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ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ДО 25-РІЧЧЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
СПІВПРАЦЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВІ ПАРТНЕРИ

У ПЕРШІЙ ВІСІМЦІ 
УНІВЕРСИТЕТІВ

ній голова Верховної Ради Олександр 
Мороз, який зіграв одну з ключових 
ролей в ухваленні Основного закону. 
На жаль, він не зміг взяти участь у 
роботі конференції.

Ту історичну ніч прекрасно 
пам’ятає ректор університету 
Станіслав Ніколаєнко.

- Ми, депутати парламенту, забу-
ли про партійні протиріччя, консолі-
дувалися – і проголосували за при-
йняття нової Конституції України, - 
пригадує він. – Вона увібрала у себе 
історичний досвід, зокрема 
Конституції Пилипа Орлика, всі 
напрацювання у всіх сферах життя 
суспільства, над якими тривалий час 
працювали народні обранці. І хоча 
точилося багато дискусій щодо полі-
тичного, соціального устрою – дійш-
ли єдиної думки на благо нашої кра-
їни. Тоді батьки Конституції заклали 
могутні підвалини становлення дер-

жави, виконання яких чомусь не вра-
ховується в нинішні часи сьогодніш-
німи політичними силами. І наше 
головне завдання - зробити все 
належне, щоб Конституція України 
виконувалась, а інтереси і права 
людини були забезпечені. Але й про 
обов’язки громадяни забувати не 
повинні.

Модератор заходу – голова наг-
лядової ради НУБіП Микола Томенко 
- з властивим йому гумором у сер-
йозному контексті тематики пред-
ставив ще кількох учасників тієї 
вікопомної події: народних депута-
тів Івана Зайця та Івана Чижа. Вони 
теж виклали своє бачення постула-
тів Конституції і висловилися за без-
умовне її дотримання.

… і нагороди
Указом Президента України 

№274/2021 за значний особистий 
внесок у державне будівництво, зміц-
нення національної безпеки, соці-
ально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі трудові 
досягнення, багаторічну сумлінну 
працю та з нагоди 25-ї річниці при-
йняття Конституції України звання 
народного артиста України присвоє-
но професору кафедри культуроло-
гії, співакові-вокалісту, композиторо-
ві, аранжувальнику Роману Рудому. 
Ще один наш колега - професор 
кафедри електротехніки, електроме-
ханіки та електротехнологій Микола 
Заблодський - відзначений званням 
«Заслужений працівник освіти 
України».

Валентин Обрамбальський

Заходи державні…
Ректор Станіслав Ніколаєнко 

взяв участь у державних заходах, 
присвячених 25-річчю Конституції 
України. В урочистому засіданні 
брали участь Президент України 
Володимир Зеленський, Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль та члени 
уряду, народні депутати нинішнього і 
минулих скликань, представники 
дипломатичних кіл, духовенство, 
колишні президенти України, голови 
Верховної Ради минулих скликань.

Станіслав Ніколаєнко долучився 
до урочистого засідання як народ-
ний депутат України ІІ, ІІІ, IV і V 
скликань, голова Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і осві-
ти, міністр освіти і науки України 
(2005-2007 рр.), голова Громадської 
ради освітян і науковців України та 
Асоціації працівників вищих аграр-
них навчальних закладів.

Він обговорив із народними 
депутатами і урядовцями проблеми 
НУБіП, зокрема будівництва спорт-
комплексу, а з першим заступником 
голови ВРУ Русланом Стефанчуком 
- ситуацію із відкриттям Прези дент-
ського університету. Зокрема, 
Станіслав Ніколаєнко запропонував 
готувати бакалаврів у стінах вже 
існуючих закладів вищої освіти, а 
магістрів - у новоствореному Прези-
дент ському університеті. Також рек-
тор мав окрему розмову щодо реалі-
зації ідеї про Президентський уні-
верситет із головою Офісу Прези-
дента Андрієм Єрмаком.

Денис Рудень

… університетські …
Цьому ювілею була присвячена і 

тематика науково-практичної кон-
ференції «25 років Конституції 
України: історія, сучасність, перспек-
тиви», організованої гуманітарно-пе-
дагогічним факультетом та ННЦ 
виховної роботи і соціального роз-
витку. До її роботи долучилися неор-
динарні особистості, так чи інакше 
причетні до творення, прийняття і 
утвердження Конституції – народні 
депутати того ІІ скликання. А серед 
них було чимало і випускників нашо-
го університету, в тому числі і тодіш-

Днями на базі ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження 
пройшов круглий стіл «Енерго-
ефективність у промисловості в 
контексті сталого розвитку» за уча-
сті Українського союзу промислов-
ців і підприємців, Державного агент-
ства з енергоефективності та енер-
гозбереження України, Української 
технологічної академії, ряду відомих 

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

Серед критеріїв оцінювання: 
позиціонування вишів у рейтингах 
QS World University Rankings, 
Webometrics, Nature Index, UniRank, 
публікаційна активність у виданнях, 
що входять до міжнародної наукоме-
тричної бази Scopus. До уваги брала-
ся участь в програмах Erasmus+ 
Європейського Союзу, результати 
Всеукраїнських студентських олімпі-
ад 2018/2019 і конкурсів наукових 
робіт 2019/2020 (за сумою балів), 
отримані премії Президента України 
та Верховної Ради України для моло-
дих вчених, кількість патентів, зареє-
строваних вченими університету в 
2020 році. І ще один показник - 
середнє зважене значення для рей-
тингів ЗВО за кількістю заяв, поданих 
абітурієнтами, та середнім конкурс-
ним балом у 2020 році.

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

експертів університетської та акаде-
мічної науки, громадських організа-
цій. У його межах ректор університе-
ту Станіслав Ніколаєнко і президент 
УСПП Анатолій Кінах підписали 
меморандум про співпрацю. 

Аналогічний меморандум тоді ж 
підписано і з Всеукраїнською асоціа-
цією пекарів.

Ніна Чехлова

Разом з тим, НУБіП України - у 
когорті вишів, які ранжуються між-
народним рейтингом QS World 
University Rankings, і серед україн-
ських також має восьме місце.

Таку ж позицію зафіксував і рей-
тинг Webometrics, який, в свою чергу, 
оцінює науково-дослідницькі досяг-
нення університетів за інформацією 
на їхніх сайтах. Він охоплює показ-
ники цитованості публікацій авто-
рів, рейтинги наукових видань 
вишів, зовнішні посилання на мате-
ріали сайту.

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

Шосте місце посідає університет 
у рейтинзі UniRank, який оцінює 
присутність вишу в інтернет-про-
сторі, активність в соціальних мере-
жах, участь в міжнародних неурядо-
вих організаціях та спілках, доступ-
ність і завантаженість наукової біблі-
отеки в інтернет-мережі тощо.

Сьоме місце у НУБіП - за кількі-
стю переможців ІІ етапу Всеукра-
їнських студентських олімпіад з 
предметів та спеціальностей.

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

У Консолідованому рейтингу 
закладів вищої освіти України 2021 
року НУБіП впевнено очолив ТОП-
10 вишів агробіологічного профілю.

Денис Рудень

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

Українській Конституції – чверть віку. 25 років тому Верховна Рада України прийняла новий  
Основний закон, який визначає політичний і соціальний устрій держави.



А Ігор Мельник, як і належить 
голові ради роботодавців, відзначив 
найкращих студентів інституту 
мотиваційними листами.

- На святкування зібралися бага-
то керівників різних рівнів, але нічо-
го б ми не досягли, якби не наші 
вчителі, - висловив переконання 
Валерій Самоплавський. - Адже тут 
нам дали не лише знання, а й навчи-
ли правильно ставитися до професії 
та людей, з якими працюєш, до своїх 
підлеглих. І тому зараз, ставши 
успішними у кар’єрі, маємо підтри-
мувати alma mater.

Сповідує цей принцип і началь-
ник Сумського обласного управлін-
ня лісового та мисливського госпо-
дарства Віктор Чигринець, який 
разом з колегами подарував інститу-
ту інтерактивну дошку.

- Бо теперішній студент – вже 
інший, - переконаний він. - То ми 

го господарства і лісівництва, і від-
тоді він пройшов славетний шлях та 
продовжує стабільно розвиватися.

Почесні грамоти Верховної Ради 
України вручено Роману Василишину, 
Андрію Білоусу і Віктору Свинчуку, 
Почесні грамоти Кабінету Міністрів 
України – Сергію Ковалевському, 
Олені Колесніченко, нагрудний знак 
Міністерства освіти і науки «За науко-
ві та освітні досягнення» - Петру 
Лакиді, Почесні грамоти МОН - Галині 
Домашовець, Олександру Совакову, 
Подяки МОН - Віктору Миронюку, 
Олесі Піхало, Наталії Пузріній, Андрію 
Спірочкіну, Подяки Київського місь-
кого голови - Інні Бобошко, Юлії 
Горкуші, Сергію Сендоніну.

Не забув про лісівників і НУБіП: 
Почесні грамоти університету отри-
мали Петро Яворовський, Андрій 
Виговський, Ірина Бобошко-Бардін, 
Олександр Кайдик, Марія Дубчак, 
Вадим Приступко, Вадим 
Майданенко, подяки – Василь 
Гуменюк, Олександр Сошенський, 
Ганна Лобченко, Надія Дегтярьова, 
Катерина Колесніченко, Оксана 
Багацька, Олександра Страшок, 
Лариса Романцова і Ганна Новакова.

- Далеко не кожен виш має таку 
багату історію, тому я гордий тим, 
що отримав освіту саме тут. Як і 
третина з 50-тисячного колективу 
фахівців, який очолюю сьогодні, 
вітаючи alma mater, - сказав Юрій 
Болоховець. - У нашій галузі мати 
диплом випускника ННІ лісового і 
садово-паркового господарства – то 
вже конкурентна перевага при пра-
цевлаштуванні. Недарма ж 9 з 24 

обласних керівників вийшли саме з 
цих стін. А студентам хочу сказати: у 
світі, який стрімко змінюється, коли 
багато професій скоро просто 
зникнуть, лісівник – то назавжди!

Подяками Державного агентства 
лісових ресурсів України відзначені 
Володимир Гриб, Ольга Марчук, 
Ганна Бойко, Оксана Павліщук, 
Віктор Маурер і Марина Сухомлин.

Ще один випускник лісфаку, а 
нині голова Товариства лісівників 
України, завідувач кафедри ботані-
ки, дендрології та лісової селекції 
Юрій Марчук привітав колег від 
всього 25-тисячного колективу гро-
мадської організації та вручив наго-
роди товариства: іменний годинник 
– Олені Пінчевській, Почесні грамо-
ти – Ользі Токаревій і Олександру 
Середюку, Подяки – Сергію 
Дударцю, Світлані Білоус, Івану 
Лакиді і Марії Шевчук.

З цієї нагоди в університеті про-
йшла міжнародна науково-практич-
на конференція «Теперішнє та май-
бутнє лісів екотону середніх широт». 
Її робота розпочалася з виставки 
наукових здобутків інституту, де 
можна було побачити все: від систем 
моніторингу пожеж до виробів із 
деревини і декоративних фігурок та 
панно, вкритих стабілізованим 
мохом. А віншували лісівників на 
урочистому засідання вченої ради 
ННІ лісового і садово-паркового 
господарства. Участь у ньому взяли 
голова Державного агентства лісо-
вих ресурсів України Юрій 
Болоховець, почесний директор 
інституту, колишній очільник галузі 
Валерій Самоплавський, голова ради 
роботодавців ННІ Ігор Мельник, 
генеральний директор комунально-
го об’єднання «Київзеленбуд» 
Олексій Король, керівники обласних 
управлінь лісового та мисливського 
господарства, науковці, випускники, 
студенти і гості.

- ННІ лісового i садово-парково-
го господарства – найстаріший під-
розділ НУБіП, - відзначив проректор 
з науково-педагогічної роботи, між-
народної діяльності та розвитку 
Вадим Ткачук. - Його історія розпо-
чалася у 1840 році із заснування 
Маримонського інституту сільсько-

ворення з ними отриманих результа-
тів. Тож впродовж останніх років вий-
шов ряд статей у наукових журналах, 
що індексуються в науково-метрич-
них базах Scopus та Web of Science, 
підготовані нові проєкти та грантові 
заявки. Таким чином, працюючи на 
благо НУБіП, ми сприяємо соціаль-
но-економічному та науковому роз-
витку нашої рідної України.

Розмовляла Ірина Кушніренко
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ВИЗНАННЯ

У ТОП-100 ЖІНОК КРАЇНИ

ПРАЦЮЮЧИ НА БЛАГО

КОЛЕКТИВИ

в Україні і Японії — відповідно у 
Чорнобильській зоні і в Фукусімі (де 
провела два роки на запрошення 
японських колег, які переймали дос-
від українських вчених). Зараз Олена 
працює в Україні, займаючись проєк-
том за участю японського Агентства 
атомної енергетики та українського 
Інституту проблем безпеки АЕС. 
Зокрема, з’ясовує, які бактерії живуть 
у саркофазі зруйнованого четверто-
го енергоблоку ЧАЕС. 

Крім іншого, вона активно 
популяризує науку і цього року 
взяла участь в організації виставки 
«Чорнобиль. Подорож», приуроче-
ної до 35-річчя катастрофи. А ще - 
пише книгу про радіобіологію, яка 
планується до видання за рік.

Ніна Чехлова

розвитку альтернативних джерел 
енергії, запровадження енергоефек-
тивних технологій, диверсифікації 
джерел та постачальників енергії 
тощо. До того ж ряд вимог щодо 
імплементації третього енергетич-
ного пакету визначені Угодою про 
асоціацію з ЄС, і нам важливо якомога 
вдаліше реалізувати ці положення з 
урахуванням наявних в Україні при-
родних, політичних та економічних 
умов. Право виступає регулятором 
відносин у сфері енергетики, тому від 
правильної імплементації міжнарод-
но-правових норм у вітчизняне пра-
вове поле залежить ефективність 
механізмів їх реалізації, а отже - і 
енергетична безпека країни в цілому.

Ускладнює питання енергетичної 
безпеки сьогодні завершення будів-
ництва Північного потоку – 2 та 
Турецького потоку, що вже знизило 
об’єми транзиту природного газу 
через територію України. З огляду на 
це перед політиками постає ряд над-
звичайно важливих питань, які потре-
бують першочергового вирішення. А 
ефективна політика завжди спираєть-
ся на якісні наукові дослідження, які 
ми й проводимо. У той же час, розумі-
ємо важливість співпраці з європей-
ськими та американськими колегами 
у даній галузі та професійного обго-

У обговоренні враховувалися 
думки експертів у сфері політики, 
економіки, соціальної сфери та куль-
тури. Оцінювався вплив жінок на 
прийняття державних рішень, їхня 
здатність формувати громадську 
думку, надавати бізнес-вплив, а також 
творчі та спортивні успіхи, які позна-
чаються на іміджі України у світі.

Олена Паренюк відзначена як 
одна з тих молодих вчених, хто 
представляє українську науку на між-
народному рівні: вона досліджує 
вплив радіації на бактерії та їх скуп-
чення, або мікробіоми. Бактерії — 
вкрай живучі організми, проте під 
впливом радіоактивного випроміню-
вання вони змінюють свої функції і 
поводяться по-іншому. Цими дослі-
дженнями молода вчена займається 

- Насамперед, вітаю. Приємно, 
що молоді науковці юридичного 
факультету НУБіП отримують 
такі державні відзнаки, виперед-
жаючи профільні юридичні ЗВО…

- Так, це реально впливає на 
престиж і статус університету, яким 
ми пишаємося! Для мене ж особисто 
це потужний мотивуючий фактор, 
адже НУБіП став частиною не лише 
моєї особистої біографії, з якою пов’я-
зані 12 років професійного життя, а й 
нашої сімейної історії. Саме тут сту-
дентами у далеких 70-х роках вже 
минулого століття познайомилися 
мої батьки, які завжди дуже цінували 
здобуту у цих стінах вищу освіту. 
Випускницею нашого університету є і 
моя рідна сестра. Тому для мене важ-
ливо, щоб наша спільна alma mater 
процвітала і була відома не лише в 
Україні, а й за кордоном.

- І це вам вдається! Над чим 
працюєте зараз?

- Наразі над питаннями, пов’яза-
ними з правовим забезпеченням 
енергетичної безпеки України, що є 
критично важливими для нормально-
го функціонування економіки будь-
якої держави. Україна, на жаль, енер-
гетично імпортозалежна країна, що 
обумовлює необхідність розумного 
використання енергетичних ресурсів, 

Журнал «Фокус» представив щорічний рейтинг: «ТОП-100 
найвпливовіших жінок України». До нього увійшли дипломати, 
політики, вчені, спортсменки, жінки, чиї професії пов’язані з музикою, 
кіно та літературою, бізнесвумен та інфлюенсери з соцмереж. На 92-й 
позиції у ньому наша колега - асистентка кафедри загальної екології, 
радіобіології і безпеки життєдіяльності Олена Паренюк.

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих 
учених – докторів наук» і подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у 
2021 році призначено 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук. 
Серед лауреатів і наш колега – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Євгеній Шульга, з яким наша розмова.

писали крейдою і витирали написане 
рукавом, нові ж часи потребують зов-
сім іншої бази для якісного навчання.

- Наразі створення зелених 
острівків у величезних мегаполісах 
– світовий тренд. Не виняток і сто-
лиця України, - зазначив Олексій 
Король. - Я очолюю «Київзеленбуд» 
- колектив, у якому працюють кілька 
сотень випускників НУБіП. До речі, 
саме вони є нашими топ-менеджера-
ми. А науковці вишу взяли активну 
участь у розробці програми розвит-
ку зеленої зони Києва.

Закриваючи цей парад вітань, 
учитель багатьох присутніх про-
фесор Олексій Пилипенко підсу-
мував: запорука подальшого роз-
витку лісівничої галузі, її ренесансу 
– сучасні достойники науки і осві-
ти, їхній світлий розум і колектив-
на праця.

Ірина Кушніренко

ЛІСІВНИК – ТО НАЗАВЖДИ
ННІ лісового i садово-паркового господарства НУБіП відзначив своє 180-річчя, а Боярська лісова дослідна станція - 95-річчя.  

До вітань долучилися керівництво галузі, численні друзі і партнери.
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НАУКА
Декан факультету Оксана Тонха 

коротко представила ректору уні-
верситету Станіславу Ніколаєнку та 
членам ректорату основні напрями 
наукової діяльності колективу. Це 
створення сортових ресурсів зерно-
вих, технічних, кормових олійних та 
інших культур, розробка ресурсоз-
берігаючих технологій, розрахунок 
норм добрив, систем удобрення, 
надання рекомендацій щодо їх 
ефективного впровадження, оцінка 
якості добрив та продукції рос-
линництва і земель, обгрунтування 
параметрів розширення біорізнома-
ніття польових культур у виробни-
цтві біологічно та енергетично цін-
ної продукції, трансформація грун-
тів Лісостепу України та розробка 
новітньої концепції сталого  земле-
користування, наукове обгрунтуван-
ня і опрацювання системи енергоо-
щадного екологічного землеробства 
у цьому регіоні.

Локація перша 
Стаціонарний дослід науковців 

кафедри землеробства та гербології 
презентував її завідувач Семен 
Танчик. За нашими даними, зазначив 
він, довготривала інтенсифікація і 
надмірна розораність призвели до 
загрозливого стану ґрунтів України. 
Орні землі складають 32,5 млн. га 
(54 % від території України, норма – 
не більше 40 %), 57 % сільськогоспо-
дарських угідь піддані ерозійним 
процесам, щорічно змивається біль-
ше 500 млн. т ґрунту, з яким втрача-
ється більше 10 млн. т гумусу (перег-
ною), 0,5 млн. т сполук азоту, 0,6 млн. 
т сполук фосфору і 0,8 млн. т калію. 
Дегуміфікація щорічно складає біль-
ше 1 т/га, а динаміки балансу гумусу, 
внесення органічних і мінеральних 
добрив - від’ємні! За якісними ж 
показниками ґрунти розподіляються 
так: високої якості ≈ 20%(вміст гуму-
су 4 % і більше), середньої - ≈ 50 % 
(3-4 %), низької - ≈ 30 % (менше 3 %).

Очевидно, що шлях подальшої 
інтенсивної хімізації землеробства 
економічно необґрунтований і еко-
логічно небезпечний. Настала нагаль-
на необхідність екологізації і біологі-
зації землеробства, яка передбачає 
комплекс еколого-економічних, 
агротехнічних, меліоративних та 
ґрунтозахисних заходів, спрямова-
них на отримання стабільної, адек-
ватної біокліматичному потенціалу 
зони, якісної і екологічно безпечної 
продукції землеробства з відтворен-
ням родючості ґрунтів. Кафедра зем-
леробства та гербології з 2002 року 
проводить дослідження з вивчення 
таких систем землеробства: інтенсив-
на (контроль), екологічна, органічна 
та система No-till. Встановлено, що 
найбільш ефективною, екологічно 
безпечною проявила себе екологічна 

роки аспірант Роман Федів заклав 
багатофакторний дослід з тради-
ційною для України культурою (але 
яку можна вже віднести до нішових 
культур) – вівсом. Культурою нині 
зацікавилась переробна промисло-
вість: на неї нині вже досить висо-
кий попит. Дослідження з кукуру-
дзою проводить аспірант Роман 
Сачок. 

Завдяки сприянню ректорату та 
за рахунок державних наукових тем 
кафедра забезпечена сучасними 
приладами для аналізування рос-
линницької сировини, плідно співп-
рацює з науковими установами і 
ЗВО, вирішуючи важливі наукові і 
освітянські проблеми.

Локація четверта 
Методи створення нових сортів 

та гібридів кукурудзи, а також колек-
цію зернових презентував завідувач 
кафедри генетики, селекції і 
насінництва ім. М.О. Зеленського 
Олександр Макарчук. Наразі тут 
зосередилися на створенні вихідно-
го матеріалу кукурудзи з поліпшени-
ми якісними показниками та адапто-
ваного до температурних змін умов 
вирощування і вивчення колекції 
самозапилених ліній кукурудзи з різ-
ними біохімічним показниками яко-
сті зерна (до складу колекції увійшли 
інбредні лінії кукурудзи селекції 
НУБіП, Інституту рослинництва ім. 
В.Я. Юр’єва НААН, отримані із 
Національного центру генетичних 
ресурсів рослин України, вивченні 
колекції зернових колосових куль-
тур, зокрема пшениці озимої та ярої, 
ячменю озимого та ярого, а також 
жита та тритикале для  використан-
ня в селекційному процесі. 
Колекційні зразки зернових колосо-
вих культур отримують від наукових 
установ, які займаються селекцією 
цих культур.

По кукурудзі в дослідах була 
представлена вся схема селекційно-
го  процесу  – від колекційного роз-
садника до сортовипробування. 
Також проводиться екологічне сор-
товипробування гібридів кукурудзи 
компанії «Монсанто» за госпдоговір-
ною тематикою.

система, яка передбачає науково 
обґрунтовану організацію земельної 
території: розораність складає менше 
40 %; ринкову структуру посівних 
площ та систему сівозмін; органо – 
мінеральну систему удобрення; збері-
гаючу систему обробітку ґрунту; еко-
лого-економічну систему захисту 
посівів від шкідливих організмів; 
застосування біопрепаратів.

Локація друга 
Дослідні ділянки, що належать до 

царини кафедри агрохімії та якості 
продукції рослинництва, помітно 
було здалеку: над ними зависли 
потужні дрони. Ця кафедра предста-
вила власні нові досягнення в управ-
лінні формуванням врожаю через 
регулювання живлення рослин.

- Управління є тактичне і страте-
гічне, - наголошує її завідувач 
Анатолій Бикін. - І сьогодні колектив 
займається розробленням алгоритму 
раціональної реалізації цих принци-
пів у технологічні рішення агрохіміч-
ного забезпечення рослинництва. 
Початок дає діагностика живлення 
рослин, і науковці продемонстрували 
сучасні прилади польової експрес-ді-
агностики, що дозволяють безпосе-
редньо в полі визначати вологість, 
твердість, рН ґрунту, параметри, 
пов’язані з його електропровіднітю, 
вміст окремих елементів тощо. 

- Використання будь-якого екс-
прес-приладу потребує перевірено-
го методичного супроводу, саме в 
цьому напрямку ми працюємо, - 

пояснює доцент кафедри Наталія 
Пасічник. - Є істотні напрацювання 
в дистанційному моніторингу посі-
вів саме для оперативної оцінки й 
регулювання живлення рослин.

Безпілотні технології сьогодні 
дозволяють здійснювати не лише 
моніторинг, а й технологічні процеси. 
Загальну увагу привернув працюючий 
над посівами безпілотний оприскувач. 
Новим напрямком у діяльності кафе-
дри є розроблення технологічних 
параметрів роботи з такими БПЛА - 
від приготування добрив до обробки 
посівів. Представлений безпілотник 
має змінні насадки й може вносити 
розчини, насіння, сухі добрива. Це не 
просто нова технологія обробки посі-
вів, це, можна сказати, нова філософія. 

Науковці кафедри дотримуються 
точних підходів до регулювання 
живленням рослин – дати потріб-
ний елемент у потрібний час. А для 
рослин цей визначений час може 
тривати кілька днів, тож точність 
таких підходів і старання кафедри 
виправдані.  

Локація третя 
Про наукові дослідження кафе-

дри рослинництва розповіла її завід-
увачка Світлана Каленська. Основні 
напрями пов’язані з глобальними 
проблемами людства, змінами клі-
мату, емісією газів: продовольча, 
енергетична безпека; збереження та 
розширення біорізноманнітя, орга-
нічне виробництво продукції рос-
линництва.

У 2021-2022 роках співробітни-
ки кафедри та 10 аспірантів викону-
ють наукову тематику, що фінансу-
ється за рахунок державного 
бюджету, - «Альтернативні джерела 
рослинницької сировини для 
виробництва мастил та палив». Так, 
аспірантка Наталія Гордина дослі-
джує нову для регіону культуру – 
сафлор, який традиційно був куль-
турою степу України. Це - культура 
універсального використання і має 
значну перспективу розширення 
посівних площ в Україні. Аспіранти 
Анна Лемешик і Олена Гордина пра-
цюють над питаннями біологізації 
технологій вирощування сої та 
пшениці озимої. Важливе дослі-
дження проводить аспірант 
Олександр Пономаренко з горохом 
озимим – цінним як продовольча 
культура та попередник під озимі. 
Продовжують дослідження з соняш-
ником аспіранти Віталій Аврамчук і 
Роман Гоєнко. Вперше за останні 

ДЕНЬ ПОЛЯ - 2021
Традиційний День поля, після перерви на карантин, спричинений пандемією коронавірусу, знову зібрав 
на дослідному полі Агрономічної дослідної станції науковців. Дуже приємно було бачити багато молоді 
– аспірантів: всього їх на агробіологічному факультеті 42, і майже половина була залучена до 
демонстрації своїх дослідів.

За кін чен ня на стор. 4



Локація п’ята 
А про кормові культури, їхнє зна-

чення та технології вирощування 
детально розповів завідувач кафедри 
кормовиробництва, меліорації і мете-
орології Григорій Демидась. Одне з 
основних завдань кафедри - органі-
зація і проведення виїзних практич-
них занять зі студентами з дисциплі-
ни «Кормовиробництво і луківниц-
тво». На дослідному полі на площі 2 га 
створено колекційний розсадник 
кормових культур. Колекція нарахо-
вує понад 30 видів та сортів найбільш 
поширених кормових трав різних 
екологічних типів. І це значно полег-
шує практичне унаочнення та закрі-
плення теоретичного матеріалу сту-
дентами щодо вивчення біологічних, 
морфологічних особливостей та 
формування продуктивності кормо-
вих рослин. А також дає можливість 
на натуральних зразках та в умовах їх 
природного середовища навчитись 
визначати за особливостями морфо-
логічної будови вегетативних органів 
види кормових трав, диференціюва-
ти типи пагонів в скелеті кущів злако-
вих культур, визначати коефіцієнт 
кущення рослин. 

Також науковці кафедри заклали 
польовий дослід за ініціативною 
темою «Удосконалення енергоощад-
них технологій вирощування кор-
мових культур в основних та про-
міжних посівах правобережного 
Лісостепу України». 

Локація шоста 
Завідувач кафедри ентомології 

Ярослав Лікар розповів про моніто-
ринг шкідників сільськогосподар-
ських культур (за результатами цих 
обстежень складається система 
захисту від них) та зазначив.

- Все більшого значення в сіво-
зміні набувають енергетичні культу-
ри, які мають спеціалізованих шкід-
ників. А це потребує вивчення їх біо-
логічних особливостей та регулю-
вання чисельності, враховуючи еко-
логічний стан посівів інших культур.

Він розповів про захист полів 
сільськогосподарських культур, 
зокрема кукурудзи, пшениці та 
інших біологічним методом, із вико-
ристанням ентомофагів.

Внесення (випуск) трихограми 
планується проводити за допомогою 
безпілотного літального комплексу 
для внесення засобів захисту рослин 
ультрамалооб’ємним методом. До 
речі, цей комплекс представив випус-
кник нашого університету - успішний 
бізнесмен Дмитро Грогуленко. Він, 
співпрацюючи з кафедрою, надає їй і 
спонсорську допомогу, зокрема в 
облаштуванні лабораторії.

Підбиваючи підсумки, Станіслав 
Ніколаєнко відзначив творчий підхід 
до справи науковців факультету, 
зокрема молодої генерації. Але 
заспокоюватися не варто.

Валентин Обрамбальський
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ВИПУСКНИКИ НАУКА

ЗАХИСНИКИ

Протягом двох попередніх років 
вони опановували програму підго-
товки офіцера запасу, пройшли 
завершальний її етап – польові 
збори, склали іспити, і ось – вже 
стоять у строю, урочисто складаючи 
військову присягу. Серед них не тіль-
ки студенти НУБіП, а й їхні колеги з 
майже 20 закладів вищої освіти та 
громадяни України, які вже мають 
відповідний рівень освіти.

- Вони пройшли теоретичний 
курс і отримали відповідні навички у 
навчальних класах нашої кафедри і 

На гуманітарно-педагогічному 
факультеті випуск 2021 безумовно 
історичний - вперше дипломи бака-
лаврів отримали студенти спеціаль-
ностей «Міжнародні відносини» та 
«Психологія». Зі 177 бакалаврів 20 - 
мають дипломи з відзнакою.

Урочистий випуск бакалаврів 
ННІ лісового і садово-паркового 
господарства пройшов тематично: 
75 випускників трьох спеціальнос-
тей «Лісове господарство», «Садово-
паркове господарство» і 
«Деревообробні та меблеві техноло-
гії» отримали дипломи в екокласі 
університетського ботанічного саду.

Дипломи бакалаврів отримали і 
74 студенти спеціальності «Геодезія 
та землеустрій», до вітальних слів 
яким приєдналася випускниця 
факультету землевпорядкування 

польових умовах - на базі навчаль-
ного центру «Десна» імені князя 
Ярослава Мудрого, - говорить завіду-
вач кафедри військової підготовки 
Анатолій Есаулов. – Вправлялися у 
вмінні водити військову техніку, 
стріляли зі штатної зброї механізо-
ваного (танкового) батальйону, 
отримали нові знання з інженерної 
підготовки, тактичної медицини та 
перевірили свою вправність у топо-
графії. Словом, навчалися захищати!

Треба сказати, що цьогоріч 
заняття з вогневої підготовки прохо-

Ольга Лахматова - заступниця 
директора департаменту, начальни-
ка відділу державної експертизи 
документації із землеустрою 
Держгеокадастру.

Один з найбільших факультетів 
– економічний – випустив 147 бака-
ларів денної форми навчання за спе-
ціальностями «Економіка», «Фінанси, 
банківська справа і страхування», 
«Облік і оподаткування». 12 з них 
отримали дипломи з відзнакою. Ще 
103 дипломи – студентам-заочникам.

А на механіко-технологічному 
факультеті випуск відсвяткували і 
бакалаври, і магістри-дослідники 
денної форми навчання: бакалавр-
ські дипломи отримали 36 випус-
кників освітньо-професійної про-
грами «Агроінженерія», 24 - 
«Транспортні технології (на автомо-

дили в умовах, наближених до бойо-
вих: висока температура повітря 
разом з тяжкою захисною амуніцією 
вимагали від майбутніх офіцерів 
фізичної і психологічної готовності 
до виконання поставлених завдань. І 
її проявили не лише хлопці, а й 
дівчата. Як от Єлізавета Бернадська.

- У нас, як і у Збройних силах 
України, більше 10 відсотків бажаю-
чих отримати військовий фах - 
представниці прекрасної статі, - 
коментує вона. - Основна моя про-
фесія - галузеве машинобудування, а 
паралельно навчаюсь ще й на кафе-
дрі військової підготовки. Адже твер-
до вирішила, що хочу мати щось 
спільне із захистом своєї держави.

Та й звання кращого снайпера 
польових зборів цього року виборо-
ла саме дівчина - Ілона Гук.

Певна кількість майбутніх випус-
кників кафедри планують пов’язати 
своє майбутнє зі службою у 
Збройних силах України. Так, сту-
дент Максим Пашинський розповів, 

більному транспорті)», магістерські 
- 10 агроінженерів.

На факультеті аграрного 
менеджменту теж випустили і бака-
лаврів  (спеціальностей 
«Менеджмент» та «Маркетинг»), і 
магістрів освітньо-наукової програ-
ми «Менеджмент зовнішньоеконо-
мічної діяльності». Окремо подяку 
отримали кращі спортсмени – Олег 
Ставничий, Ярослав Копанєв, Богдан 
Присяжнюк та Влад Степанюк, які 
чотири рази у складі збірної факуль-
тету виборювали «Кубок ректора» у 
футбольних змаганнях та двічі 
поспіль ставали переможцями еста-
фети «Голосіївське кільце».

Майже 180 новоспечених бака-
лаврів і магістрів випустив і ННІ 
енергетики, автоматики і енергозбе-
реження. І якщо новоспеченим магі-

що йшов на навчання з конкретною 
метою: робити військову кар’єру. 

- І от роки мого навчання закін-
чились. За весь цей час через мене 
пройшла купа інформації, ледь не 
кожний гвинтик з нашої техніки 
побував в мене в руках, - ділиться він 
враженнями. - Мене навчили керува-
ти людьми, надавати їм допомогу, 
рятувати життя. Скажу чесно, суму-
ватиму за часом, проведеним на 
кафедрі військової підготовки…

Ігор Родіонов

страм доведеться попрощатися з 
рідним університетом, то переважна 
більшість бакалаврів  продовжить 
навчання на магістерських програ-
мах з наступного навчального року.

У ННІ неперервної освіти і туриз-
му цьогоріч присвоєно кваліфікацію 
за спеціальністю, яку вони обрали 
вдруге, 64 магістрам і 70 бакалаврам. 
Адже, щоб іти в ногу з часом, необхід-
но продовжувати освіту і саморозви-
ток, не зупинитися, отримавши 
атестат чи диплом, постійно оновлю-
вати свої знання, ставити перед 
собою високі цілі й їх досягати.

Ірина Кушніренко

ХТО – НА РОБОТУ, 
ХТО – В МАГІСТРАТУРУ

НАВЧАЄМОСЯ ЗАХИЩАТИ

Мить, до якої молоді люди наполегливо йшли роками: отримання заслужених дипломів одного з кращих 
вишів країни – НУБіП. Цього літа університет випустив у професійне життя 2451 молодих фахівців.

На кафедрі військової підготовки прийняттям присяги на вірність українському народу завершили свою підготовку біля 300 офіцерів запасу.

ДЕНЬ ПОЛЯ 
- 2021

Закінчення. Поч. на стор. 3
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ПРАКТИКИ

Навчальні практики 
у майбутніх лікарів 
ветеринарної медицини...
Магістри факультету ветеринар-

ної медицини, вивчаючи дисципліну 
«Паразитологія та інвазійні хвороби 
тварин», пройшли навчальну практи-
ку на базі кафедрі фармакології, пара-
зитології і тропічної ветеринарії, 
Київського міського зоологічного 
парку і Української лабораторії якості 
та безпеки продукції АПК НУБіП.

- Вони опановували різні класич-
ні і сучасні методи паразитологічних 
досліджень, здійснювали відбір екс-
понатів, проміжних хазяїв – збудни-
ків паразитарних хвороб тварин у 
довкіллі, на території Голосієва, -роз-
повідає одна з керівників практики 
доцент Раїса Слободян.

Четвертокурсники спеціальнос-
тей «Ветеринарна медицина» та 
«Ветеринарна гігієна, санітарія та 
експертиза» здобули практичні 
навички з дисципліни «Гігієна хар-
чових продуктів»: ознайомилися з 
новими технологіями та опанували 
методи лабораторних досліджень, 
які використовують при проведенні 
ветеринарно-санітарної оцінки хар-
чових продуктів, безпосередньо на 
виробництві. Вони відвідали лабора-
торії ветеринарно-санітарної екс-
пертизи на продовольчих ринках 
«Деміївський» та «Житній», де озна-
йомилися з особливостями прове-
дення ветсаноцінки харчових про-
дуктів, лабораторними дослідження-
ми молока та молочних продуктів, 
проведенням радіологічних дослі-
джень, а також визначенням нітратів 
та нітритів у продуктах рослинного 
походження.

На контрольно-інспекційному 
пункті «Столичний» студенти озна-
йомилися із особливостями перети-
ну кордону автотранспортом, який 
перевозить вантажі, підконтрольні 
ветеринарній службі, ветеринарною 
документацією, зокрема міжнарод-
ними ветеринарними сертифіката-
ми на імпорт та експорт, а також із 
методикою відбору проб підкон-
трольної продукції.

А в Українській лабораторії яко-
сті та безпечності продукції АПК - 
познайомились із структурою під-
розділу, особливостями роботи від-
ділів лабораторії, отримали інфор-
мацію щодо видів досліджень харчо-
вих продуктів, які безпосередньо 
проводяться в закладі.

- Завершальним етапом навчаль-
ної практики стало проєктування про-
тиерозійних заходів на водозборах 
НУБіП України. До впровадження тео-
рії в практику доєдналися доценти 
кафедри Володимир Ма люга та 
Олександр Соваков, - розповідає 
Ольга Митчик. - Спільними зусиллями 
з аспірантами і викладачами ми замі-
нили нестійкі кущові види на відверш-
ках яру, що знаходиться поблизу 
навчального корпусу № 1, на більш 
тіневитривалі. А також підновили пле-
тені загати і облаштували кілька роз-
пилювачів стоку. Для цього використа-
ли садивний матеріал із навчально-до-
слідного розсадника кафедри відтво-
рення лісів та лісових меліорацій.

...рибників
Для другокурсників спеціальнос-

ті «Водні біоресурси та аквакультура» 
логічним завершенням вивчення 
дисципліни «Гідробіологія» стала 
навчальна практика на базі нової 
сучасної лабораторії біопродуктив-
ності та рибогосподарської екології 
Центру водних біоресурсів та аква-
культури.

Каскад озер Дідорівка Голо сі ївсь-
кого парку – улюблене місце відпо-
чинку студентів університету – цього 
разу стало місцем навчальної практи-
ки. Студенти закріпили знання та 
алгоритм дослідження водойми (збір 
інформаційних джерел про розташу-
вання, площу, глибину, водообмін 
тощо), провели обстеження на пред-
мет виявлення різноманітних стоків, 
рекреаційного навантаження, визна-
чили основні фізико-хімічні показни-
ки води та отримали результат з вмісту 
розчиненого у воді кисню, рН-середо-
вища, електропровідності, загальної 
мінералізації, солоності води. Все це 
можна зробити практично миттєво, 
використовуючи новітні прилади – 
Water Quality Meter, рН-метр. Студенти 
також змогли самостійно відібрати 
гідробіологічні проби з тим, щоб вже у 
лабораторії камерально опрацювати 
їх за допомогою сучасних світлових 
мікроскопів. 

Ірина Кушніренко

Для ознайомлення із особливос-
тями технологічного процесу виго-
товлення морозива студенти відвіда-
ли АТ «Житомирський маслозавод» 
компанії «Рудь», де провели органо-
лептичне дослідження продукції, від-
працювали заходи біобезпеки, озна-
йомилися із сучасними методами 
пест-контролю та поспілкувалися з 
технологом підприємства.

...соціальних працівників
Цьогоріч практика для першо-

курсників спеціальності «Соціальна 
робота» проходила дистанційно на 
базі Київського міського центру 
соціальних служб. Звичайно, студен-
ти жалкували про дистанційний 
формат практики, проте вони зазна-
чають: навіть за таких умов їхні 
наставники - в.о. завідувача кафедри 
соціальної роботи та реабілітації 
Ірина Сопівник та старший викладач 
Олена Варава - організували два 
насичених тижні, протягом яких 
вони дізнались багато потрібної 
інформації, емоційно занурились в 
роботу та глибше пізнали свою май-
бутню професію. А першокурсники 
Вікторія Бізюка, Оксана Мажар, Інна 
Олійник, Єлизавета Руднік, Наталія 
Вальчевська, Аліна Нестерук, 
Олександра Долбєва, Лідія Бичкова, 
Дмітрій Тимошенко, Дарія Гордійчук, 
Ярослава Дубас, Юлія Чернієнко все 
ж змогли безпосереньо долучитися 
до заходів центру.

Молодь ознайомилася із систе-
мою соціальної роботи в Україні в 
цілому, завданнями, структурою, кате-
горіями клієнтів Київського міського 
центру соціальних служб та форму-
вання професійних умінь і навичок 
майбутніх фахівців, нормативними 
документами, за якими здійснюється 
діяльність соціального працівника та 
діяльність КМЦСС тощо.

- Працівники центру надали нам 
багато можливостей для професійної 
реалізації, залучаючи студентів до гро-
мадського життя, - ділиться враження-
ми Діана Лопатіна. – Ми побачили, як 
вони ведуть сторінки у соціальних 
мережах для популяризації заходів та 
привернення уваги громадян до пев-
них соціальних проблем, тісно співп-
рацюють з багатьма волонтерськими, 
громадськими і молодіжними органі-
заціями, благодійними фондами тощо.

Студенти так захопилися цією 
роботою, що навіть у свій вихідний 
долучилися до організації Дня бать-
ка у парку Відрадний.

- Мене запросили як волонтера, 
- говорить Оксана Мажар. - Для май-
бутнього соціального працівника – 
це гарна можливість застосувати 
теоретичний матеріал на практиці. 
Діти з задоволенням долучались до 
різноманітних ігор, весело проводи-
ли час, а я їм допомагала.

- Це був захід не лише для відпо-
чинку, тут також були представлені 

центри консультування, де будь-хто 
може отримати фахову підтримку, 
консультацію та допомогу, - допов-
нює Кристина Янович.

...землевпорядників
Першокурсники факультету зем-

левпорядкування під час ознайомчої 
практики продовжили вивчати і 
закріплювати знання, набуті під час 
аудиторного вивчення дисциплін, 
які входять до освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій». Вразив 
факт практично стовідсоткової при-
сутності студентів на практиці!

- Ми відвідали Київський інсти-
тут земельних відносин - провідне 
комунальне підприємство України 
в галузі землевпорядкування, 
геодезії, топографії та інженерної 
геодезії, інвентаризації земель та 
нерухомості, - пригадує староста 
2-ї групи Ольга Пронь. - Екскурсію 
нам проводив особисто директор 
Ігор Долинський, до речі, випус-
кник НУБіП. Нам показали елек-
тронний тахеометр, а також про-
грами, за допомогою яких отриму-
ються, зберігаються та обробля-
ються цифрові дані.

- Цікаво було побачити мобіль-
ний 3D-сканер Trimble MX2 Dual 
Head, яких лише два в Україні, - додає 
Іван Верещак. - Нам продемонструва-
ли їх функції і де їх використовують. 
Саме підприємство надає широкий 
спектр послуг із землевпорядкування, 
геодезії, топографії та інженерної 
геодезії. Команда висококласних сер-
тифікованих фахівців якісно і в 
короткий термін, використовуючи 
сучасні прилади і технології, викона-
ють замовлення своїх клієнтів. 

- Побували і у ДП «Центр держав-
ного земельного кадастру», де нас  
зустрів директор департаменту тех-
нологічного забезпечення 
Державного земельного кадастру 
Антон Тарасенко, - говорить Артем 
Шамоян. - Керівники підприємства і  
практики звернули увагу студентів 
на роль Центру ДЗК у створенні 
Публічної кадастрової карти 
України, продемонстрували найнові-
ше геодезичне й аерознімальне 
обладнання та інструменти, якими 
володіє це підприємство та вико-
ристовує при проведенні відповід-
них робіт, на широкий спектр кадас-
трових робіт його працівників, 
необхідність володіння геоінформа-
ційними технологіями для роботи у 
сфері кадастру.

-Найбільше вразив третій день 
практики, як кажуть, на десерт. Ми 
відвідали ДП «Науково-дослідний і 
проєктний інститут землеустрою», - 
долучається до розмови Софія 
Розуменко. - Сміливо можна назвати 
це підприємство класичним. 
Прекрасні супроводжуючі, приємна 

атмосфера та взаємовідносини при 
спілкуванні в лабораторіях та кабі-
нетах інституту. Така практика від-
крила для нас можливість пізнати всі 
сторони роботи землевпорядника і 
значно розширити уявлення про 
геодезію та картографію як важливі 
складові нашої професії.

...лісівників
Четвертокурсники спеціальності 

«Лісове господарство» пройшли 
завершальну навчальну практику - з 
дисципліни «Лісова меліорація».

- На демонстраційних ділянках 
полезахисних лісових смуг 
Національного виставкового центру 
студенти здійснювали польове 
обстеження деревостану, визначали 
актуальні лісомеліоративні і такса-
ційні показники лісових смуг, прово-
дили аеродинамічні вимірювання, а 
також описували вплив різних фак-
торів на захисні насадження, - роз-
повідає керівник практики доцент 
кафедри відтворення лісів і лісових 
меліорацій Ганна Лобченко. - Також 
ознайомилися із гідротехнічними 
спорудами як елементом протиеро-
зійного облаштування водозборів та 
надали оцінку стану даних споруд.

- Багата історія та праця кількох 
поколінь студентів і викладачів 
перетворила за тривалий час тери-
торію університету на лабораторію 
під відкритим небом, адже тут зна-
ходяться і вікові дуби, висаджені за 
часів Петра Могили, і терасовані 
схили, заліснені у повоєнний 
період, - діляться враженнями Лілія 
Щевкун і Оксана Клименко. - Мали 
можливість вивчити напрацьова-
ний досвід створення лісомеліора-
тивних насаджень на яружно-бал-
кових землях та еродованих схилах 
й оцінити вплив сучасний факторів 
– рекреаційного навантаження – на 
стійкість і протиерозійні властиво-
сті лісових екосистем. Також кож-
ному вдалося попрацювати із сучас-
ними приладами – електронним 
твердоміром та тензіометром для 
визначення фізичних властивостей 
ґрунту. 

ЧАС НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Літо в університеті – традиційна пора практик. Молодь може на власні очі побачити все те, про що викладачі розповідали їм в аудиторіях. І не тільки побачити, а й 
спробувати зробити певні дослідження прямо у полі чи на виробництві. “УК” побував разом зі студентами на деяких з них.
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Вступна кампанія 2021 
у цифрах і фактах…
- Результати і дійсно є. Цьогоріч 

кількість заяв більша минулорічної: 
23642 проти 20617. Хоча на вступ до 
магістратури документи подала 
дещо менша кількість вступників, що 
пов’язано із запровадженням ЄВІ для 
всіх спеціальностей, - говорить від-
повідальний секретар приймальної 
комісії Сергій Ковалевський. - На 
бакалаврат за першим пріоритетом 
надійшло 2135 заяв на максималь-

ло все, пов’язане з картографією, - 
пояснює свій вибір дівчина. - 
Побачивши це, моя вчителька гео-
графії порадила ближче ознайоми-
тися зі спеціальністю «Геодезія та 
землеустрій». Коли у інтернет-пошу-
ковик ввела запит, де можна здобути 
цей фах, першим номером мені 
видало НУБіП. Познайомившись з 
університетом ближче, зрозуміла: це 
не випадковість. Він і справді пер-
ший. У всякому випадку для мене.

Анастасія Пушенко з села 
Варварівка, що на Чернігівщині, 
обрала спеціальність «Філологія. 
Німецька мова та друга іноземна». 
Дівчина пише вірші і захоплюється 
озвучуванням.

- Хочу бути перекладачем і у май-
бутньому озвучувати іноземні філь-
ми, - говорить дівчина. - А для реалі-
зації своєї мрії обрала НУБіП: чула 
про нього багато схвальних відгуків 
від знайомих, які тут вже навчаються.

Цю ж спеціальність обрала і Ка -
те рина Калюжна з міста Верх ньо дні-
провськ Дніпро пет ровської області.

– Якщо чесно, то майже випадко-
во, - зізнається вона. - Шукала виш, 
натрапила на інформацію про НУБіП 
і захотілося тут навчатися. Вже у при-
ймальній комісії виявилося, що цьо-
горіч диплом з відзнакою за цією 
спеціальністю отримала моя земляч-
ка з дуже співзвучним прізвищем – 
Закалюжна. Думаю, то гарний знак!

Близнюки Ігор і Богдан Зайці зі 
Сквири цілком могли обрати спор-
тивний виш, адже серйозно займа-

ний обсяг держзамовлення 1286 
місць. І за цим співвідношенням за 
окремими спеціальностям конкурс 
досягає 9 осіб на місце! На базі 
молодшого спеціаліста 50 вступни-
ків принесли до НУБіП дипломи з 
відзнакою, а на базі повної загальної 
середньої освіти у нас виявили 
бажання навчатися 1060 відмінників.

Тенденція останніх років про-
довжується: кількість поданих заяв за 
державним замовленням і контрак-
том майже однакова, а попит на 

заочну форму навчання зменшуєть-
ся. У топі вступної кампанії 2021, 
окрім гуманітарних спеціальностей, 
«Агро номія», «Агроінженерія», 
«Ветери нар на медицина», 
«Технології виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва» і 
«Харчові технології».

- Порівняно з минулим роком 
зріс і обсяг державного замовлення 
на ступінь магістра для вступників за 
ступенем бакалавра за денною фор-
мою навчання - на 109 (16 %) і склав 
802 місця, за заочною формою обсяг 
становить 106 місць зі зростанням 
на 24 місця, - розповідає проректор 
з науково-педагогічної роботи 
Василь Шинкарук. - Щодо кількості 
державних місць на бакалаврат для 
вступників на основі диплому 
молодшого спеціаліста показник 
склав 613 місць, з них за денною 
формою 557 і заочною – 56.

…і обличчях потенційних 
першокурсників
Киянин Владислав Шевчук з 

дитинства мріяв про героїчну профе-
сію, та з часом став більш прагматич-
ним. Як і багато хто з його ровесників, 
готовий був переорієнтуватися на 
ІТ-шника. Благо, отримав від батьків 
карт-бланш у виборі професії, а це 
далеко не кожному вдається. І тут ста-
лася подія (якщо так голосно це 
можна назвати, та суті не міняє), яка 
суттєво вплинула на те, що Влад разом 
з батьками прийшов для знайомства 
на факультет аграрного менеджменту. 
Дядько подарував хлопцю книгу з серії 

мотивуючих «Взуття-буття» авторства 
Філа Найта – засновника знаменитої 
імперії Nike. Як хлопчина-продавець 
взуття з часом став таким успішним 
бізнесменом? Відповідь одна – бажан-
ня і вмілий менеджмент. А де готують 
менеджерів? Та багато де. А от дійсно 
якісну освіту в цій царині дають на 
факультеті аграрного менеджменту 
НУБіП, недаремно ж він потрапив до 
сотні кращих в Україні за версією жур-
налу Forbes. Тож, успішно склавши 
ЗНО (англійська мова – 194, матема-
тика – 181, українська - 188), Влад 
тепер сподівається, що стане першо-
курсником ФАМ.

Роман Курач з села Мотижин 
Бучанського району Київщини 
обрав спеціальність «Агроінженерія», 
бо ще з дитинства знає чи не всю 
сільськогосподарську (та й не тіль-
ки!) техніку. Для більшої впевненості 
при вступі хлопець закінчив універ-
ситетське підготовче відділення і від-
дав перший пріоритет НУБіП.

- Немає такої машини, на якій би 
хлопець не працював раніше, - з 
гордістю розповідає його батько. - З 
одинадцяти років працює: розпочи-
нав з… повноповоротного екскавато-
ра, а далі були вантажівки, трактори, 
той же Джон Дір. Хто в клуб на дис-
котеку, а Роман – на трактор.

Вікторія Омельчук з Яготина 
небезпідставно бачить себе у спеці-
альності «Геодезія та землеустрій»: 

- У школі ми коротко вивчали 
креслення, і щойно спробувала, то 
відразу зрозуміла: моє! А далі ще й 
самі малювали карти, і мене захопи-

ПЕРЕМЕЛЕННЯ ЗЕРНА ЗНАНЬ 
НА БОРОШНО ВСТУПНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Літо - найгарячіша пора в університеті ще й тому, що це час вступної кампанії. Ось і цього року буквально з першого дня у приймальній комісії НУБіП було завізно. Для тих, 
хто не знає, що це таке: коли наші предки завозили на млин зерно, там утворювалися довжелезні валки, от і народилося слово «завізно». А у нашому випадку відбувається 
перемелення зерна набутих у школі знань наших абітурієнтів на борошно вступних результатів. Наразі тривають прийом оригіналів документів вступників на бакалаврат 
і складання фахових іспитів у вступників в магістратуру.

За кін чен ня на стор. 7
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

ються карате і мають у цій царині 
гарні результати – перемагали і 
займали призові місця на міжнарод-
них змаганнях. Але документи пода-
ли в НУБіП на «Менеджмент».

- Це цікава професія – управлі-
нець. Подобається, що вона передба-
чає взаємодію з людьми і організа-
цію виробництва, - пояснює такий 
крок Ігор. - Крім того, аграрний сек-
тор у нашій країні розвивається 
стрімко, тож і перспективи для пра-
цевлаштування гарні.

- А ще, коли приїхали в НУБіП, 
виявилося: спорт і тут у великій поша-
ні, - додає Богдан. - Гарна спортивна 
база, а каратистів тренує чемпіон 
світу Сергій Вербицький. Тож для нас 
все співпало якнайкраще: і спеціаль-
ність до душі, і карате не кинемо.

Поєднала захоплення та фах і 
Аліна Цехмайструк з Монастирища 
Черкаської області.

- Цікавлюся біологією і агроно-
мією, - говорить вона. - Вдома маємо 
чималу теплицю, де вирощуємо 
овочі, і велику ділянку краси – виро-
щуємо хризантеми, - розповідає 
вона. - Розпочинали для себе, потім 
захопилися, розширилися і вже 
вирощуємо й на продаж. Тепер хочу 
вже професійно розібратися в пред-
меті, тому й обрала для навчання у 
бакалавраті «Агрономію».

Ярослав Пшеничний з Кро пив-
ницького вибрав дуже затребувану 
спеціальність  - «Комп’ютерні науки».

- Мені це подобається, тож у май-
бутньому бачу себе розробником 
програм, - ділиться він. - Університет 
допоміг обрати батько, який випус-
тився з НУБіП у 2001 році, отримав-
ши фах інженера-механіка.

А от Олександр Куліш вже має 
диплом бакалавра: здобув спеціаль-

ність менеджера у Львівському 
національному університеті імені 
Івана Франка. У магістратуру ж 
прийшов до нас. Змінив все: і місто, 
і виш, і фах.

- У Львові пожив, тепер хочу 
спробувати пожити у Києві. Подав 
документи на спеціальність 
«Технологія виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва», адже, 
відучившись у бакалавраті на мене-
джера, відчув: то не зовсім моє, - 
говорить хлопець. - Спеціальність 
обрав гарно мені знайому, адже мій 
батько вже не перший десяток років 
працює технологом, щось вже я й 
сам пробував робити, коли йому 
допомагав. І виш обрали також 
разом: вирішили, що найкращу осві-
ту з обраної спеціальності дають 
саме в НУБіП.

Вже має і вищу освіту, і роботу 
філолог Лілія Семерунь. А до НУБіП 
прийшла у магістратуру на спеціаль-
ність «Економіка підприємства».

- Я - перекладач з китайської. І 
оскільки це професія досить різ-
ностороння (адже за визначенням 
передбачає широке коло спілку-
вання), то встигла попрацювати 
помічником фінансового дирек-
тора, зараз – помічник гендирек-
тора, - розповідає вона. - 
Зрозуміла: не вистачає економіч-
ної освіти, аби дійсно розбирати-
ся в предметі, тому й вирішила її 
здобути. Крім того, хотіла б з 
часом відкрити свій бізнес, а для 
цього, як самі розумієте, теж 
потрібні знання з економіки.

Максим Плакса ж економічну 
освіту вже має: здобув її у Європі. 
Хлопець навчався у Німеччині та 
Іспанії, куди поїхав після першого 
курсу нашого агробіологічного 
факультету. Зараз повернувся і відно-
вився в університеті, адже зрозумів, 

Андрій Кармеліта з села Іваньки 
Маньківського району Черкаської 
області - вже практично студент 
факультету конструювання та дизай-
ну: визначився зі спеціальністю 
«Галузеве машинобудування». Обрав 
її за порадою брата, який щойно 
закінчив бакалаврат і вступив до 
магістратури. Так що у родині 
Кармелітів – аж двоє вступників!

Мешканець Канівщини Ігор 
Василенко ще відразу віддав пер-
ший пріоритет НУБіП і вже приніс 
оригінали документів на агробіоло-
гічний факультет. Він змалечку звик 
до роботи на землі. Про фах агро-
нома знає не з чуток, а університет 
обрав за порадою вчительки, до 
якої звик дослухатися. Думаємо, що 
педагог, визначивши уподобання 
свого підопічного, вірно визначила 
і місце навчання. 

що в Україні має набагато більше 
можливостей кар’єрного росту.

- Хочу працювати у органах дер-
жавної влади, тому вирішив отрима-
ти другу вищу освіту за спеціальніс-
тю «Право». Все це разом дасть біль-
ше ваги на ринку праці, - перекона-
ний Максим.

Вже працює і випускник бака-
лаврату Національного університету 
фізичного виховання і спорту 
Ярослав Лесик. 

- До НУБіП прийшов на спеціаль-
ність «Громадське здоров’я». Це рішен-
ня пояснюється просто: моя робота 
фітнес-тренера передбачає глибоке 
знання дієтології, адже без правильно 
збалансованого харчування отримати 
здорове гарне тіло важко. Це щоб не 
сказати неможливо. Аби досконало 
розібратися в предметі і вирішив здо-
бути ще одну освіту, - пояснює він.

Здобути другу вищу освіту для 
лікаря-стоматолога Антона Кінаша 
було рішенням зваженим:

- Прийшов опанувати спеціаль-
ність «Управління закладами охоро-
ни здоров’я». Мені це потрібно для 
підвищення кваліфікації і подальшо-
го кар’єрного росту.

Так само усвідомлено зробила 
вибір і киянка Дар’я Модонова, яка 
обрала для навчання на бакалавраті 
спеціальність «Захист і карантин 
рослин». Вже вісім років вона пра-
цює у компанії «Сингента» - одному 
із лідерів світового агробізнесу.

- В оточенні професіоналів, 
серед яких багато випускників 
НУБіП, зрозуміла, що для подальшо-
го кар’єрного росту і розвитку не 
вистачає спеціальної освіти, - гово-
рить Дар’я. - Обрала «Захист і каран-
тин рослин» за навчальний план, у 
якому дуже багато часу приділено 
рослинництву, адже це саме те, що 
мене цікавить.

Вікторія Сарнацька ж дізналася 
про можливості університету, моні-
торячи сайти практично всіх попу-
лярних університетів України. 
Спинилася на НУБіП.

- Саме тут планую здобути фах 
психолога, - говорить дівчина. - 
Багато хто каже, що я можу бути 
відмінним спеціалістом в цій галузі. 
Та й мама переконує, що це моє. До 
речі, готуючись стати психологом, 
знайомилася з фаховою літерату-
рою - як друкованою (на жаль, вона 
досить дорога для молоді, але все ж 
хто хоче, той придбає), так і елек-
тронною. 

Все це – яскраві приклади справ-
ді вмотивованої молоді, яка обрала 
Національний університет біоресур-
сів і природокористування України.

Ірина Кушніренко

ПЕРЕМЕЛЕННЯ ЗЕРНА ЗНАНЬ  
НА БОРОШНО ВСТУПНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Закінчення. Поч. на стор. 6



Чергове засідання вченої ради 
за порядком денним було коротким, 
але важливим: розглядалося питан-
ня висунення претендента до складу 
Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти. Термін 
членства в НАЗЯВО нинішнього 
представника від НУБіП - професо-
ра Миколи Цвіліховського - закінчу-
ється, тож наш виш готовий пред-
ставити нову кандидатуру.

На думку наших колег, з цим 
завданням цілком спроможна спра-
витися доцент кафедри фармакології, 
паразитології і тропічної ветеринарії 
Марина Галат – амбітна та креативна 
молода вчена. Всього чотирнадцятий 
рік, як вона закінчила наш універси-
тет за спеціальністю «Ветеринарна 
медицина», а вже виросла до доктора 
ветеринарних наук, стала лауреатом 
Премії Президента України в галузі 
науки і техніки для молодих вчених, 

За спонсорської підтримки ТОВ 
«ТД «Світ-Агро» та «Кремікс» пройшов 
ІV Всеукраїнський конкурс студент-
ських наукових робіт з годівлі тварин 
та технології кормів на приз академі-
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ПЕРСОНАЛІЇНАВЧАЛЬНА БАЗА

НАША ЛЮДИНА ДЛЯ НАЗЯВО

НА ПРИЗ АКАДЕМІКА 
І.І. ІБАТУЛЛІНА

керує трьома науковими проєктами, 
член ради молодих вчених при МОН, 
розробила авторські курси з ряду 
навчальних дисциплін, підготувала 
чотири підручники і шість навчаль-
них посібників. Вільно володіючи 
англійською, має досвід викладання 
для студентів Естонського університе-
ту наук про життя. І це далеко не всі її 
здобутки.

Ніна Чехлова

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

Ук ра ї ни

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

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

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

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

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

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

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

ЕЛЕКТРОННА
ВЕРСІЯ

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

Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, верс тка – Ан тон Ось мак

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

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

Тарас Малаховський, Олександр Каплаух, 

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

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

Га зе та ви хо дить раз на мі сяць.

По ши рю єть ся без кош тов но

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

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

НАШІ ЮВІЛЯРИ
У липні свій ювілей святкують:
50-літній – доценти Олександр Балан (кафедра економіки) і Олег Швець 

(кафедра технології м’ясних, рибних і морепродуктів), викладач кафедри 
військової підготовки Віталій Дворецький, лаборант кафедри 
землевпорядного проєктувння Людмила Бідненко, майстер виробничого 
навчання ботанічного саду Тетяна Федів, охоронник Іван Федорчук;

55-літній – завідувачка кафедри управління земельними ресурсами Ольга 
Дорош, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК 
Валентина Корнієнко, доцент кафедри таксації лісу та лісового 
менеджменту Павло Кравець, старший лаборант кафедри хірургії і 
патофізіології Віра Василенко, прибиральниці Ірина Якобчук і Наталія 
Натяганчук, покрівельник Михайло Сергієнко, чергова Ірина Фенько;

60-літній – провідний фахівець навчального відділу Ольга Іванова, майстер 
виробничого навчання Тетяна Беринко, прибиральниця Олена Остапчук;

65-літній – прибиральниці Ольга Конюшок і Надія Кудрицька, чергові 
Валентина Чурилова і Ольга Біловус;

70-літній – доцент кафедри рослинництва Людмила Єрмакова, майстер 
виробничого навчання кафедри охорони праці та біотехнічних систем 
у тваринництві Леонід Рибаков;

75-літній – професор кафедри технологій виробництва молока та м’яса 
Василь Костенко.

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.

Кафедра сільськогосподарських 
машин та системотехніки ім. акад. П.М. 
Василенка плідно співпрацює з заво-

Підбито підсумки конкурсу 
«Технології точного землеробства 
KUHN»: перемогу і головний приз - 
15 тисяч гривень - виборов магістр 
Андрій Мосорук. До фіналу разом з 
переможцем вийшли вийшли Микола 
Баліцький, Аліна Гаврилко, Богдан 
Іванов і Богдан Рендак. Загалом 
участь у конкурсі із загальним призо-
вим фондом понад 50 тисяч гривень 
взяли більше 200 студентів механі-

інноваційні технологічні рішення, 
захищені понад 2000 патентами і реалі-
зовані у 1700 базових моделях та 3050 
можливих модифікаціях машин. 
Розробка, виготовлення, продаж та 
якісне сервісне обслуговування найсу-
часнішої сільськогосподарської техні-
ки потребують спеціалістів, які володі-
ють ґрунтовними фаховими знаннями 
і здатні оперативно вирішувати техніч-
ні проблеми будь-якої складності. І тут 
дуже важливою є наша якість підготов-
ки як інженерів.

- Збільшення частки фінансуван-
ня перспективних освітньо-науко-
вих проєктів, а також інвестиції у 
підготовку висококваліфікованих 
фахівців, сприяють підсиленню біз-
нес-позицій компаній на ринку, - 
додає декан механіко-технологічно-
го факультету Вячеслав Братішко. – 
А істотне підсилення технічної скла-
дової навчального процесу посприя-
ло підвищенню зацікавленості сту-
дентів у вивченні сільськогосподар-
ської техніки ТОВ «КУН-Україна».

Ніна Чехлова

Днями у межах реалізації проєкту щорічної планової закупівлі для освітнього процесу парк геодезичних 
приладів факультету землевпорядкування поповнився двома новими тахеометрами GEOMAX.

дом-виробником сільськогосподар-
ської техніки ТОВ «Завод «Оптикон» з 
2019 року. Днями наші партнери пере-

дали кафедрі нові машини власного 
виробництва – плуг оборотний начіп-
ний трикорпусний серії «Майстер» і 
глибокорозпушувач серії «Фаворит» 
для використання у навчальному про-
цесі. Така співпраця є взаємовигідною. 
Студен ти, майбутні фахівці сільсько-
господарського виробництва, вивча-
ють сучасні зразки техніки заводу 
«Оптикон», її застосування, режими 
роботи, умови ефективного викори-
стання, експлуатації та обслуговуван-
ня, а у майбутньому будуть використо-
вувати ці знання на практиці.

Юрій Гуменюк,
завідувач кафедри 

сільськогосподарських машин  
та системотехніки  

ім. акад. П.М. Василенка

ко-технологічного факультету спеці-
альності «Агроінженерія» двох остан-
ніх курсів бакалаврату та першого 
року навчання магістратури. 

- Для мене – майбутнього агроін-
женера це був дуже корисний досвід, 
адже суть конкурсу якнайкраще вивчи-
ти техніку KUHN, - говорить Андрій 
Мосорук. – Це світовий лідер у вироб-
ництві сільськогосподарської техніки. 
Тут широко використовують власні 

ГЕОДЕЗИЧНЕ ПОПОВНЕННЯ

ПОДАРУНОК ВІД «ОПТИКОНУ» 

НАЙКРАЩІ ІНВЕСТИЦІЇ - 
В ОСВІТНІ ПРОЄКТИ 

- Можливості нового механіч-
ного тахеометр Zoom 10 * і універ-
сального польового програмного 
забезпечення X-PAD Ultimate GO 

студентам продемонстрував наш 
випускник Олексій Куценко, - роз-
повідає декан Тарас Євсюков. - Цей 
комплект використовують як на 

будівельних майданчиках, так і при 
виконанні топографічних знімань. 
Девайс працює в складних погод-
них або виробничих умовах, а 
висока точність одержаних резуль-
татів і якісна збірка гарантують 
безперебійність в процесі експлуа-
тації. Прилад забезпечує виконан-
ня всіх розрахунків і завдань прямо 
в полі: вбудований модуль 
Bluetooth дозволяє підключати до 
тахеометру Zoom10 мобільні при-
строї зі встановленим польовим 
ПО X-PAD Ultimate GO.

У НУБіП їх будуть використову-
вати у навчальному процесі бакалав-
ри, магістри та аспіранти у своїх 
дослідженнях. Оволодівши прила-
дом, студент вже готовий до роботи 
у виробничих умовах.

Наталія Мединська,
доцентка кафедри  

земельного кадастру

ка І.І. Ібатулліна, організований кафе-
дрою годівлі тварин та технології кор-
мів ім. П.Д. Пшеничного.

Диплом за 3-тє місце і грошовий 
приз 2 тисячі гривень у ньому вибо-
ров студент факультету тваринництва 
та водних біоресурсів Ярослав 
Костенко (науковий керівник –про-
фесор Михайло Сичов).

Наш кор.


