин),
цифрової рентген-діагностики, спеціалізовані лабораторії - доклінічних та клінічних досліджень, перетримки для тварин, готелі для
домашніх улюбленців, ординаторську, операційну з сучасними приладами та матеріалами, індивідуальні бокси для реанімації післяопераційних та хворих тварин з індивідуальним регульованим мікрокліматом. Усі вони облаштовані сучасними професійними столами відповідно до їх функціонального призначення і орієнтовані на вузькоспеціалізовані маніпуляції з тваринами. Є
власний двір з декоративною птицею, фазанарій тощо.
Інші наші структурні підрозділи
- клініка продуктивних тварин,
лабораторія лабораторного тваринництва - забезпечують навчально-науковий процес клінічно здоровими тваринами, деяким з яких
вже понад 20 років. Це 15 видів тварин, серед яких продуктивні (коні,
поні, велика рогата худоба, вівці,
кози, свині, кури, перепели), домашні дрібні (коти та собаки), декоративні (фазани) та лабораторні тварини (кролі, мурчаки, щури білі та
миші лабораторні). Студенти мають
нагоду, крім основного аудиторного
навчання, здобувати практичну

професійну підготовку з вузькопрофільними та вузькоспеціалізованими фахівцями ветеринарної справи,
проходити практику за різними
професійними напрямками та спрямуваннями.
– А як щодо цін?
– Вони досить помірні. Якщо,
наприклад, у приватному готелі ціна
тимчасового перебування вашого
домашнього улюбленця більше 500
гривень, то у нас – удвічі менше.
– Що у найближчих планах?
– На цей рік плануємо створення ряду кабінетів, зокрема, дерматології, стоматології, кардіології тощо,
та їх професійне наповнення.
А бажаючі стейкхолдери протягом року можуть долучатися до
навчальних комерційних курсів, що
працюють на базі «Ветмедсервісу»:
ультразвукової діагностики дрібних
тварин, кардіології, грумінгу для
собак і котів. За часом, витраченим
на них, шкодувати не будуть…
Ірина Кушніренко
Контактна інформація
з всіх питань за телефонами:
098 310-50-88, 066 383-48-13,
044 527-86-98, 095 524-95-15,
063 606-64-92

СМАКОТА

ЗАХИСНИКИ

«МАГІСТЕРСЬКІ»
ВІД МАГІСТРІВ

ГОТУЄМО ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Концепція підготовки магістрів
факультету харчових технологій та
управління якістю продукції АПК –
це тісна співпраця з роботодавцями
та підготовка реальних магістерських робіт для впровадження у
виробництво під замовлення переробних підприємств, компаній.
Цього року магістри-харчовики
разом з компанією «Савін-продукт»
та їхні наставники - професор
Лариса Баль-Прилипко, доценти
Наталія Слободянюк, Юлія Крижова,
Наталія Голембовська, Ольга Сніжко
- успішно працюють над технологією сосисок, сардельок, ковбасок з
використанням м’ясної сировини у
поєднанні з морепродуктами. Назви
обрали відповідні - «Магістерські»,
«Ректорські», а ще - «Фітнес». З економічним обґрунтуванням їхнього
впровадження у виробництво їм
допомагають колеги з економічного
факультету.
Валентина Ісраелян,
асистент

Пандемія пандемією, а захищати рідну землю, особливо в такий
час, як зараз, треба вміти. І саме
тому кафедра військової підготовки,
де готують майбутніх офіцерів запасу, постійно працює в активному
режимі. Здається, ще зовсім недавно
завершили підсумкове заняття для
студентів першого року навчання, а
їм на зміну вже прийшли їхні ровес-

ники з другого. Окрім НУБіП, контрольні, практичні групові заняття
проходили для студентів з Умані та
Білої Церкви.
- Вони з величезним зацікавленням опановували роботу командира
взводу - при прийнятті рішень, тактичну, вогневу підготовку, - говорить
завідувач кафедри Анатолій Есаулов.
Ірина Кушніренко
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СТУДАКТИВ

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ДІАЛОГ ЗІ
СТАРОСТАТОМ

ВАЛЕРІЯ СТЕПАНСЬКА:
коли я хочу - я завжди доб’юся!

У зв’язку з посиленням карантинних вимог традиційна зустріч
ректора університету Станіслава Ніколаєнка зі старостами
академічних груп першого курсу і студентським самоврядуванням
цього разу пройшла в онлайн форматі.

Магістр першого року навчання Валерія Степанська навчається на факультеті аграрного менеджменту
НУБіП і в Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), опановуючи фах
менеджера.

Їй передувало соціологічне
опитування серед студентів з двох
питань: що найбільше хвилює у студентському житті і чи влаштовує
молодь якість дистанційного навчання у НУБіП? На перше трохи
більше половини респондентів відповіли, що їх все влаштовує, а трійку питань, які найбільше хвилюють,
склали нестача грошей на проживання, умови у гуртожитках і нестатутні відносини. Щоправда, останніми занепокоєно тільки близько
3% опитаних. На друге питання
переважна більшість першокурсників відповіли ствердно, тільки
близько 10% мають якісь зауваження. Всі їх ректорат і керівництво
факультетів та ННІ розглянуть
якнайуважніше.
- НУБіП, один з небагатьох вишів
в Україні, з дотриманням всіх санітарних вимог організував очне навчання: чотири тижні в осінньому і
шість – у весняному семестрах, зазначив Станіслав Ніколаєнко. Педагоги свідомо ризикували заради того, щоб дати вам нові, сучасні,
практично спрямовані знання, і це
треба цінувати. Нині вже думаємо, як
вийти з постковідного періоду, як
вирівняти рівень знань і компетент-

ностей, складаємо графіки лабораторно-практичних занять, практичних занять, консультацій.
Станіслав Ніколаєнко закликав
старост якомога більше спілкуватися
з одногрупниками, вносити пропозиції щодо якості освіти і дослідництва, повідомляти деканат, куратора про всі події, хворих, кому
потрібна допомога. Та закликав не
задовольнятися малим і діяти на
перспективу: працювати десь касиром, при цьому пропускаючи лекції,
лабораторні, практичні заняття, –
шлях в нікуди! Втрачаєте своє майбутнє заради копійок.
До обговорення актуальних
питань, що турбують студентство,
долучились старости Олександра
Каминіна (факультет аграрного
менеджменту), Анна Шетиля (ННІ
неперервної освіти та туризму),
Артем Якуненко, Аріна Булах,
Богдан
Кочубей,
Ярослав
Корнієнко (факультет інформаційних технологій), Вікторія Мацола
(гуманітарно-педагогічний факультет), Павло Паламарчук, Анастасія
Кобчик (факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК).
Валентин Обрамбальський

ПРАКТИКИ

– Чому обрала саме фах менеджера?
– Якщо чесно, то «методом
тику», і, як це не дивно, - не помилилася. Єдине, що знала ще зі школи,
що не хочу бути лікарем, бухгалтером, юристом тощо. Розглядала ще
фах філолога, адже змалечку вивчала мови. Свою роль відіграли поради батьків, які свого часу закінчували наш університет (та тут ще й
побралися!), почала моніторити
сайт НУБіП – і звернула увагу на
факультет аграрного менеджменту.
– Як давно навчаєшся в
Німеччині?
– Перший рік. Навчаюся за програмою подвійного дипломування,
тобто в обох вишах складаю сесії,
пишу всі роботи, передбачені
навчальною програмою. Потім
знову ж таки дві магістерські роботи
- і отримую два дипломи провідних
європейських вишів.
– Важко?
– Якщо чесно, так. По-перше,
викладають німецькою мовою, і
повністю зануритися в мовне середовище було нелегко. До того ж у
Баварії свій діалект (а загалом у цій
федеральній землі ще й регіональних діалектів, як на мене, не менше
двадцяти!), тож часом буває важко
розуміти співрозмовника. Але пара
за парою - і все стало на свої місця.
Дуже добре, що спочатку в
німецькому університеті передбачено практику. Це дозволяє легше
увійти у навчальний процес, адаптуватися. Наприклад, ми жили в сім’ях
і працювали на сільськогосподарських підприємствах. Особисто
мене дуже гарно прийняли в одній з
них, що займається свинарством. Я
вперше бачила стільки свиней
разом: на їхній фермі тримали 1100
свиней на відгодівлю. Корми – пшеницю, ріпак тощо – вирощували на
орендованих полях.
– Зараз теж живеш у родині?
– Ні. Знімаю студентське житло
в Тріздорфі. Це досить таки диво-

вижний населений пункт: мешканців-студентів тут удвічі більше за
місцевих! Мої сусіди – мої одногрупники. А оскільки ця програма
інтернаціональна, то це молоді
люди з Узбекистану, Росії, України.
Взагалі є студенти з різних країн, і
не тільки Європи, як ви вже зрозуміли. Зараз уже повноцінно навчаюся,
склала сесію.
– Вдало?
– Так. По-перше, там система
оцінювання, так би мовити, зворотна: 1- дуже добре, 5 – відповідно
погано. Мій середній бал 2,2. Тобто
впоралася, але і прагнути є до чого.
– Звідки ідея навчатися в
Німеччині?
– Спочатку поїхала на виробничу практику, після якої і почала
вивчати німецьку (а в школі ж думала, що вчити її не буду: навіщо вона
здалася?!). До речі, сьогодні німецькою я володію вільно. Часом навіть
відчуваю, що англійською, яку
вивчала змалечку, мені спілкуватися
досить важко. Згодом дізналася про
можливість навчання за програмою
подвійного дипломування, яку надає
наш НУБіП, і вирішила подати документи. Потім – співбесіда, мотиваційний лист, резюме - і власне все: я
на практиці в Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф. За
її результатами склала іспити, і вже
тут відібрали: хто залишається на
навчання і кому призначено стипендію. Я була в обох списках.
– Якщо не секрет, який розмір
стипендії?
– Від ERASNUS+ стипендія видається на рік і складає 8 тисяч євро,
або 850 євро на місяць.
– На життя вистачає?
– Абсолютно. В середньому на
житло, страховку і харчування йде
400 євро. Решту - можна витратити
на свій розсуд.
– Що обрала?
– Подорожі. Хоча, звісно, пандемія і тут наклала свій відбиток Та
все ж вдалося побувати в Берліні,

Нюрнберзі, Вюрцбурзі. Найбільше
враження справив Мюнхен – архітектурою і атмосферою.
– Що можеш сказати тим,
хто поки не наважується подати
документи на ту чи іншу програму
стажування?
– Вчіть мову і подавайте документи! Це дуже хороший досвід.
Навчання в Німеччині базується на
практичній складовій. Всі наші
тутешні викладачі мають свої господарства. Наприклад, наш декан
Йоханнес Хольцнер займається тваринництвом і рослинництвом, а
його улюблений виробник техніки
- DEUTZ. І він теж бере на практику
студентів. Тобто тут можна багато
чому навчитися, побачити всі
виробничі процеси, так би мовити,
зсередини. І це безумовна перевага
при подальшому працевлаштуванні.
– За приклад можеш слугувати?
– Чому б і ні? Коли я хочу – я
завжди доб’юся!
Розмовляла Ірина Кушніренко

НАШІ ЮВІЛЯРИ
У квітні свій ювілей святкуватимуть:

ВІДЧУТИ АГРЕГАТ
СВОЇМИ РУКАМИ
Високий рівень вимог до компетентності фахівців інженерної галузі
потребує відповідної підготовки,
тож практичні навички роботи,
отримані студентами в навчально-дослідних господарствах університету, є одним з важливих елементів їхньої підготовки. Так, третьокурсники механіко-технологічного
факультету наразі проходять практичне навчання в службах головних
інженерів НДГ «Великоснітинське»
ім. О.В. Музиченка, Агрономічної
дослідної станції та НДГ «Ворзель».
- Функціонування вузлів і агрегатів сільськогосподарської техні-

ки вони опановують у процесі підготовки машин до посівної кампанії, - говорить заступник декана
Ігор Сівак. - Зокрема, вчаться
налаштовувати обладнання на
робочі параметри, вивчають роботу дільниць, устаткування та технологічні лінії механізованих процесів. А контроль засвоєння практичного матеріалу здійснюється працівниками господарства під час
бесід і консультацій прямо на
робочому місці.
Олег Бачинський,
заступник начальника
навчального відділу

50-літній – начальник відділу патентно-ліцензійної та раціоналізаторської роботи Тетяна Герасимова, доцент
кафедри журналістики та мовної комунікації Ірина Вакулик, двірники Наталія Буц і Віталій Добровольський,
столяр Олег Кирочок, прибиральник Олександр Ященко;
55-літній – доценти Ігор Колосок (кафедра транспортних технологій та засобів у АПК) і Ніна Бикіна (кафедра
агрохімії та якості продукції рослинництва), старші викладачі Інна Конончук (кафедра іноземної філології і
перекладу) і Оксана Таран (кафедра біотехнологій та біорізноманіття), диспетчер Світлана Іллєнко, старший
лаборант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Олена Васильєва, майстер виробничого
навчання кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки Анатолій Олексін, прибиральниця Ірина
Паращин;
60-літній – доцент кафедри механіки Олег Черниш, провідний науковий співробітник НДВ токсикологобіохімічних досліджень Світлана Хижняк, бібліотекар Ганна Брагіда, прибиральниці Тетяна Діденко І Віра
Хобта, чергова Світлана Михайленко, охоронник Олена Щербашина;
65-літній – професор кафедри грунтознавства і охорони грунтів ім. проф. М.Т. Шикули Сергій Булигін, доценти
Олексій Вергезов (кафедра бджільництва) і Людмила Сторожук (кафедра електротехніки, електромеханіки
та електротехнологій), майстер виробничого навчання кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК
Наталія Пчелінова, водій Анатолій Іщук, прибиральниці Стефанія Мельник і Ганна Павленко, двірник
Василь Рябчун;
70-літній – професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Василь Горьовий, доцент кафедри
сільськогосподарських машин та системотехніки Юрій Човнюк, старший лаборант кафедри аналітичної і
біонеорганічної хімії та якості води Катерина Козак, начальник експлуатаційно-технічного відділу Володимир
Лисий, фахівець служби закладів харчування Антоніна Поплавська, чергова Ольга Кокалюк;
80-літній – чергова Мотря Латушко, прибиральниця Галина Синільник.

Ректорат університету, профком викладачів і співробітників, а також редакція газети
"Університетський кур'єр" щиро вітають наших колег з цими життєвими подіями
і зичать міцного здоров'я, благополуччя та подальших успіхів.
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ДУХОВНІСТЬ

ДОЗВІЛЛЯ

ЄДНАЙМО ДУШІ СЛОВОМ КОБЗАРЯ

ЛЕДІ І ДЖЕНТЛЬМЕНИ:
У ДЗЕРКАЛІ КРАСИ

З нагоди 207-ї річниці з дня народження Великого українця – Тараса Шевченка в університеті відбувся
традиційний флешмоб.
Щороку він збирає все більше
молодих людей. І це закономірно.
- У кожного народу є імена, які він
свято береже у своїй пам’яті і з великою любов’ю та повагою передає з
покоління в покоління. Є таке ім’я і у
нашого народу – Тарас Григорович
Шевченко, - говорить студентка юридичного факультету Анастасія
Василевська. - Вся його творчість,
якою він полонив серця мільйонів
людей, зігріта гарячою любов’ю до
батьківської землі та рідної мови.
Силою духу, глибиною віри та непохитною волею до боротьби, впевненістю та рішучістю, із якою він писав
свої неперевершені твори, були, є і
будуть рушійною силою у боротьбі
українського народу за волю, справедливість та суверенітет.
І, мабуть, жодна людина не терпіла так багато перешкод на своєму
шляху, як наш Кобзар, який жодного
разу не здався, як справжній батько,
що трудиться заради своєї сім’ї. Тож
сьогодні Тарас Шевченко – і для
мне, і для тисяч молодих людей герой, який завжди боровся за свої
переконання і має право на горде
ім’я – БАТЬКА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
Цього року на Алеї Слави твори
Кобзаря звучали у виконанні студентів факультетів агробіологічного –
Ангеліни Волощук, Єлизавети
Титенко, Аліни Туровнік, Марії
Грецай, Анни Кадощенко, Сергія
Кульчицького, Анатолія Незгодюка,
захисту рослин, біотехнологій та
екології – Юлії Михайлович, Дмитра
Мазурка, Анастасії Шевченко, Ганни
Салатенко, Павла Українця, Наталії
Кальки, тваринництва та водних біоресурсів – Анни Шевчук, Юлії Іллюк,
Діани
Гаврушко,
Олександри
Сульженко, Ірини Василенко, Анни
Бульби, гуманітарно-педагогічного
– Вікторії Деревінської, Анни
Войленко, ветеринарної медицини
– Андрія Коваля, Іванни Тюфанової,
Лілії Товкач, Олександра Далекого,
Дмитра Гончара, Андрія Шевченка,
Анни Сердюк, Аліни Сморчкової,
економічного – Анастасії Юдіної,

Олександра Чернецького, аграрного
менеджменту – Єлизавети Козлової,
Іванни Кузуб, Марії Бєлозерських,
Марії Ястребінської, Вероніки
Марченко, Олександри Козачук, конструювання та дизайну – Андрія
Загризлого, Марії Шелест, інформаційних технологій – Аліни Семенко,
Дмитра Ромашова, Еріка Гриньова,
Арно Муке, Мар’яни Хамуди, Сергія
Трофимчука, ННІ неперервної освіти
та туризму – Богдана Мисника,
Кирила Ветрова, Яни Рябокінь, Юлії
Бабенко, Вікторії Гнідко, Юлії
Жеребко, Тамари Кузьменко, лісового та садово-паркового господарства
– Ольги Панченко, Євгенія
Сокоренка, енергетики, автоматики
та енергозбереження – Романа
Марченка, Владислава Білозора,
Михайла Савлука, Максима Лепечука.
Поезії Кобзаря лунали не лише
українською, а й іншими мовами
світу. Так, студенти факультету
аграрного менеджменту Техуа Кадіо
Жан Амос декламував вірші Тараса
Шевченка французькою та англійською, а Ахукхаш Мехді Акбар –
перською, студенти факультету конструювання та дизайну Дарина
Яремчук - англійською, Юлія
Макаренко – німецькою, Максим
Назаров – білоруською. Долучилися
до флешмобу і старші викладачі
Андрій Несвідомін (кафедра нарисної геометрії, комп’ютерної графіки
та дизайну), який читав «Заповіт»
іспанською мовою, а Лілія
Мартинюк (кафедра електропоста-

чання ім. В.М.Синькова) поезії
Шевченка польською.
І кожен факультет підготував на
флешмоб свою власну Шевченкіану.
У агробіологів її представили «одиницями музейного зберігання» з
колекції заступника декана Віталія
Коваленка: всього у його особистому зібранні 26 бюстів Шевченка,
картин – вишитих і намальованих,
зібраних де тільки можна було (але
це тема окремої розмови). А першокурсник Анатолій Негодюк представив свою копію знаменитого
Тарасового автопортрета, яку написав ще будучи школярем.
ННІ неперервної освіти та
туризму помітно було по автентичному українському жіночому
вбранні ХІХ століття, відшуканому в
різних регіонах України. У яке і
вбралися красуні інституту.
Ірина Кушніренко

Усе в житті буває вперше. Так і цього разу: найочікуваніший і
найпопулярніщий в університеті конкурс року – «Краса НУБіП»
вперше пройшов не на сцені…
Незвично було і учасникам, і
членам журі, але свято таки відбулося! Побачити візитівки, шоу талантів, дефіле «Український калейдоскоп», вихід у вечірньому вбранні
конкурсантів усі, хто бажав, могли
на сайті університету, де була і можливість обрати «Містера» і «Міс глядацьких симпатій».
- Оцінювання було особливим,
адже раніше щороку з учасниками
конкурсу кілька днів поспіль працювали викладачі кафедри культурології, які і постановку дефіле
здійснювали, і творчі номери корегували, - зазначила керівник театру
моди «Евелін», балетмейстер
вокально-хореографічного
ансамблю «Україночка» Ірина
Тихонова. – Нині ж красуні і красені все робили самостійно - і костюми підбирали, і відео записували, і
місця для зйомок шукали.
Знадобилося все: і коридори та
аудиторії рідних корпусів, і стежки
ботанічного саду, і Алея слави, і
Андріївський узвіз, і музей архітектури і побуту, і замки України, і
морське узбережжя в Одесі.
Члени незалежного журі працювали з відеоматеріалами понад

шість годин. Титул «Міс НУБіП –
2021» дістався студентці факультету
ветеринарної медицини Ангеліні
Киричук, «Містер НУБіП-2021» - студентові Рівненського фахового
коледжу Тимуру Самедову. І це чи
не вперше в історії конкурсу, коли
його переможцем стає представник
відокремленого підрозділу. До речі,
йому ж дістався і титул «Містер глядацьких симпатій». Що ж, ми будемо
раді, коли Тимур стане студентом
базового уніерситету.
«Віце-міс НУБіП-2021» стала
представниця економічного фа
культету Анастасія Юдіна, а чоловічий аналог цього титулу –
«Джентльмен НУБіП-2021» - виборов магістр факультету харчових
технологій та управління якістю
продукції АПК Артем Антонів.
Ірина Майданюк

ВІСТІ З РЕГІОНІВ

ПЕРЕМОГИ
В ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДАХ
У сучасному освітянському середовищі онлайн-олімпіади та
конкурси набувають великої популярності. Так, в інтернетпросторі України популярні проєкти «На урок» та «Всеосвіта»,
адже вони доступні та цікаві завдання для кожного.
Цього року «На урок» зібрав
більше 2 мільйонів учасників, серед
яких успішно показали свої знання
студенти Бережанського фахового
коледжу. Дипломи першого ступеня
здобули Дмитро Івасіків (українська
мова та література), Марія Репецька
(англійська мова), Назар Люшняк
(інформатика), Анатолій Луговий
(фізика), Андрій Сновида (хімія),
другого ступеня – Вікторія Кушлик
(українська мова та література),
Андрій Сновида, Роман Марти
ни

ЇЇ КУМИР –
ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Традиційно щороку до Шевченківських днів проходить обласний етап
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка. Цього року Ніжинський фаховий коледж тут
успішно представила Марія Здрок, яка виборола диплом І ступеня. Готувала
студентку викладачка дисциплін «Українська мова» і «Українська література»
Ольга Кисла.
Наталія Шевченко,заступник директора з виховної роботи

шин, Катерина Михайлишин (фізика), Анатолій Луговий, Назар
Люшняк, Роман Мартинишин,
Катерина Михайлишин, Вікторія
Чорна, Катерина Корнелюк (хімія).
А за результатами шкільної
Всеукраїнської дистанційної олімпіади
«Всеосвіта зима – 2020/21» диплом І
ступеня з фізики і хімії здобули Андрій
Сновида та Катерина Михайлишин.
Оксана Зборівська,
викладачка циклової комісії
гуманітарних дисциплін
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ПАРТНЕРСТВО

МЕМОРАНДУМ З «РОТАРІ КЛУБ КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ»
НУБіП долучився до Всеукраїнського проєкту «Фінансова грамотність населення»: днями підписано меморандум про співпрацю кафедри
фінансів з ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернешнл».
- Для кафедри це можливість
навчити спільними зусиллями
вирішувати фінансові виклики в
соціумі, сформувати покоління
українців, які вміють і знають як
користуватися широким спектром
фінансових інструментів, легко
відкривають і розвивають свої бізнеси, стають підприємцями та

інвесторами зі шкільної лави і
прищепити навички спільного
вирішення викликів, роботі в
команді, взаємодопомоги, - говорить її завідувачка Надія Давиден
ко. - Вивчення курсу «Фінансової
грамотності» буде проводитись у
формі настільних ігор–тренінгів,
аналогів гри Cash-Flow.

ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернешнл»
представляла її директорка Оксана
Тюпа:
- Це глобальна мережа добровольців, членами якої є понад 1,2
млн лідерів бізнесу та суспільного
життя. Більше ніж 35,3000 Ротарі
клубів у більш як 200 країнах і географічних регіонах втілюють про-

єкти служіння як у своїх місцевих
громадах, так і поза їх межами,
об’єднуючи лідерів - представників
усіх континентів, культур та професій для обміну ідеями та ведення
діяльності на користь громад у всьому світі.
Інна Долженко,
доцент кафедри фінансів

СПОРТ

64-ТА СПАРТАКІАДА СЕРЕД
СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ
З гирьового спорту
На жаль, через карантинні обмеження і самоізоляцію участь у змаганнях змогли взяти представники не
всіх факультетів та ННІ: помірятися
прийшли 37 першокурсників з дев’яти
факультетів, серед яких троє дівчат.
Змагання серед чоловіків проходили у п’яти вагових. Найбільша
кількість учасників – 16 - змагалася у
ваговій категорії до 85 кг, а переможцем тут став першокурсник механі-

ко-технологічного
факультету
Дмитро Засуха. На 2-му місці за кількістю учасників – 9 - була вагова
категорія до 73 кг, перемогу в якій
виборов ще один представник механіків - Сергій Трофимчук.
У командній першості перемогу (з
сумою 407,3) святкували знову ж таки
спортсмени механіко-технологічного
факультету. 2-ге місце (398,8) у гуманітарно-педагогічного факультету, 3-тє
(340,6) - конструювання та дизайну.

Баскетболу
У жінок під кільцем змагалися
збірні дев’яти факультетів - економічного, агробіологічного, гуманітарно-педагогічного, юридичного,
ветеринарної медицини, тваринництва і водних біоресурсів, захисту
рослин, біотехнології та екології,
механіко-технологічного,
конструювання та дизайну. Перемогу
здобули спортсменки з економічного факультету. 2-ге місце у команди
факультету конструювання та дизайну, 3- тє – агробіологічного.
У змаганнях серед чоловіків
взяли участь 15 команд, кращими
серед яких виявилися баскетболісти
гуманітарно-педагогічного факультету. 2-ге місце посіли хлопці з еко-

номічного факультету, 3-тє – ННІ
енергетики, автоматики та енергозбереження.
Крім того, цього року було започатковано нагороду найкориснішому гравцеві турніру, яку виборов
студент спеціальності «Фізична культура і спорт» Роман Гапенюк: він
закинув
найбільшу
кількість
трьохочкових кидків і надійно відіграв у захисті, заблокувавши майже
всі атаки суперників.
До організації змагань були залучені
студенти
спеціальності
«Фізична культура і спорт», які зараз
проходять ознайомчу практику:
вони вчилися заповнювали стартові
протоколи, фіксували результати
ігор в турнірних таблицях тощо.

БОГАТИРІ НУБіП
Переможці «Кубку дружби»
з важкої атлетики…
Збірна НУБіП посіла перше
загальнокомандне місце у аматорському турнірі з важкої атлетики
«Кубок дружби» серед аматорів і
професіоналів.
1-ше місце серед професіоналів
в категорії 109+ виборов аспірант
механіко-технологічного факультету
Іван Кузьмич з сумою 320 кг (ривок

– 140 кг, поштовх – 180), що принесло йому перемогу і в абсолютній
першості. Слухач підготовчих курсів
Вадим Дячук зайняв 1-ше місце у
ваговій категорії до 89 кг з результатом 270 кг (ривок 120 кг, поштовх –
150). Ще одне 1-ше місце - у ваговій
категорії до 96 кг - здобув студент
спеціальності «Фізична культура і
спорт» Дмитро Нікулін з сумою 265
кг (ривок 120 кг, поштовх – 145 кг). А

Дмитро Мосійчук з агробіологічного
факультету став переможцем у ваговій категорії 73 кг з сумою 195 кг
(ривок 85 кг, поштовх – 110).
… і призери відкритого
чемпіонату Києва і області
На базі НУБіП пройшов відкритий чемпіонат Києва і Київської
області з гирьового спорту, на якому
вдало виступили наші спортсмени.
1-ше місце у ваговій категорії + 68
кг посів Роман Марченко (ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження).
Він займається цим видом спорту
всього рік, але під керівництвом
досвідченого тренера Віталія Андріяша
вже зміг виконати норматив кандидата
у майстри спорту України.
2-гі місця у своїх вагових категоріях посіли Георгій Герцен (факультет інформаційних технологій), Ілля
Фурса (захисту рослин біотехнологій та екології) і Юлія Полінкевич
(тваринництва і водних біоресурсів).
Микола Костенко,
завідувач кафедри
фізичного виховання

СРІБЛО «KYIV SPARTAK OPEN»
На базі нашого університету
пройшов чемпіонат Києва серед
збірних підприємств, організацій та
державних установ «KYIV SPARTAK
OPEN», в якому взяла участь рекордне число команд за всю його десятирічну історію – 21. Серед них і
чоловіча команда НУБіП з волейболу, яка дебютувала у чоловічій лізі
майстрів «MASTERS». І відразу виборола срібло! Поступившись при
цьому дуже досвідченому суперникові – команді «Фармак».

ЧИРЛІДИНГ НУБіП,
ЯК ЗАВЖДИ, НА ВИСОТІ!

Виходить з вересня 1956 року як
“ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КАДРИ”,
а з квітня 2009 року – як
“УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КУР'ЄР”

Газета Націон
 ального
університету біоресурсів
і природокористування
України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
KI №1189 ПР від 02.04.2009 року.
Засновник:
Націон
 альний університет біор
 есурсів
і природокористування України

Редакція газети:
головний редактор
Валентин Обрамбальський

Відкритий турнір «CHEER
WEEKEND -2021», що проходить під
егідою Української федерації чирлідингу і чирспорту, свої програми в
різних номінаціях представляли
команди, дуети та сольні виконавці
шкіл, коледжів і вишів. НУБіП тут
успішно презентували студентки
гуманітарно-педагогічного факультету Марія Столенко і Дариниа
Салімоненко: дівчата були кращими

у номінації Cheer Dance Double.
А збірна НУБіП на першому
етапі Кубку України з чирлідингу
посіла перше місце у командній
номінації Cheer Dance Show. І повторила цей успіх у номінації Cheer
Dance Double, продублювавши його
третьою позицією у Perfomance.
Наталія Крупко,
старший викладач кафедри
фізичного виховання
Оригіналмакет:
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тел.: (044) 5278049.
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