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КОМАНДА

ПОПОВНЕННЯ ПРОРЕКТОРСЬКОГО 
ТА ДЕКАНСЬКОГО КОРПУСУ 

Вчена рада затвердила кандидатури нових проректорів: Василя Шинкарука – на посаді проректора з 
науково-педагогічної роботи, Вадима Кондратюка – проректора з наукової та інноваційної діяльності.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

РЕЙТИНГИ

ПОДВІЙНИМ ДИПЛОМАМ - БУТИ!

ВІДНОВЛЮЄМО СПІВПРАЦЮ

Незважаючи на пандемію COVID-19, міжнародна співпраця продовжується. 
Днями у форматі онлайн пройшла зустріч ректорів НУБіП Станіслава Ніколаєнка 
і Латвійського університету наук про життя та технологій Ірини Пільвере.

У розвиток вже існуючої співпраці в наукових проєктах та програмах ака-
демічних обмінів було обговорено наступні етапи співпраці. Так, досягнуто 
згоди щодо започаткування спільних магістерських програм за напрямками 
«Публічне адміністрування» та «Харчові технології», обговорено також панде-
мічну ситуацію в обох країнах та практику онлайн-навчання.

Добірку підготував директор ННЦ міжнародної діяльності Олександр Лабенко

Днями ректор університету Станіслав Ніколаєнко і директор Інституту 
аграрного розвитку транзитних економік Лейбніца (Німеччина) Томас Глаубен 
провели онлайн-перемовини про відновлення співпраці в частині підготовки 
та реалізації спільних наукових досліджень. Безпосередньо цим питанням 
опікуватиметься випускник економічного факультету НУБіП, а нині старший 
дослідник IAMO Олександр Перехожук. Професор Глаубен також представив 
свій інститут, зазначивши що він як дослідницька установа має право здійсню-
вати наукові дослідження за межами Німеччини. І близько 70 відсотків його 
дослідників - вихідці з країн, де ІАМО провадить свої дослідження.

тету, виховною, патріотичною, спор-
тивною, культурно-масовою роботою. 
У царині Вадима Кондратюка – співп-
раця з роботодавцями і бізнесом, нау-
кова та інноваційна діяльність. 
Пріоритетом для Вадима Ткачука зали-
шається міжнародна та економічна 
діяльність, Валерія Іщенка - адміністра-
тивно-господарська робота, будівниц-

тво, енергозабезпечення та житло-
во-комунальне господарство.

Оновлення відбулися і в декан-
ському корпусі. Виконуючими 
обов’язки декана гуманітарно-педа-
гогічного факультету призначено 
Інну Савицьку, факультету тварин-
ництва та водних біоресурсів – 
Руслана Кононенка. 

Інф. «УК»

Відповідно перерозподілені пов-
новаження проректорів. Так, Василь 
Шинкарук зосередився на навчальній 
та методичній роботі, діяльності відо-
кремлених підрозділів, магістратурі та 
організації практичного навчання. 
Сергій Кваша опікується діяльністю 
аспірантури як одним з найважливі-
ших напрямків у діяльності універси-

У ТОП-10 «FORBES»
Журнал «Forbes Ukraine» опублікував перший список 100 найкращих 
факультетів України. До нього увійшли по десять найкращих у кожному 
з десяти популярних напрямів. Факультет аграрного менеджменту 
НУБіП закрив першу десятку за напрямом “Менеджмент”.

Факультети оцінювалися за 
середнім балом ЗНО (35%), рейтин-
гом університету (25%), його інфра-
структурою (15%) і експертною 
оцінкою (25%).

Щодо першого критерію: тут мак-
симальний бал дістали факультети, на 
яких середній бал вступників за 

бюджетним замовленням склав 190 і 
вище, а на контрактній основі – 180 +. 
Враховувалися оцінки за міжнародни-
ми та національними рейтингами, кіль-
кість публікацій і цитувань та індекс 
Гірша (показник наукової продуктив-
ності та впливу). Інфраструктура - 
місця розташування факультетів, стан 
їхніх будівель, матеріально-технічну 
база та кампуси, а також інформацію 
про деканів - науковий ступінь, вчене 
звання, публічні повідомлення про 
недоброчесність. Експертну ж оцінку 
склали 48 опитаних «Forbes» експертів, 
які й визначили десяток найкращих 
факультетів у своїх сферах.

За інформацією журналу «Forbes»

ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ

ПРЕДСТАВНИЦЬКА УРЯДОВА 
ДЕЛЕГАЦІЯ ВІДВІДАЛА НУБіП

26 квітня, в день 35-х роковин Чорнобильської трагедії і вшанування людей, які допомагали долати наслідки 
аварії на ЧАЕС, Національний університет біоресурсів і природокористування України відвідала 
представницька урядова делегація.

цих підрозділі та ознайомилися з 
науковими здобутками їх провідних 
вчених.

Над чим працює 
Український НДІ 
сільськогосподарської 
радіології…
Валерій Кашпаров представив 

технічний потенціал інституту, спи-

нився на виконанні його науковцями 
10 тем, половина з яких – міжнарод-
ні гранти. У 2021 році до них плану-
ється додати ще дві наукові теми, які 
фінансуватимуться Національним 
фондом досліджень. Вчені зосере-
джені на унікальних дослідженнях 
аквакультури і впливові радіації – 
рибам вживлюють спеціальні датчи-

Цей візит саме в НУБіП – цілком 
закономірний, адже наш універси-
тет, зокрема його структурні під-
розділи – Український НДІ сільсько-
господарської радіології та 
Українська лабораторія якості і 
безпеки продукції АПК – зробили і 
роблять нині дуже багато для подо-
лання наслідків чорнобильського 
лиха. Про цю роботу міністру осві-
ти і науки Сергію Шкарлету, міні-
стру інфраструктури Владиславу 
Криклію, міністру фінансів Сергію 
Марченку, міністру Кабінету 
Міністрів України Олегу Немчінову, 
державному секретареві Кабінету 
Міністрів України Олександру Яремі 
і розповідали ректор університету 
Станіслав Ніколаєнко і директори 
УкрНДІ СГР Валерій Кашпаров та 
УЛЯПБ АПК Валерій Ушкалов. Високі 
гості оглянули наукові лабораторії 

За кін чен ня на стор. 2
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В ТЕМУ

ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ

У межах реалізації в Україні проєкту науково-технічного співробітництва і технічної допомоги японської програми SATREPS з Університетом Фукушіма і Цукуба (Японія) 
«Покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій», який 
фінансується Японським  агентством міжнародного співробітництва уряду Японії, Національний університет біоресурсів і природокористування України знову отримав 
сучасне обладнання та програмне забезпечення до нього вартістю понад 2,5 млн грн.

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ВІД УРЯДУ ЯПОНІЇ

екологічних та радіобіологічних 
дослідженнях для вивчення законо-
мірностей розподілу та накопичення 
радіонуклідів у біологічних тканинах і 
для виявлення та ідентифікації «гаря-
чих частинок». 

Завдяки отриманому від япон-
ських партнерів НУБіП обладнанню 
дослідження в природних умовах 
Чорнобильської зони відчуження (і 
не тільки) стануть ще більш інфор-
мативними та значущими. 

Плідна співпраця з Універ си-
тетом Фукушіма і Цукуба з метою 

покращення радіаційного контро-
лю навколишнього середовища та 
законодавчої бази в Україні для 
екологічної реабілітації радіоак-
тивно забруднених територій 
стала можливою завдяки науковим 
досягненням співробітників 
Українського НДІ сільськогоспо-
дарської радіології. У межах цієї 
співпраці наш університет раніше 
вже отримав матеріально-технічну 
допомогу на загальну суму близь-
ко 6,5 млн. грн.

Валерія Морозова

- Цього разу поповнення - систе-
ма CR35Bio та програмне забезпечен-
ня для аналізу зображень AIDA BIO, - 
говорить директор Українського НДІ 
сільськогосподарської радіології 
НУБіП Валерій Кашпаров. - 
Високошвидкісний лазерний сканер 
CR35Bio для авторадіографії дозволяє 
відсканувати попередньо експонова-
ну радіоактивним зразком запам’ято-
вуючу пластину і отримати високочіт-
ке зображення розподілу радіонуклі-
дів у досліджуваному зразку. Даний 
метод широко застосовується в радіо-

ки місцезнаходження і дозиметрії, 
аналізується отримана з них інфор-
мація. Другий напрямок досліджень 
стосується плану виведення земель із 
зон, забруднених внаслідок аварії на 
ЧАЕС, і тут інститут очолює науковий 
супровід. Розроблено концепцію зем-
лекористування територій, побудова-
но карти радіонуклідного забруднен-
ня Чорнобильської зони відчуження, 
визначена небезпека лісових пожеж. 
Також розробляється проєкт, пов’яза-
ний з тамтешніми лісовими насад-
женнями.

Саме завдяки вагомому внеску 
розробок фахівців інституту радіо-
логічну ситуацію в сільськогоспо-
дарському виробництві України 
вдалося стабілізувати, а дози опро-
мінення населення були зменшені 
удвічі, що визнано світовою спіль-
нотою.

Актуальність цих тематик зна-
чна: після чорнобильської трагедії 
пройшло 35 років, а проблеми, 
причому в районах, віддалених від 
Зони відчуження, залишаються. І 
це далеко не все. Недаремно ж 
роботами НДІ сільськогосподар-

ської радіології НУБіП цікавляться 
по всьому світу. До речі, з 30 клю-
чових статей, розміщених у найав-
торитетнішому виданні в цій сфері, 
6 – авторства наших вчених.

…і Українська лабораторія 
якості і безпеки 
продукції АПК
Валерій Ушкалов, представляю-

чи наукові підрозділи лабораторії, 
акцентував увагу на результатах 
досліджень, розробках, випробуван-
нях (яких, до речі, лише минулого 
року тут проведено для більше 2100 
різноманітних найменувань і видів). 
На базі лабораторії здійснюється 
успішна підготовка наукових кадрів, 
розширюється і співпраця з іншими 
науковими установами. У цьому році 
планується розширити напрями 
надання послуг, розвивати підрозділ 
стандартних випробувань, створити 
центр депонування штамів мікроор-
ганізмів. Ще один перспективний 
напрямок, для якого, до речі, підго-
товлено проєкт – створення лінії з 
виробництва ІФА тестів для різнома-
нітних хвороб (на кшталт коронаві-
русних інфекцій, ящура, африкан-
ської чуми свиней тощо). Проте ця 
тема не носить наукового характеру, 

ПРЕДСТАВНИЦЬКА УРЯДОВА ДЕЛЕГАЦІЯ ВІДВІДАЛА НУБіП
тому прийнято рішення звернутися 
до Ради національної безпеки і обо-
рони з пропозицією створити таку 
лінію для потреб країни, оскільки 
вже зрозуміло, що коронавірус, який 
спричиняє COVID-19, – це лише 
невелика частина загроз.

У ході знайомства з університетом 
члени уряду відвідали ще одну родзин-
ку НУБіП – його ботанічний сад.

А у третьому корпусі на них чека-
ло ще одне знайомство з науковими 
здобутками факультетів та ННІ нашо-
го вишу. Вчені факультету ветеринар-
ної медицини представили інформа-
ційну систему моніторингу благопо-
луччя у скотарстві і технологію плас-
тинації біооб’єктів; факультету тварин-
ництва та водних біоресурсів – сучас-
ні технології виробництва продукції 
бджільництва та штучного осіменіння 
бджолиних маток; ННІ лісового і садо-
во-паркового господарства – системи 
обліку деревних ресурсів та моніто-
рингу пожеж; агробіологічного 
факультету – селекційні досягнення, 
технологічні рішення в аеропоніці і 
системи моніторингу якості рос-
линницької продукції; факультет 
інформаційних технологій – систему 
електронного дорадництва; гумані-
тарно-педагогічний факультет – нау-
кові праці за напрямами діяльності, а 
також комплекc експрес-діагностики 
для визначення особистісних особли-
востей; ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження – системи повітря-
ного моніторингу стану посівів та 
синхронізації ІРсигналів; факультет 
захисту рослин, біотехнологій та еко-
логії показав свою участь у глобальній 
мережі якості повітря.

Спілкуючись з членами колекти-
ву і засвідчуючи йому свою повагу, 
Сергій Шкарлет і Олександр Ярема 
відзначили: університет сіє добрі 
знання, виховує молоде покоління 
справжніх фахівців і патріотів.

Сергій Шкарлет вручив Почесні 
грамоти МОН чотирьом чорнобиль-
цям-ліквідаторам. Валерій Кашпаров 
вперше приїхав в Україну відразу ава-
рії на ЧАЕС, очоливши УкрНДІ сіль-
ськогосподарської радіології, та й 
залишився тут на все життя, присвя-
тивши його подоланню наслідків цієї 
катастрофи. Професор Ігор Гудков всі 
ці 35 останніх років займався пробле-
мами радіологічного забруднення вод 
Дніпровського басейну, очоливши цей 
напрям досліджень. Поруч з ним – і 
професор Віктор Максін. А у професо-
ра Миколи Кривенка не тільки фахо-
вий інтерес, а й особистий рахунок до 
чорнобильського монстра: його рідне 
село – Речиця Чорнобильського райо-
ну, що буквально за якихось 8 кіломе-
трів від реактора, - сьогодні лише кра-
пка на радіологічній мапі.

Університет вшанував 
ліквідаторів Чорнобильської 
катастрофи
З нагоди 35-ї річниці Чорно-

бильської катастрофи великій групі 
науково-педагогічних працівників і 
співробітників університету, які брали 
безпосередню участь в ліквідації 
наслідків аварії, оголошено подяку, та 
відзначено грошовою премією. 

Серед них директор УНДІ сіль-
ськогосподарської радіології Валерій 

Кашпаров, професор кафедри еко-
логії агросфери та екологічного 
контролю Віталій Гайченко, профе-
сор кафедри загальної екології, раді-
обіології і безпеки життєдіяльності 
Ігор Гудков, професор кафедри 
годівлі тварин та технологій тварин 
Микола Кривенок, професор кафе-
дри аналітичної і біонеорганічної 
хімії та якості води Віктор Максін, 
доценти Володимир Глим’язний 
(кафедра фітопатології), Віктор 
Кавун (кафедра культурології), 
Сергій Грисюк (кафедра загальної 
екології, радіобіології і безпеки жит-
тєдіяльності), Олександр Макси мен-
ко (кафедра військової підготовки), 
старший механік АТП Анатолій 
Горенко, директор служби закладів 
харчування Богдан Дубас, молодший 
науковий співробітник кафедри 
електропостачання Анатолій Іван-
чен ко, провідний інженер відділу 
головного механіка Віталій Івахнен-
ко, заступник начальника експлуата-
ційно-технічного відділу Василь 
Федорець, чергові Голосіївської 
навчально-дослідної пасіки Воло ди-
мир Карман і Володимир Козленко, 
каштелян гуртожитку №5 Надія 
Лукашенко, охоронники Анатолій 
Коробець і Микола Пащенко, водій 
Микола Матушевич.

Валентин Обрамбальський 

Закінчення. Поч. на стор. 1
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ПРАКТИКИ У ГОСПОДАРСТВАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Весна внесла корективи у строки початку посіву пізніх зернових і технічних культур. Адже основне 
завдання аграрія - знайти компроміс між температурою ґрунту та не втратити дорогоцінну вологу. 
Враховуючи ці фактори, цьогоріч НДГ «Великоснітинське» ім. О.В. Музиченка розпочало посів 
соняшнику у середині квітня і на сьогодні вже закінчило цей цикл весняно-польових робіт.

Щорічно на базі Одеської націо нальної академії харчових техно логій під егідою Black Sea Univer-
sities Network та ISEKI-Food Asso cia tion проходить міжнародний конкурс студентських наукових 
робіт Black Sea Science.

На механіко-технологічному факультеті пройшов конкурс 
«Технології точного землеробства KUHN».

Цілий місяць у межах дисципліни “Сучасні підходи та інструменти 
менеджменту” гостьові лекції онлайн студентам освітньої 
програми “Адміністративний менеджмент” читали німецькі 
професори Альфонс Бальманн і Тарас Гагалюк.

ВЕСНА НА ПОЛЯХ НДГ

ХТО КРАЩЕ ЗНАЄ 
ТЕХНОЛОГІЇ KUHN?

ОНЛАЙН МАРАФОН 
ГОСТЬОВИХ ЛЕКЦІЙ 

вали на виробничій практиці у 
«Великоснітинському». Надіємося на 
хороший врожай, адже висіяли 
гібриди з високим потенціалом про-
дуктивності, насіння якісне (що і 
засвідчили результати аналізів, про-
ведених в УЛЯБП АПК) і протруєне. 
Та й мінеральних добрив внесено як 
ніколи раніше. Відразу після посіву 
застосували грунтовий гербіцид, що 
створює захисний екран від бур’янів.

Кращими на першому етапі кон-
курсу  стали майбутні агроінженери 
Олександр Макогін, Микола 
Баліцький, Богдан Іванов, Данило 
Бондар, Ігор Бойко, Богдан Рендак, 
Віталій Шалієвський, Андрій Мосорук, 
Володимир Радь та Андрій Корецький. 
Змагання ж за головний приз у 15 
тисяч гривень - ще попереду.

У межах конкурсу пройшли 
також відкриті лекції, присвячені 
тенденціям розвитку технологій 
точного землеробства і онлайн-за-
няття з вивчення сучасних сівалок 
точного висіву, яке для майбутніх 
інженерів провів менеджер компанії 
«КУН-Україна» Дмитро Довженко.

Ніна Чехлова

господарського виробництва і осо-
бливостей використання спеціаль-
них надбудов Excel.

Щодня студенти отримували 
мікрозавдання, щоб максимально 
попрактикувати навички, розгляну-
ті напередодні. Учасники мали мож-
ливість промоделювати розвиток 
сільськогосподарського підприєм-
ства, залежно від зміни початкових 
умов господарювання і побачити, як 
впливає саме прийняття рішенні на 
кінцевий результат.

Як подяку, наші студенти теж під-
готували «завдання» для професора 
Бальманна: запропонували лектору 
обрати найоптимальніший варіант 
розв’язку «дилеми ув’язненого» - це 
приїзд в Україну із обов’язковим схо-
дженням на Говерлу. Тема обрана 
невипадково: із соціальних мереж 
молодь дізналася про захоплення 
німецького вченого горами.

Тож можна вважати, що студен-
ти «Агрокебет» гарно засвоїли мате-
ріал і змогли це продемонструвати в 
ігровій формі.

Олена Ковтун,
гарант ОП «Адміністративний 

менеджмент»

Загалом, під урожай 2021 року 
в НДГ НУБіП України посіяли 953 га 
соняшника.

Днями ж у «Великоснітин сько-
му» навчально-виробничу прак-
тику розпочали студенти третьо-
го курсу механіко-технологічного 
факультету, а в Агростанції – тре-
тьокурсники агробіологічного 
факультету.

Ірина Кушніренко

- У господарстві соняшником 
засіяно більше 600 га, - розповідає 
начальник відділу організаційної 
діяльності НДГ, Боярської ЛДС та 
навчально-виробничої практики 
Ірина Артемчук. – Цю культуру впер-
ше сіяли власними силами, без залу-
чення сторонньої техніки. До речі, у 
підготовці техніки до посівної взяли 
участь магістри механіко-техноло-
гічного факультету, які якраз перебу-

- Його мета - підвищення якості 
фахової підготовки студентів-агроін-
женерів з дисциплін, що стосуються 
сучасних технологій точного земле-
робства, представлених технологія-
ми компанії KUHN, - розповідає 
декан Вячеслав Братішко. – Учасники, 
яких цьогоріч було більше 200, під-
готували проєкти за тематикою кон-
курсу. Кожен з них пройшов тестове 
опитування та повинен був мати 
високий показник відвідуваності 
занять. До речі, останнє було найва-
гомішим критерієм для визначення 
переможців кожного етапу. 
Загальний призовий фонд конкурсу, 
наданий компанією «КУН-Україна», 
склав понад 50 тисяч гривень.

- Курс відбувався українською та 
англійською мовами, - говорить декан 
факультету аграрного менеджменту 
Анатолій Остапчук. - Проект 
«Агрокебети» у співпраці з  USAID 
люб’язно надали можливість і забезпе-
чили синхронний переклад для тих, 
кому важко було зорієнтуватись у спе-
ціальній термінології англійською 
мовою. Ті ж студенти, які хотіли «про-
качати» свою англійську, слухали лекції 
в оригіналі, поповнюючи свій словни-
ковий запас спеціальною управлін-
сько-економічною термінологією.

Розпочав курс блоком лекцій та 
практичних занять випускник еко-
номічного факультету НУБіП, а зараз 
науковий співробітник Інституту 
аграрного розвитку в Центральній та 
Східній Європі Тарас Гагалюк. А курс 
лекцій директора інституту ІАМО 
Альфонса Бальманна було присвяче-
но розгляду питань прийняття 
рішень в умовах ризику, рівновазі 
Неша, оптимальності за Парето та 
використанню цих підходів в управ-
лінні сучасними агроформуваннями. 
Значна увага також приділялася 
питанням моделювання та оптиміза-
ції при плануванні ведення сільсько-

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВІТАЄМО!

BLACK SEA SCIENCE

На розгляд міжнародного журі, 
яке склали науковці з з 20 країн, 
було подано 239 робіт з українських 
та закордонних закладів (Німеччина, 
Канада, США, Коста-Ріка, Бразилія, 
Індія, Пакистан, Ізраїль, Китай, 
Туреччина, Македонія, Польща, 

Словаччина, Грузія, Казахстан, 
Білорусь, Молдова, Болгарія). НУБіП 
на ньому представляла магістр 
факультету харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК 
Таїсія Волхова, яка під науковим 
керівництвом доцента кафедри тех-

нології м’ясних, рибних та морепро-
дуктів Наталії Голембовської виборо-
ла 2-ге місце за напрямком «Харчова 
наука і технології».

Валентина Ісраелян,
асистент кафедри технології 

м’ясних, рибних та морепродуктів

У Душанбе пройшов освітній форум 
«Навчайся в Україні», організований 
Українським державним центром міжна-
родної освіти МОН, у роботі якого взяли 
участь міністри освіти і науки України та 
Республіки Таджикистан, посол України в 
Республіці Таджикистан, представники 
майже 80 провідних закладів вищої освіти 
України.

- За результатами візиту до Таджицького 
аграрного університету імені Шириншоха 
Шотемура підписано угоду про співпрацю 
за базовими освітньо-науковими напряма-
ми діяльності, - коментує проректор з 
навчальної і виховної роботи Сергій Кваша, 
який був у складі делегації.

Наш кор.

СПІВПРАЦЮЄМО З ТАДЖИКИСТАНОМ

Тарас Гагалюк Альфонс Бальманн
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НАУКА МОЛОДА

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ 
ЯК НЕБАНАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

У 50-х роках минулого століття у 
лісовому масиві неподалік університет-
ського студмістечка в районі вулиць 
Блакитного та Добрий шлях було знай-
дено могилу невідомого солдата. Про 
те, що тут можливе захоронення, пові-
домили місцеві жителі. Інформація під-
твердилася, і шефство над знайденою 
солдатською могилою взяли учні та 
вчителі 186-ї столичної школи, яка 
розташована у Голосіївському районі. 
На жаль, з часом про могилу знову 
забули. І згадали вже в НУБіП.

Облагородити прилеглу терито-
рію, відновити огорожу і пам’ятну 
табличку взялися студенти-члени 
«Університетської варти» на чолі з 
начальником відділу комплексної 
безпеки та ЕТЗ ОО, головою 
Голосіївської організації ветера-
нів-прикордонників Василем 
Моісєєвим, яким допомогли госпо-
дарники університету.

Для весняної толоки тут обрали 
погожий квітневий день: прибрали 
всю прилеглу до 6-го навчального кор-
пусу територію, обрізали дерева, підго-
тували клумби до озеленення. Жіноча 
частина чистила та фарбувала лавочки, 
білила дерева та бордюри, тоді як чоло-

віки підрізали дерева та підсипали 
ґрунт на клумбах, 20 тон якого забезпе-
чив випускник факультету землевпо-
рядкування Сергій Негоденко.

Людмила Протосавіцька,
доцентка кафедри теорії та 

історії держави і права

- Позакласна шкільна робота 
школярів у межах екологічного про-
єкту «Озеленення планети» передба-
чає висадження дерев в столиці та 
загадування бажання, – говорить їх 
класна керівниця Олена Терещенко. 
- За ініціативою батьків та дітей ми 
обрали факультет ветеринарної 
медицини НУБіП України, який 
робить багато добрих справ та готу-
ється до свого 100-річного ювілею. 

Учні висадили на території факуль-
тету хвойні дерева, саджанці яких 
надав Клуб позашляхових пригод. 
Панувала дружня та весела атмосфера, 
і всі учасники акції отримали багато 
приємних вражень і, найголовніше, – 
долучилися до озеленення планети!

Віталій Журенко,
старший викладач кафедри 

біохімії і фізіології тварин  
ім. акад. М. Ф. Гулого

ЩО ЦІКАВИТЬ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ?

За доцільне респонденти вважа-
ють проведення на базі університе-
ту семінарів з особливостей підго-
товки дисертаційної роботи (49,8 ), 
щодо особливостей подання гран-
тових заявок (47,5 %) і з питань 
використання наукометричних баз 
(36,4 %), презентації програм між-
народної академічної мобільності 
(45,2 %), V конференції молодих 
вчених «Актуальні проблеми наук 
про життя та природокористуван-
ня» (42,4 %).

До речі, більше половини опита-
них готові безпосередньо долучи-
тись до організації і проведення 
заходів у цьому році.

Марина Галат,
голова Спілки  

молодих вчених НУБіП

Спілка молодих вчених НУБіП 
спільно з Радою аспірантів та науко-
во-дослідною частиною провели 
щорічне опитування для молодих 
науковців, що стосувалося форму-
вання заходів на 2021 рік. У анкету-
ванні участь взяли 217 респонден-
тів, серед яких 91 аспірант.

Серед заходів, які мали можли-
вість відвідати наші молоді вчені, 
відзначені круглі столи, симпозіуми 
(82,4%), Дні відкритих дверей 
(65,9%) та Фестиваль студентської 
науки (31,7%). А серед тих, до яких 
хотіли б долучитись - підвищення 
кваліфікації у сфері наукових дослі-
джень (61,9 %), наукові стажування 
(61,4 %), наукові конференції, сим-
позіуми (54,5 %), наукові пікніки 
(32,8 %) та Фестиваль студентської 
науки (23,3 %). 

- У 2019 році я став призером 
столичного конкурсу «Вчитель року» 
і запросив тоді колег з 186-ї школи 
відновити гарну традицію, - розпові-
дає він. - Крім іншого, вважаю це діє-
вим варіантом небанальної профорі-
єнтаційної роботи серед школярів.

Ідея впала на благодатний ґрунт: 
днями до НУБіП завітали школярі 

все тієї ж 186-ї школи, які вирішили 
вступати до нашого університету 
вже цього літа. Разом із нашими сту-
дентами вони прибрали могилу 
невідомого солдата та принагідно 
поспілкувалися про студентське 
життя, ще раз переконавшись у пра-
вильності свого вибору.

Ірина Кушніренко

Університетська ремонтно-
будівельна бригада до Дня 
Перемоги відновила частину 
фортифікаційних споруд 
ме мо  ріального комплексу 
студентам і викладачам 
НУБіП, які полягли на полях 
Другої світової війни: новим 
брусом обшито частину окопів 
лінії оборони Голосієва.

- Знаєш, що тут робиться? – цікави-
мося у майбутнього журналіста, тре-
тьокурсника гуманітарно-педагогічно-

го факультету Віталія Мікули, якого 
зустріли біля об’єкту.

- Так, - відповідає. - У 1941 році тут 
пролягала лінія оборони Києва від гіт-
лерівських загарбників, і саме тут наші 
тодішні ровесники разом зі своїми 
викладачами стояли на смерть. У таких 
окопах воював і мій прадід Григорій, а 
зараз на сході України воює з росій-
ськими загарбниками мій батько 
Олексій…

Ірина Кушніренко

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ

ДОВКІЛЛЯ

ДУХОВНІСТЬ

ВІДНОВЛЮЄМО ЛІСИ 
НА ЛУГАНЩИНІ

ВЕСНЯНА ТОЛОКА

ОКОПИ НАШОЇ ПАМ’ЯТІ

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ СТОЛИЦІ

Нагадаємо, минулого року відбу-
лися наймасштабніші за всю історію 
незалежної України лісові пожежі. 
Зокрема, у Житомирській області 
вигоріло 43 тисячі гектарів, 
Луганській - 30 тисяч, а на території 
Чорнобильської зони відчуження – 
аж 67 тисяч гектарів! Наразі відкри-
тим залишається питання щодо від-
творення лісів. Стосовно останнього 
на Луганщині основною проблемою 
є неспівставність масштабів лиха та 
наявних у лісогосподарських під-
приємствах ресурсів.

Взагалі Луганщина відноситься 
до регіонів із низькою лісистістю, а 
тому в сучасних умовах лісової полі-
тики, коли лісогосподарські підпри-
ємства позбавлені державної під-
тримки, незалежно від їх економіч-
них умов, потрібно в найкоротші 
терміни розробити рекомендації із 
відновлення лісів, які б допомогли 
визначитися з пріоритетами прове-
дення відповідних заходів із відтво-
рення лісів. Але через низку 
бюрократичних чинників роботи із 
реабілітації горільників затягуються. 
Так, наразі підприємства зупинили 
всі роботи до 15 червня, відповідно 
до статті 39 Закону України “Про 
тваринний світ”, через передбаче-
ний ним сезон тиші. Така ситуація 
несе колосальні економічні збитки 

Команда науковців НУБіП провела польові роботи в лісах Луганщини, 
вражених пожежами у 2020 році.

Весна – традиційна пора проведення різноманітних заходів з 
озеленення, благоустрою території тощо. Дотримуються такої 
думки і на факультетах землевпорядкування та юридичному.

Днями на факультет ветеринарної медицини на запрошення 
співробітників кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого 
завітали учні Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер».

як для лісогосподарських підпри-
ємств, так і держави в цілому, оскіль-
ки із кожним днем якість деревини 
загиблих від пожежі дерев погіршу-
ється, а лісове середовище на горіль-
никах непривабливе для тварин та 
птахів.

- Розуміючи стан справ, ми 
насамперед обстежили горільники, 
зібрали матеріали про пожежі, 
пожежні сили, ступені пошкодження 
насаджень і заклали експерименти із 
відтворення лісів, аби отримати 
якнайповнішу інформацію про 
необхідні лісокультурні роботи, - 
говорить представник Регіонального 
Східноєвропейського центру моні-
торингу пожеж, доцент кафедри 
лісівництва Олександр Сошенський. 
- Роботи велися у межах чотирьох 
підприємств: ДП “Сєвєродонецьке 
ЛМГ”, «Новоайдарське ЛМГ», 
«Кремінське ЛМГ» та «Станично-
Луганське ДЛМГ», які зазнали ката-
строфічних збитків. Ми з колегами 
оцінили ступені пошкодження лісів, 
склали відповідні карти і заклали 
експерименти із різних способів 
проведення лісокультурних робіт.

За результатами цієї роботи буде 
розроблено карту насаджень, пошко-
джених пожежами, та рекомендації із 
відновлення лісів-горільників.

Ірина Кушніренко
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ЗНАЙ НАШИХ!

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

До да ток до га зе ти “ Уні вер си тет ський кур’єр”
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ку та оподаткування Євгенія Калюга), 
відзначений дипломом І ступеня, і 
бакалавра цієї ж спеціальності Марії 
Ніколенко «Адаптація організації 
обліку розрахунків з оплати праці до 
умов пандемії» (науковий керівник – 
професор Любов Гуцаленко), оціне-
ний дипломом ІІ ступеня.

ххх
Зі спеціальності «Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і 
правових учень; філософія права» від-
значилися студенти юридичного 
факультету Дмитро Грігалашвілі і 
Олеся Сокол. Робота Дмитра «Свобода 
як правова цінність: теоретико-право-
вий аналіз» (наукова керівниця – 
завідувачка кафедри теорії та історії 
держави і права Віра Качур) відзначе-
на дипломом І ступеня, а Олесі «Місце 
та роль нації в державницькій кон-
цепції В’ячеслава Липинського» (нау-
кова керівниця – доцент Людмила 
Протосавіцька) - ІІ.

ххх
Магістри, випусковою для яких 

є кафедра автоматики та робото-
технічних систем ім. акад. 
І.І. Мартиненка, знову виступили 
успішно - зі спеціальності «Авто-
матизація та комп’ютерно-інтегро-
вані технології»: Анастасія Болбот 

посіла перше місце з роботою 
«Мобільний робот моніторингу 
фітостану в сучасних спорудах 
закритого ґрунту» (науковий керів-
ник – професор Віталій Лисенко), а 
Андрій Буков з роботою «Гібридна 
система керування мікрокліматом у 
теплицях» (науковий керівник – 
доцентка Алла Дудник) - третє.

.... з відблиском срібла ...
Другокурсник ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження 
Остап Куліш з доповіддю 
«Дослідження ефективності виро-
щуваня біомаси та впливу електро-
магнітного випромінювання на 
ростові процеси» (науковий керів-
ник – професор Лариса 
Никифорова) виборов друге місце у 
конкурсі наукових робіт зі спеціаль-
ності «Біомедична інженерія».

ххх
Ще одна майбутня правниця - 

магістр Яна Скляр - отримала диплом 
ІІ ступеня зі спеціальності 
«Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право». Так 
оцінено її роботу «Вчення про вико-

навця злочину в німецькій теорії кри-
мінального права», виконану під 
керівництвом професора Олени Ярої.

ххх
Зі спеціальності «Водні біоре-

сурси та аквакультура» відзначився 
четвертокурсник факультету тва-
ринництва та водних біоресурсів 
Юрій Бойко. Його робота «Аналіз 
флуктаційної асиметрії сріблястого 
карася для оцінки екологічного 
стану ділянки річки Вовк в м. 
Деражня Хмельницької області», 
виконана під керівництвом доцента 
Наталії Марценюк, принесла в 

загальноуніверситетську копилку 
диплом ІІ ступеня.

У цьому ж змаганні, але по секції 
«Технологія виробництва продукції 
тваринництва», до другого туру про-
йшли студенти кафедри технологій 
у птахівництві, свинарстві та вівчар-
стві. Робота бакалаврів Марії Рудь і 
Юлії Ткаченко «Підвищення продук-
тивності свиней в умовах промис-
лової технології відповідно концеп-
ції добробуту» (науковий керівник 
–професор Вадим Лихач) відзначе-
на дипломом ІІ ступеня, а 
«Оцінювання якості харчових куря-
чих яєць» магістрів Анни 
Калініченко та Олександра 
Мариніна (науковий керівник – 
професор Наталія Прокопенко) - ІІІ.

ххх
У конкурсі з галузей знань і спе-

ціальностей за напрямом 

«Металургія» дипломом ІІ ступеня 
нагороджена робота «Моделювання 
рідкотекучості та густини литих 
конструкційних сталей» студента 
факультету конструювання та 
дизайну Миколи Круглія, а 
«Дослідження процесу формування 

дендритної структури ливарних 
сталей» Максима Буткова - ІІІ.

ххх
Зі спеціальності «Транспортні 

технології» (секція «Транспортне 
право») дипломом ІІ ступеня від-
значено роботу четвертокурсниці 
юридичного факультету 
Валентини Іванової «Правове 
регулювання транспортування 
сільськогосподарських харчових 
продуктів тваринного і рослинно-
го походження» (науковий керів-
ник - завідувач кафедри аграрно-
го, земельного та екологічного 

права ім. академіка В.З. Янчука 
Володимир Єрмоленко).

ххх
Ще один диплом ІІ ступеня 

серед 86 робіт - зі спеціальності 
«Професійна освіта» - здобула бака-
лавр спеціальності «Професійна 
освіта» Вікторія Череп’яна з науко-
вою роботою «Формування «soft 
skills» у майбутніх педагогів профе-
сійного навчання аграрних закла-
дів вищої освіти» (науковий керів-
ник – професор Руслан Сопівник).

...  і бронзи
Оголошено і результати конкур-

су у секціях «Електроенергетика» і 
«Теплоенергетика». З-поміж майже 
сотні робіт, підготовлених у техніч-
них університетах, дипломом ІІІ сту-
пеня відзначений студент 1-го курсу 
скороченого терміну навчання ННІ 
енергетики, автоматики і енергозбе-
реження Денис Доценко (науковий 
керівник - доцент Андрій Нікіфоров).

ххх
До заключного етапу зі спеці-

альності «Управління спортивно-оз-
доровчою діяльністю» було допуще-
но 25 кращих з поданих 141 робо-
ти. Серед них і доробок другокурс-
ниці спеціальності «Туризм» Олени 
Шути «Потенціал розвитку спелео-
туризму в Україні: проблеми та пер-
спективи» (науковий керівник – 
доцент Ірина Кудінова), яку відзна-
чено дипломом ІІІ ступеня.

ххх
Першокурсниця Анна Тимошенко 

зайняла 3-тє місце у Всеукраїнському 
конкурсі зі спеціальності «Туризм» 
(науковий керівник – професор Дарія 
Басюк). Її наукова робота була при-
свячена розробці екскурсії ботаніч-
ним садом НУБіП.

ххх
На заключний етап конкурсу зі 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
було подано 129 робіт, підготовле-
них 160 авторами із 56 вишів. Серед 
них – і магістр спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування» Іван Оліфер. Його робота 
«Вплив тіньового сектору на соці-
ально-економічний розвиток 
України» відзначена дипломом ІІІ 
ступеня.

Дипломи найвищого ґатунку...
У заключному етапі Всеукра-

їнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з галузі знань «Ветеринарна 
медицина» перше місце за спеціальніс-
тю «Ветеринарна медицина» виборов 
Петро Федишин з роботою «Корекція 
метаболічних процесів за дії екзоген-
них чинників» (науковий керівник –
професор Лілія Калачнюк). Третє місце 
за спеціальністю «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» посіла 
Єлизавета Філіпець - з роботою «Вплив 
фітонцидів деяких рослин на ріст та 
розвиток грибів роду Aspergillus» (нау-
ковий керівник - доцент Марія 
Мельник). У загальному підсумку, у 
НУБіП України ще й перше загально-
командне місце у цих змаганнях.

ххх
На другий етап конкурсу за спеці-

альністю «Геодезія та землеустрій», 
який проходив на базі Львівського 
НАУ, було подано 48 робіт з 26 вишів. 
Університет представляла магістр 
факультету землевпорядкування Яніна 
Степанчук, чия робота 
«Геоінформаціно-карто графічне моде-
лювання ефективності використання 
земель лісогосподарського призна-
чення в об’єднаних територіальних 
громадах України» (науковий керівник 
– доцент Іван Опенько) оцінена 
дипломом І ступеня.

ххх
Зі спеціальності «Облік і оподат-

кування» надійшло 130 наукових 
робіт із 78 закладів вищої освіти. 
Серед яких і проєкти магістра спеці-
альності «Олік і оподаткуваня» 
Тетяни Гайдученко «Оцінка системи 
пенсійного забезпечення України та 
шляхи її реформування» (науковий 
керівник – завідувачка кафедри облі-

За кін чен ня на стор. 7

Яніна Степанчук

Тетяна Гайдученко Андрій Буков 

Яна Скляр Максим Бутков

Остап Куліш Микола Круглій

Анастасія Болбот 

Марія Ніколенко

Валентина Іванова
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КОЛЕКТИВ

Українка). Закінчила Новоград-
Волинський промислово-економіч-
ний технікум і вирішила обрати для 
продовження навчання саме НУБіП: 
за відгуками знайомих, які тут навча-
ються, та чисельними рекомендація-
ми викладачів технікуму. Хобі - 
читання книжок, особливо фантас-
тики, романів та літератури з психо-
логії. Також любить готувати солодо-
щі та часом пише вірші. 

Микола Вівчар: Родом з 
Тернопільської області, а саме із 
Заліщицького району, тож навчався 
у Заліщицькому аграрному коледжі 
імені Є.Храпливого НУБіП України і 
логічно обрав для продовження 
освіти наш виш. Захоплюється авто-
мобілями, читання книг і спортом..

Юлія Кулик: Закінчила 
Житомирський агротехнічний 
коледж за спеціальністю «Облік і 
оподаткування». В період навчання 
виконувала обов’язки старости ака-
демічної групи, тому знає, що таке 
відповідальність не тільки за себе, ай 

інших. Головними своїми перевага-
ми вважає вміння переконувати 
людей, ставити і домагатися нових 
цілей. Також любить дізнаватися 
нове і швидко вчиться. Не зупиняєть-
ся на досягнутому, тому і вирішила 
вступати в НУБіП України. Впевнена, 
саме він дасть можливість розвива-
тися далі. Обожнює читати книги та 
пізнавати Україну, подорожуючи.

Юлія Микосянчик: Рідне місто 
- Бориспіль. Любить проводити час з 
друзями, переглядатифільми та 
читати книги. Саме так  релаксує і 
наповнються енергією та позитивом. 
За характером спокійна, любить 
подумати та помріяти без зайвого 
клопоту. Останнім часом почала 
займатися спортом.

Любов Ямчинська: Активна , 
товариська та енергійна. До справи 
відноситься серйозно. У вільний час 
захоплюється грою на фортепіано, 
гітарі, вишиває бісером картини та 
ікони, грає в шахи та шашки. 
Вступила до університету після 

ся до будь-якої роботи, здатна пра-
цювати в колективі, організована, 
комунікабельна особистість.

Юлія Кухарчук: Весела, розум-
на, цікава у спілкуванні дівчина. 
Любить інтелектуальні ігри, зокрема 
шахи і шашки. Займалася танцями, 
стрільбою та туризмом. Рада була 
взяти участь у такому цікавому кон-
курсі, як університетське змагання 
інтелектуалів.

Зоряна Делейчук: Закінчила 
Таращанський державний техніч-
ний та економікою - правовий 
коледж за спеціальністю  «Облік та 
оподаткування». З особистих яко-
стей відзначає пунктуальність, пра-
целюбність, комунікабельність. 
Любить працювати в колективі, 
навчатися, пізнавати щось нове, 
ставити цілі та досягати їх. Обрала 
Київ за безліч можливостей для реа-
лізації, а НУБІП - за його престиж-
ність та аграрне спрямування, адже 
мріє працювати в агрохолдингу.

Карина Федас: Весела, мила і 

добра. Любить читати цікаві книги, 
весело проводити час з близькими. 
Завжди йде вперед, до своєї мети.

Артем Терещенко: З міста 
Мена, що на Чернігівщині. Закінчив 
Сосницький сільськогосподар-
ський технікум бухгалтерського 
обліку. Головним хобі є малювання, 
також любить грати у волейбол, 
кататися на роликах і ковзанах. 
Добрий, відповідальний та комуні-
кабельний. Обрав НУБіП за реко-
мендаціями друзів та родичів. У 
планах - закінчити бакалаврат, 
магістратуру і знайти гідну роботу 
за спеціальністю.

Як бачимо, наші переможці 
всі такі різні та унікальні, але це 
не завадило разом у чесній грі 
вибороти перемогу. Спільні 
зусилля, віра у власні сили, згур-
тованість та азарт - речі, зав-
дяки яким вони і отримали зван-
ня «Найкраща інтелектуальна 
група НУБіП 2021».

закінчення одного з найстаріших 
аграрних навчальних закладів осві-
ти в Україні - технікуму землевпо-
рядкування ЖНАЕУ. Навчатись в 
нашому університеті було її мрією. 
Тепер у планах успішно завершити 
бакалаврат та продовжити навчання 
в магістратурі.

Яна Куделя: Обожнює фото: 
фотографувати або знімати відео. 
Любить кіно і читати. Випускниця 
Ірпінського економічного коледжу, 
а для продовження навчання обрала 
НУБіП, тому що сподобались розта-
шування і природа, а ще - тут навча-
ються друзі.  Вважає, що група пере-
могла, тому що всі її члени різні за 
характером, але схожі за спільними 
вподобаннями. Інди відуальний інте-
рес, навички, хоббі привели до 
перемоги.

Наталія Гладюк: Родом з 
Тернопільської області, закінчила 
Заліщицький фаховий коледж ім.Є. 
Храпливого НУБіП України. Обрала 
для навчання Київ, тому що це місто 

зачаровує своєю красою та можли-
востями. Про наш виш чула безліч 
позитивних відгуків, а тепер є його 
студенткою. Вважає, що у неї чудова 
група та куратор, який завжди допо-
може та підтримає. Найбільшим 
захопленням є читання книг. В 
основному психологія та романи. 
Також любить переглядати фільми 
на різну тематику. У майбутньому 
хоче бути успішною у своїй професії.

 Богдана Морозюк:
Закінчила Житомирський техно-

логічний коледж за спеціальністю 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування» та вступила на наш еконо-
мічний факультет на спеціальність 
«Облік і оподаткування». 
Вирішальним у виборі професії 
стала зацікавленість саме у цій спеці-
альності, любов до чисел та підра-
хунків, знання фінансів та податко-
вої системи. А ще переконана: про-
фесія бухгалтера досить затребувана 
та престижна, а значить – високоо-
плачувана. Відповідально відносить-

Капітан команди Іра 
Гапонюк: Родом із озерного краю - 
Волині. Майже чотири роки тому обра-
ла спеціальність «Облік і оподаткуван-
ня». І після закінчення Шацького лісо-
вого коледжу ім. В.В. Сулька прийшла 
навчатися в НУБіП. Дівчина спокійна і 
відповідальна, має лідерські якості та 
легко знаходить спільну мову з людьми. 
Обожнює навчатися та постійно дізна-
ватися щось нове. Активна учасниця 
наукових конференцій та олімпіад. 
Любить прогулянки на природі, цікаві 
книги, проводити час з друзями, нові 
знайомства та мотоцикли. Переконана, 
що їй неймовірно пощастило з такою 
дружньою та талановитою групою. 
Одна з головних цілей у житті - успішна 
кар’єра у рідній державі.

Ірина Кондаревич: Ще одна 
волинянка і випускниця Шацького 
лісового коледжу ім. В.В. Сулька. Чому 
обрала НУБіП? Напевно тому, що 
НУБіП – це університет з високим 
рейтингом і престижним статусом не 
лише в Києві, а й у всій Україні. 

Полюбляє спорт і читати. Напрочуд 
креативна та непередбачувана. 
Завжди дотримується правила: «Ми 
самі будуємо своє життя»! Впевнена, 
що стане фахівцем своєї справи і тим 
самим розвиватиме нашу країну.

Староста групи Аня Гречко:
Добра, товариська і дуже енер-

гійна. Любить кататися на лижах, 
ковзанах, грати у волейбол, танцю-
вати. Віртуозно поєднує це з навчан-
ням і бере участь у конференціях та 
різних конкурсах. Вільний час при-
діляє рідним і друзям. Вважає, що 
тільки завдяки командній грі вони 
здобули перемогу.

Оксана Лось: Дуже енергійна та 
цікава особистість. Полюбляє брати 
участь у конференціях, конкурсах та 
інших цікавих заходах. Вміє грати в 
шашки та шахи, а також цікавиться 
автомобілями.

Діана Лавринович: Її мала 
батьківщина – мальовниче місто 
Новоград-Волинський (і дівчина 
цим гордиться, адже звідси і Леся 

6

НЕДЮЖИННА 
АКАДЕМГРУПА. 

ХОЧ І 12-ТА... 
Як ви вже знаєте, цьогоріч переможцями університетського 
конкурсу «Найкраща інтелектуальна група» стала 12-та група 
першого курсу (СТ) економічного факультету. давайте 
познайомимося з цими молодими людьми ближче: хто вони, що 
люблять та чим захоплюються.
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За напрямом «Банківська справа» 
з-поміж 57 робіт 67 авторів з 36 
вишів проєкт «Фінансова безпека 
банківської системи України в умо-
вах економічної нестабільності» 
магістра кафедри фінансів Вікторії 
Колодяжної оцінено дипломом ІІІ 
ступеня (науковий керівник обох 
майбутніх фінансистів – професор 
Надія Давиденко).

ххх
З галузі знань «Соціальна робота» 

дипломом ІІІ ступеня нагороджена 
магістр ОПП «Соціально-психо-
логічна реабілітація» Вікторія Мацола. 
Так оцінена її робота «Соціально-
психологічна реабілітація осіб, 
потерпілих від надзвичайних ситуа-
цій, засобами природотерапії» (нау-
ковий керівник – доцент Ірина 
Сопівник). Зауважимо, що відстань 
від одного до іншого призового місця 
була мізерною – якихось 0,5 бала.

ххх
Ще один диплом ІІІ ступеня - в 

активі Вікторії Червонної. На заключ-
ний етап Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеці-
алізації «Земельне право; аграрне 
право; екологічне право; природоре-
сурсне право»  вона представила 
роботу «Сучасний стан та перспекти-
ви розвитку сімейних фермерських 
господарств: правовий аспект», підго-
товану під керівництвом старшого 
викладача Тетяни Кондратюк.

ххх
Конкурсна комісія цього конкур-

су з географії розглянула 60 студент-
ських наукових робіт з 26 вишів. 
Дипломом ІІІ ступеня оцінена робо-
та третьокурсниці факультету земле-
впорядкування Надії Іщенко (науко-

вий керівник - доцент Олександр 
Шевченко). Дівчина представила 
інженерно-географічне дослідження 
для потреб зняття та перенесення 
родючого шару ґрунту.

ххх
У фіналі конкурсу зі спеціальності 

«Цивільна безпека («Охорона праці») 
переможців визначали з-поміж 93 про-
єктів. Дослідження студента бакалавра-
ту механіко-технологічного факульте-
ту Олександра Василенка 
«Прогнозування залишкового ресурсу 
тракторів з експлуатаційними дефекта-
ми в масиві деталей» оцінено дипло-
мом ІІІ ступеня (науковий керівник – 
доцент Олександр Войналович).

ххх
Для участі у конкурсі зі спеціаль-

ності «Менеджмент організацій» було 
надіслано 130 наукових проєктів, 
серед яких диплом ІІІ ступеня отри-
мала робота магістерки з управління 
туристичним та готельно-ресторан-
ним бізнесом Катерини Довженко 
«Управління корпоративною культу-
рою». Вона виконувала її на матеріа-
лах туристичної агенції «Coral Travel» 
(науковий керівник – професор Інна 
Левицька).

ЗНАЙ НАШИХ!

НАШІ – ЗНОВУ 
СЕРЕД КРАЩИХ

БЕЗПІЛОТНИКИ В АГРОНОМІЇ
Для реалізації проєктів у сфері 

аграрної науково-технологічної 
освітньої діяльності, розробки про-
гресивних технологій агрохімічного 
сервісу сільського господарства і 
впровадження інновацій у агровироб-
ництво кафедра агрохімії та якості 
продукції рослинництва налагодила 
співробітництво з одним із лідерів 
ринку - ТОВ «Дрон ЮА». Як результат, 
днями підписано договір про співпра-
цю, який скріпили підписами ректор 
університету Станіслав Ніколаєнко і 
співзасновники «Дрон ЮА» Валерій 
Яковенко і Февзі Аметов.

Оксана Тонха,
декан агробіологічного факультету

ІННОВАЦІЇ

НАВЧАЄ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

СУЧАСНИЙ ТРЕНД У СВІТІ

Компанія ДТЕК «Київські регіональні мережі», з якою співпрацює ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження, надала можливість нашим студентам ближче ознайомитись з сучасними віртуальними 
технологіями: на кафедрі електропостачання ім. проф. В.М. Синькова відбулись змішані заняття у форматі 
тренінгу з використанням VR-тренажера та спеціалізованого програмного забезпечення.

розповідають хлопці. – Під керівниц-
твом ментора - керівника навчального 
центру «Київських регіональних 
мереж» - Руслана Данченка необхідно 
було безпомилково виконати понад 50 
перемикань під час ремонту підстанції. 
Все як у реальному виробничому 
завданні: взаємодія з устаткуванням, 
виконання необхідних операцій…

- ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження впроваджує інно-
ваційні технології навчання, що осо-
бливо важливо в умовах дистанцій-
ного навчання, - коментує директор 

Олександр детально розповів 
про особливості сертифікації пасік 
для набуття ними статусу органіч-
них. Адже це дає можливість україн-
ським бджолярам реалізовувати 
продукцію (мед) на європейському 
ринку на 25–35% дорожче звичай-

інституту Віктор Каплун. – Так, завдя-
ки VR-технологіям наші студенти 
можуть одержати якісну практичну 
підготовку максимально синхронізо-
вану з теоретичними заняття.

Наразі використання віртуального 
тренажера уже включено в оновлену 
освітню-професійну програму 
«Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» магістерського рівня 
з дисциплін, які забезпечують фахові 
компетенції вибіркового блоку 
«Електричні мережі та системи».
Лілія Мартинюк, асистент кафедри

ної. Однак процес сертифікації 
органічного бджільництва - це шлях 
нелегкий. Тільки перехідний період 
триває 12 місяців: за рік бджоляр 
повинен замінити всі воскові стіль-
ники на нові, в основі яких буде 
вощина, вироблена з органічного 
воску, і це, мабуть, найбільша пробле-
ма, оскільки переважна більшість 
воску містить у своєму складі залишки 
синтетичних акарицидів, що застосо-
вуються у боротьбі з вароозом бджіл. 
Окрім того, однією з важливих умов 
для отримання статусу органічної 
пасіки, є наявність дикоростучих 
медоносів у радіусі 3 км навколо пасі-
ки. Вулики мають бути виготовлені з 
дерева, а у боротьбі з кліщем Varroa 
destructor заборонено використову-
вати синтетичні акарициди.

Микола Войналович,
доцент кафедри конярства  

і бджільництва

Програмно-технічне забезпечен-
ня VR-тренажера передбачає викори-
стання окулярів віртуальної реально-
сті, в яких тренуються диспетчери 
районів електричних мереж, а про-
грама навчання з використанням 
такого тренажера включає точну 
копію типової підстанції 110/35/10 
кВ, розробленої українською компа-
нією «Kampov Technology». Ця модель 
передає всі звуки, дає динамічне 
зображення на 360° і максимально 
співпадає з реальністю. Крім того, 
програма фіксує дотримання вимог 
охорони праці та виробничої безпе-
ки, правильне застосування засобів 
індивідуального захисту, використан-
ня розпорядчих та вказівних знаків. 

Першими цю програму випро-
бували студенти Роман Марченко, 
Максим Лапечук, Тарас Мохно і 
Артем Миргородський.

- Ми тренувалися виводити в 
ремонт і потім вводити в роботу тран-
сформатор на віртуальній підстанції, - 

На факультеті тваринництва та 
водних біоресурсів продовжується 
практика відкритих лекцій від пред-
ставників провідних компаній та під-
приємств. Цього разу у межах вивчен-
ня дисципліни «Технологія виробни-
цтва продукції бджільництва» для 
студентів спеціальності «Технологія 
виробництва і переробки продукції 
тваринництва» онлайн-лекцію 
«Вимоги до сертифікації органічного 
бджільництва» прочитав провідний 
фахівець із сертифікації фірми 
«Органік стандарт» Олександр Гера.

Вибір лектора невипадковий. У 
регламенті ЄС №1235/2008 для 
України зазначено 17 органів серти-
фікації: 16 іноземних та 1 україн-
ський – «Органік стандарт», який 
має міжнародну акредитацію на 
проведення сертифікаційних робіт 
та визнання Єврокомісії і 
Швейцарської Конфедерації.

Закінчення. Поч. на стор. 5

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

ВІДЧУВАЄТЕ ТРИВОГУ ТА ПРИГНІЧЕНИЙ СТАН?
- Для комунікації ми створили 

анкету, заповнивши яку за посилан-
ням cutt.ly/ZvFP9c6 (або за QR кодом), 
власне і можна отримати безкоштов-
ну психологічну допомогу, - говорить 
керівник Навчально-наукового цен-
тру виховної роботи і соціального 
розвитку Геннадій Ржевський. - Як 
показує практика, з переходом Києва, 
а відтак і нашого університету, до 
червоної зони найчастіше до наших 

психологів звертаються з проблема-
ми неконтрольованої тривоги та при-
гніченого стану, дехто переживає 
складнощі з мотивуванням в навчан-
ні. Але левова частка, а якщо точніше, 
то це понад 80% – надмірне хвилю-
вання за майбутнє.

Усі звернення, які надійшли до 
фахівців центру, отримали зворотній 
зв’язок та консультацію за запитом.

Наш кор.

Навчально-науковий центр 
виховної роботи і соціального роз-
витку та Центр соціально-психо-
логічної служби надають безкош-
товні психологічні консультації 
та допомогу. Потреба в них вияви-
лася в ході зустрічі ректора з 
старостатом, а згодом зацікав-
лення проявили всі учасники 
освітнього процесу – і студенти, і 
викладачі.

НАШІ ЮВІЛЯРИ
У травні свій ювілей святкуватимуть:
50-літній – доценти Віра Бутенко (кафедра економічної теорії) і Інна 

Долженко (кафедра фінансів), лаборант кафедри іноземної філології і 
перекладу Тетяна Гордійчук, каштелян Людмила Попсуй;

55-літній – заступниця завідувача відділу аспірантури Людмила Атякшева, 
доценти Вікторія Кротенко (кафедри органічної, фізичної і колоїдної 
хімії), Лариса Пасічник (кафедра ентомолоії ім проф. М.П. Дядечка) і 
Наталія Сорокіна (кафедра епізоотології, мікробіології і вірусології), 
прибиральниця Лариса Тарковська;

60-літній – декан факультету ветеринарної медицини Микола 
Цвіліховський, професори Сергій Зібцев (кафедра лісівництва) і 
Лілія Калачнюк (кафедра біохімії і фізіології тварин), доценти Олег 
Заболотько (кафедра механізації тваринництва), Лілія Ожоган 
(кафедра журналістики та мовної комунікації), Олена Ракоїд (кафедра 
загальної екології, радіобіології і безпеки життєдіяльності) і Павло 
Кроп (кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної 
діяльності), пекар Олена Ворохоб, чергова Тетяна Гаврилко;

65-літній – завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології 
тварин Сергій Рубан, майтер виробничого навчання ботанічного саду 
Галина Мартинюк;

70-літній – доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. 
М.О. Зеленського Наталія Башкірова, бібліотекар Ольга Копистко;

85-літній – професор кафедри економіки праці та соціального розвитку 
Віктор Терещенко.

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.

Олександр Василенко



Другокурсник факультету інфор-
маційних технологій Федір 
Карпович вперше у своїй спортивній 
кар’єрі завоював три медалі в особи-
стому заліку у змаганнях серед чоло-
вічої еліти на першому у 2021 році 
чемпіонаті України зі спортивної 
радіопеленгації. У чотирьох дисци-
плінах (спринт, класичні дистанції 

На Кубку України з богатирсько-
го багатоборства серед студентів 
ЗВО «Кубок сили», організованому 
комітетом з фізичного виховання та 
спорту МОН спільно з Федерацією 
найсильніших атлетів України і пере-
тягування канату найсильнішим вия-
вився аспірант механіко-технологіч-
ного факультету Іван Кузьмич. 

Студент Мукачівського фахового 
коледжу Руслан Меліков виборов срі-
бло чемпіонату України з бойового 
та класичного джу-джіцу серед юна-
ків 2004-2005 р.н. Майбутній правоз-
навець виступав у ваговій категоріїї 
до 70 кг і впевнено провів свої поє-
динки, лише у фіналі поступився 
одеситу на больовий прийом.

Василь Чопей

Добірку підготував завідувач кафедри фізичного виховання Микола Костенко

Чемпіонат України з гирьово-
го спорту серед студентів за пра-
вилами СГСУ (ІІІ ранг) зібрав 91 
богатирів з 25 вишів Харківської, 
Житомирської, Миколаївської, 
Львівської, Полтавської, Донець-
кої, Рівненської, Волинської, 
Одеської, Київської областей і 
міста Києва.

Столицю представляли п`ять 
вишів, серед яких і НУБіП. Наш Максим 
Древіч з агробіологічного факультету 
посів 3-тє місце. І разом з колегами 
Олесандром Коротким, Владиславом 
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«КИЇВСЬКА ПЕКТОРАЛЬ» – 
ЗДОБУТОК НАРОДНОГО 

ТЕАТРУ «БЕРЕЗІЛЬ»

НОВІ ПЕРЕМОГИ «КОЛОСА»

Добірку підготувала Ірина Майданюк, завідувачка кафедри культорології

СЛОБОЖАНСЬКІ ВІЗЕРУНКИ

«Київська пектораль» – профе-
сійна театральна премія, яка прису-
джується щорічно напередодні 
Міжнародного дня театру (27 берез-
ня) за підсумками календарного 
року, що минув. Вона стала першою 
в Україні і на теренах СНД професій-
ною театральною премією, визнан-
ням і вшануванням кращих акторів, 
режисерів, представників інших 
творчих професій, пов’язаних з теа-
тральним мистецтвом. За майже 
тридцять років існування премії її 
лауреатами стали більше 200 митців. 

Вже неодноразово творчі колек-
тиви нашого університету доводили, 
що навіть в умовах пандемії вони 
гідно репрезентують українську 
культуру на різноманітних рівнях. 
Не виняток і нинішня весна. Хорова 
група народного ансамблю «Колос» 
взяла участь у міжнародному фести-
валі мистецтв «Netherlandish Golden 
Tulip 2021», що пройшов у 
Амстердамі під патронатом 
Всесвітньої унії культури та зібрав 
колективи з Австрії, Вірменії, 
Азербайджану, Білорусі, Болгарії, 

Нещодавно до скарбнички досяг-
нень художньої студії «Голосіївська 
палітра» та гуртка «Декоративна фло-
ристика» додалися нові відзнаки. 
Цього разу - ІV Всеукраїнського від-
критого конкурсу-виставки декора-
тивно-прикладного мистецтва 
«Слобожанські візерунки». На нього 
надійшла 371 робота від аматорів та 
визнаних майстрів з України, Польщі, 
Угорщини, Китаю, Мексики та 
Малайзії.  Їх оцінювали у номінаціях 
«Декоративна композиція» (декора-

Свого часу це були Богдан Ступка, 
Ада Роговцева, Богдан Бенюк, 
Анатолій Хостікоєв, Олексій 
Богданович, Валерія Заклунна, 
Євгенія Мірошніченко та багато 
інших видатних митців сцени

Цьогоріч у номінації «Кращий 
народний театр» відзначено народ-
ний студентський театр «Березіль» 
Національного університету біоре-
сурсів і природокористування - за 
виставу «Моя професія сеньор з 
вищого світу, або Мільйон у весіль-
ному кошику».

Німеччини, Казахстану, Литви, Латвії, 
Молдови, Польщі, Росії, України, 
Чехії і Румунії. Серед цього представ-
ництва наш «Колос» відзначений 
Гран прі!

Ще одне Гран-прі здобула хоре-
ографічна група «Колоса» на 
Міжнародному фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Prime time of art» (м. Нур-
Султан, Казахстан). А ще колосисти 
привезли з Казахстану подяку орга-
нізаторів керівнику Ользі Сауріній і 
сертифікат на безкоштовну участь у 
наступних фестивалях-конкурсах.

тивний живопис, колаж, аплікація, 
вітраж тощо), «Образотворче мисте-
цтво» (живопис, графіка), «Об’ємно-
рельєфна композиція» (скульптура, 
квілінг, рельєфне панно тощо) та 
«Плакат». Дипломом І ступеня наго-
роджений першокурсник факультету 
тваринництва та водних біоресурсів 
В’ячеслав Дикало.

Ярина Пузиренко,
доцент кафедри культурології

СПОРТТАЛАНТИ І ПРИХИЛЬНИКИ

ЗОЛОТИЙ РАДІОПЕЛЕНГ УКРАЇНСЬКИЙ
БОГАТИР

МАЙСТЕР 
ДЖИУ-ДЖІТСУ

ПРИСТРАСТІ НА ТАТАМІ

БРОНЗА ГИРЬОВИКІВ

на діапазонах 144 МГц і 3,5 МГЦ, 
радіоорієнтування) він виборов 2-ге 
місце у особистому заліку на класич-
ній дистанції 3,5 МГц, 3-тє – у сприн-
ті і 3-тє -  у змаганнях з радіоорієнту-
вання. А також два срібла срібла і 
одну бронзу у командному заліку в 
складі збірної Києва: у дисципліні 
пошуку «лис» на діапазоні 3,5 МГц, 
спринті на класичній дистанції 144 
МГц та радіоорієнтуванні.

А старший викладач кафедри 
фізичного виховання В’ячеслав 
Пархоменко став чемпіоном України 
серед ветеранів.

Кузьменком, Євгенієм Кедичем, 
Олесандром Коршаком, Юлією Гусак і 

Людмилою Кузько забезпечили у 
командному заліку «бронзу».

Представники НУБіП успішно 
виступили на відкритому чемпіона-
ті України з кіокушин карате серед 
дітей, юнаків, юніорів і дорослих, 
який зібрав майже 500 спортсменів 
з України та Молдови. Від нашого 
університету відбір на змагання 
пройшли три члени університет-
ської збірної з карате.

Після тривалої боротьби і вис-
нажливих поєдинків минулорічний 
випускник Андрій Меженський став 
переможцем у абсолютній ваговій 
категорії, а Микита Шкромида з 
факультету захисту рослин, біотехно-
логій і екології посів 3-тє місце. На 
жаль, Михайло Уманський з механі-
ко-технологічного факультету у пів-
фінальному поєдинку поступився 
досвідченому суперникові з Дніпра.

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: Олександр Тітов,  
Тарас Малаховський, Аліса Семеняга, 

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


