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УНІВЕРСИТЕТ ВШАНОВУЄ

ДЕНЬ ЗНАНЬ У НУБіП

З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ!

лістів. Багато випускників універси-
тету боронять незалежність України 
на сході і, на жаль, деякі з них віддали 
за це своє життя. Сьогодні універси-
тет, незважаючи на всі ці труднощі, 
впевнено розвивається. Наша мета – 
підготовка якісного фахівця, вихо-
вання справжнього патріота і розви-
ток інновацій.

- Пишаюся, що викладаю у 
справжньому університеті наук про 
життя – НУБіП, - долучаючись до 
вітань, сказав голова наглядової 
ради Микола Томенко. - Багато років 
українці мріяли про країну, де пану-
ють свобода, гідність і якість життя. 
Останнє – це і якісна освіта, яку дає 
наш університет, де виховують 
справжніх патріотів.

З0 років для історії – мить, але в 
Україні за ці тридцять років відбуло-
ся надзвичайно багато історично 
значимих подій – відзначили гості 
університетського свята: директори 
Інституту експертизи сортів рослин 
Сергій Мельник й Інституту аграр-
ної економіки Юрій Лупенко. Від 
офіцерів - випускників кафедри вій-
ськової підготовки alma mater при-
вітав майор Максим Максименко.

За цей час в крані виросло ціле 
покоління, яке не знає, як це жити 
не в незалежній Україні. Якраз на 
День незалежності своє 30-річчя 
відсвяткувала його представниця - 
Олена Малашевська.

- Так вийшло, що моя власна істо-
рія співпала з історією незалежної 
України. За цей час ми разом про-
йшли становлення, - говорить вона.

Квіти і «Ланцюг 
єднання» НУБіП України
Делегація НУБіП напередодні 

святкового параду поклала квіти у 
кольорах національного прапору до 
Монументу Незалежності.

24 серпня до 30-річчя незалеж-
ності нашої держави студенти 
НУБіП організували масштабний 
онлайн-флешмоб – «Ланцюг єднан-
ня» НУБіП. Старт йому дав ректор 
Станіслав Ніколаєнко, який ще раз 
привітав з річницею української 
державності студентство, виклада-
чів, співробітників, випускників, всіх 
друзів університету. До ланцюга 
єднання приєдналися представники 
НУБіП з усіх куточків України.

Ірина Кушніренко

Урочисте зібрання
З нагоди Дня державного пра-

пора і Дня незалежності України над 
Голосієвом урочисто – під звуки 
державного гімну і військовий 
салют – підняли в небо державний 
прапор. У церемонії взяли участь 
офіцери кафедри військової підго-
товки та її нинішні студенти.

- 30 років незалежності – подія 
непересічна. За неї довелося запла-
тити своїми життями мільйонам 
українців, щоб ми сьогодні стояли 
під сонцем у своїй державі, - вітаючи 
колектив університету і його гостей, 
зазначив ректор Станіслав 
Ніколаєнко. - Наша країна пройшла 
важкий шлях становлення, та й у 
майбутньому, на жаль, бачимо загро-
зи: складна економічна ситуація, 
пандемія коронавірусу, російська 
агресія на сході. Та мусимо вистояти 
і зробити все, аби наша держава роз-
вивалася. І тут багато залежить саме 
від нас, адже на мапі України немає 
міста чи села, де б сьогодні не пра-
цювали наші випускники. Тільки 
цього року для розбудови економіки 
НУБіП випустив біля 6 тисяч висо-
кокваліфікованих молодих спеціа-

Згідно з рішенням засідань вче-
ної ради ректор Станіслав 
Ніколаєнко вручив атрибути почес-
них професорів НУБіП України пре-
зиденту Державного управління з 
питань захисту прав споживачів та 
безпечності харчових продуктів у 
Нижній Саксонії професору 
Еберхарду Хаунхорсту та директору 
Національної наукової сільсько-
господарської бібліотеки НААН 
України академіку Віктору Вергунову.

Цього року свої аудиторії та лабораторії для студентів вже 124-й раз від-
крив і один з найстаріших у країні вишів – Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України.

В урочистій обстановці прийняли присягу і отримали  студентські квит-
ки та екзамінаційні книжки 3178 першокурсників його навчально-наукових 
інститутів та факультетів. День знань видався вельми завантаженим, адже на 
численних локаціях вітали своїх першокурсників керівники всіх факультетів 
та ННІ і поважні гості. 

Звання «Заслужений професор 
НУБіП України» присвоєно 
Олександру Єрмакову, «Заслужений 
науково-педагогічний працівник 
НУБіП України» - Тетяні Балановській, 
Валентині Мельник, Анжеліні Полі-
щук, Світлані Тарасенко, Андрію Гра-
ба ру, Анатолію Морозу, «Заслужений 
працівник НУБіП України» - Надії 
Власенко, Вірі Гречкосій, Людмилі 
Кольосі, Євгенії Костенко, Наталії 
Рогозі, Тетяні Синельник, Оксані 
Якобчук, Миколі Яковенку, Наталії 
Ястремській, Людмилі Бурячинській, 
Надії Висовень, Ірині Костюк, Павлу 
Стецькому, Іраїді Ткаченко, «Заслу-
жений педагогічний працівник 
НУБіП України» - Лідії Альошиній, 
Валентині Вдович, Віктору Кузьміну, 
Ользі Червоногріцькій, Олені Шевчук.

Нагрудними знаками Міністерст-
ва освіти і науки України «За наукові 
та освітні досягнення» відзначено 
Світлану Амеліну, «Відмінник освіти» 
– Анатолія Бикіна, Почесною 
Грамотою НУБіП України – Івана 
Ковальчука та Руслана Кононенка.

Денис Рудень

Традиційно до Дня знань університет вшановує своїх кращих 
співробітників і партнерів. Не став винятком і цей рік.

Першого осіннього дня в Україні традиційно святкують День знань.

Вже 30 років минуло звідтоді, як Верховна Рада України за результатами всенародного референдуму та 
слідуючи тисячолітній історії державотворення ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Газета Української сільськогосподарської акаде-
мії «За сільськогосподарські кадри» вперше вийшла 
друком у вересні 1956 року. Звідтоді минуло 65 
років. Більшість вузівських газет – її однолітків 
припинили своє існування. А газета УСГА мінялася 
разом зі світом: змінилося наповнення, оформлен-
ня, обсяг і назва – на «Університетський кур’єр». Як 
і назва вишу, про життя якого вона пише вже 65 
років і знаного нині як Національний університет 
біоресурсів і природокористування України.

З чим ми себе і творчий редакційний колектив 
і вітаємо!

Валентин Обрамбальський,
редактор газети «Університетський кур’єр»

Детальніше на стор. 2
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МАГІСТРАТУРА

ДЕНЬ ЗНАНЬ У НУБіП
Механіко-технологічний 
факультет
Цьогоріч контингент його сту-

дентів поповнився 164 вступниками 
з різних куточків України. Їх вітали 
декан В’ячеслав Братішко і випускни-
ки факультету - директор УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого Володимир 
Кравчук, голова Ради роботодавців 
НУБіП Валерій Адамчук та інші. 
Генеральний директор партнера 
факультету - компанії «Амазоне 
Україна» Дмитро Давиденко наголо-
сив на важливості постійного самов-
досконалення задля успішного роз-
витку студента як цінного фахівця. 
За плідну співпрацю з факультетом 
декан В’ячеслав Братішко вручив 
йому Подяку НУБіП. Таку ж відзнаку 
отримав і представник ще одного 
надійного партнера факультету - 
головний бухгалтер компанії «КУН – 
Україна» Олександр Рудь.

Привітали молодь і багаторічні 
декани факультету - патріарх 

депутатами, уславили alma mater тися-
чі науковців, підприємців, управлінців. 
Сподіваюся, продовжите ці славні тра-
диції і ви, сьогоднішні першокурсники.

То чим же відрізняється НУБіП 
від решти вишів? Насамперед тим, 

120 студентів магістратури 
отримали поради та відповіді на 
питання, які їх цікавлять, не лише 
від очільника університету, а й від 
координаторів освітньо-наукового 
процесу. А оскільки магістр - найви-
щий освітній ступінь, то й розмова 
була на рівні дорослих людей, гро-
мадян і патріотів держави. 

Ректор говорив про історію 
НУБіП, його сьогодення, глобальні 

ня, яка виявилася найбільш ефек-
тивною у цій ситуації.

Студентство нашого вишу - 
активне, живе повним життям. Тож 
вимагаємо і від нового поповнення 
гордо нести звання студента НУБіП 

Поповнення магістратури озна-
йомили з особливостями організа-
ції освітнього процесу, затвердже-
ним графіком навчання та усіма 
можливостями і цікавинками, якими 
можна скористатися під час навчан-
ня в магістратурі НУБіП і які вигідно 
вирізняють наш виш з-поміж інших, 
провадженням наукової діяльності 
(стартапи, наукові гуртки, різнома-
нітні конкурси), різноманітними 

і піклуватися про те, щоб зміст від-
повідав формі.

До калейдоскопу з формування 
належного портрета першокурсника і 
надання йому «швидкої допомоги» 
додалася інформація та поради 
начальника навчального відділу Яро-
сла ва Рудика, голови первинної проф-
спілкової організації студентів Олексія 
Мельника, голови Студентської органі-
зації Дмитра Кушпія, директора сту-
дентського містечка Сергія Стецюка, 
директора навчально-виробничого 
центру закладів харчування універси-
тету Богдана Дубаса. Завідувачі кафедр 
фізичного виховання Микола Кос-
тенко та культурології Ірина Майданюк 
яскраво представили свої колективи та 
запросили усіх бажаючих студентів до 
участі у численних спортивних секці-
ях, творчих колективах та мистецьких 
студіях університету.

І ще одне: ви чули, щоб такі упере-
джувальні заходи налагодження кому-
нікацій в колективі між студентами та 
викладачами в умовах адаптивного 
карантину проводили ще десь? І я не 
чула. Отож, цінуймо те, що маємо.

Ірина Кушніренко

інформаційними ресурсами науко-
вої бібліотеки, вимогами дотриман-
ня академічної доброчесності при 
підготовці магістерських кваліфіка-
ційних робіт, структурою студент-
ського кампусу і його правилами, а 
також дали поради «легкого вливан-
ня» до освітнього, культурного і 
спортивного життя та дозвілля.

Олена Колеснікова

факультету, нині радник ректора 
Дмитро Войтюк і «золотий голос» 
університету Ярослав Михайлович.

Факультет 
землевпорядкування 
Студентські квитки і залікові 

книжки тут отримали 109 першокур-
сників. Радість свята з ними розділили 
батьки і вельмишановні гості – випус-
кник факультету, заступник міністра 
захисту довкілля та природних ресур-
сів України Олександр Краснолуцький, 
перший заступник голови Держгео-
кадастру Анатолій Мірошниченко, 
голова ради роботодавців факультету 
землевпорядкування, теж його випус-
кник Анатолій Полтавець.

І хоча навчання для цих моло-
дих людей тільки розпочалося, деякі 
з них вже встигли проявити себе: 
взяли участь у челенджі для першо-
курсників «Я хочу стати землевпо-
рядником». Подарунки від деканату 
та студентської організації отрима-

ли його учасники Вікторія Коваль, 
Лада Кащенко, Мирослав Пшеченко, 
Давид Хандожко, Софія Крутий, 
Катерина Зоріна, Аліна Олексієнко, 
Максим Христюк, Іван Уманчик, 
Святослав Андріянов. А головним 
переможцем став Владислав 
Юхимюк.

ННІ лісового i садово-
паркового господарства
Своїх першокурсників інститут 

приймав у аудиторіях під відкритим 
небом – екокласах університетсько-
го ботанічного саду.

- Цього року навчання за спеці-
альністю «Лісове господарство» роз-
починали 74 юнаків і дівчат, 
«Садово-парко ве господарство» - 38, 
«Дерево обробні та меблеві техноло-
гії» - 22. І це тільки ті, хто прийшов 
до нас на навчання після закінчення 
школи. Загалом же інсти тут при-
йняв 178 бажаючих здобути фах, 
так чи інакше пов’язаний з лісом, - 

зазначив директор ННІ Петро 
Лакида. 

З початком нової захоплюючої 
сторінки у їхньому житті першокур-
сників вітали голова ради робото-
давців інституту Ігор Мельник і 
завідувач сектору з персоналу 
Державного агентства лісових 
ресурсів України Алла Святецька.

Під час святкування на території 
університету відкрився ще один арт-
об’єкт: біля 1-го навчального корпусу 
з’явилася нова скульптура. «Студент-
ське натхнення» - таку назву дали їй 
у колективі ННІ лісового і садо-
во-паркового господарства: у краси-
вому танці закружляли студент і сту-
дентка, у яких виросли крила.

Боярський фаховий коледж
Цьогоріч колеж прийняв 

рекордну кількість першокурсників 
– 269. Їх вітали директор Сергій 
Кропивко, міський голова Боярської 
ОТГ Олександр Зарубін,  керівник 
відділу біологічних досліджень ком-
панії «Сингента України» Віталій 
Нагорний і представники НУБіП.

Наш кор.

що тут повсякчас рухаються вперед, 
поважають студента і завжди готові 
допомогти йому. Так, у надзвичайно 
складних умовах світової пандемії 
коронавірусу у НУБіП була запрова-
джена комбінована система навчан-

виклики, які майбутнє ставить 
перед людством, та роль молоді у їх 
подоланні і порятунку планети. 
Зокрема, відвернення кліматичної 
катастрофи та інших фахових про-
блем галузей господарства. Він 
окреслив 17 цілей глобального 
розвитку і ТОП-10 навичок, яким 
варто присвятити навчання май-
бутнім фахівцям і керівникам, та 
інше, цікаве магістрам.

Гуманітарно-педагогічний 
факультет
Одним з перших відкрив святку-

вання гуманітарно-педагогічний 
факультет: представництво його 
студентів було чи не найчисленні-
шим – на університетський стадіон 
завітало більше 700 майбутніх філо-
логів-перекладачів, соціальних пра-
цівників, психологів, міжнародни-
ків, журналістів, фахівців спеціаль-
ностей «Професійна освіта», 
«Фізична культура і спорт».

- Ви, ставши студентами НУБіП, 
отримали прекрасний старт у житті, 
адже наш університет – провідний 
вищий навчальний заклад і сучас-
ний освітньо-науковий центр та, 
водночас, осередок культури й духо-
вності, - вітаючи їх, підкреслив рек-
тор Станіслав Ніколаєнко.

- НУБіП – університет, що гар-
монійно поєднує національні тра-
диції із сучасними трендами, - долу-
чився до вітань і голова наглядової 
ради університету Микола Томенко. 

Саме ці дві тези лунали і в ході 
посвяти у першокурсники решти 
поповнення факультетів та ННІ.

- Ви стали повноправними студен-
тами одного з кращих університетів 
України – НУБіП, - звернувся до них 
ректор Станіслав Ніколаєнко. - Тут 
ведеться підготовка фахівців за 50 
бакалаврськими і 70 магістерськими 
освітніми програмами. Мало який виш 
може похвалитися таким широким 
спектром підготовки. За 123 роки існу-
вання зі стін університету вийшло 
майже 200 тисяч спеціалістів. Тільки за 
роки незалежності України більше 90 
наших випускників стали народними 

У НУБіП – З ДИПЛОМАМИ ІНШИХ ВИШІВ
Ректор університету Стані слав Ніколаєнко зустрівся з магіс
трами першого року навчання всіх факультетів та ННІ, які 
вступили до НУБіП на базі диплома бакалавра інших вишів.

Традиційна «Школа першокурсника» зібрала на стадіоні нове студентське поповнення зі всіх 
факультетів і ННІ. З першокурсниками зустрічалися ректор університету Станіслав Ніколаєнко та 
представники адміністрації, аби допомогти цьогорічному студентському поповненню зорієнтуватися 
в ситуації, коли батьківський дах вже далеко, а студентська пора як така ще не почалася.

«ШКОЛА ПЕРШОКУРСНИКА»
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ЛАБОРАТОРІЇ

Факультет ветеринарної 
медицини…
- На нашому факультеті за остан-

ні роки було створено 19 нових лабо-
раторій та дослідницьких центрів, - з 
гордістю зазначає декан Микола 
Цвіліховський. - Цього вдалося досяг-
ти завдяки постійній співпраці з біз-
несом та роботодавцями. У серпні до 
їх числа додалося ще 6, які і було 
презентовано членам ректорату.

Та про все по черзі.
- Навчально-наукову лабораторія 

«Центр репродуктології тварин з бан-
ком сперми та ембріонів» забезпечує 
навчальну та наукову складову кафе-
дри акушерства, гінекології та біотех-
нології відтворення тварин, - гово-
рить її завідувач Олександр Вальчук. 
- Зокрема, на практиці її магістри та 
аспіранти можуть відпрацьовувати 
методи проведення досліджень з 
репродуктології продуктивних, дріб-
них домашніх та диких тварин, щодо 
отримання і оцінки якості їх сперми 
та овоцитів, кріоконсервації гамет і 
ембріонів, а також здійснювати кон-
троль перебігу статевого циклу, 
визначення оптимального часу 
осіменіння самок, штучного осіме-
ніння з використанням ендоскопії, 
трансплантації ембріонів, супровід 
вагітності та родів. 

Ця лабораторія – єдина в Україні 
в своєму роді: її співробітники від-
працьовують та впроваджують у 
практику репродуктології сучасні 
біотехнологічні методи, зокрема 
пункція овоцитів, екстракорпораль-
не запліднення (ЕКЗ). Технологія 
ЕКЗ передбачає зародження нового 
життя поза організмом самиці, про 
що господарі зняли і демонструють 
студентам відеоролик з фрагмента-
ми власних досліджень.

Ще однією гордістю кафедри 
акушерства, гінекології та біотехно-
логії відтворення тварин віднині є 
навчальна лабораторія методології 
наукових досліджень у ветеринарній 

… факультет тваринництва 
та водних біоресурсів...
Прекрасним оглядовим елементом 

поповнилася представницька експози-
ція кафедри конярства і бджільництва: 
тут відкрито навчально-демонстрацій-
ний майданчик для підготовки бджоля-
рів. Символічно, що в його центрі роз-
ташували колоду – прототип колишніх 
колод, які використовувалися ще до 
винайдення Петром Прокоповичем 
рамкового вулика.

- Ми мали за мету наочно пока-
зати найпоширеніші системи вули-
ків, матеріали, з яких їх виготовля-
ють, перевірити ефективність утри-
мання в них бджіл, - представляючи 
цей майданчик гостям, коментує 
завідувач кафедри Микола Повоз-
ніков. - Тут представлені вулики - 
лежаки і корпусні, на прикладі яких 
демонструємо переваги та недоліки 
кожного. Показано і різні варіанти 
підставок для них. І взагалі, намагає-
мося донести до наших студентів 
розуміння того, що кваліфікований 
спеціаліст-бджоляр має сповідувати 
«принцип трьох Г» - знати генетику, 
годівлю і гігієну плюс точки техно-
логічного контролю та щоденно 
спілкуватися з комахою.

- На теренах України бджоли утри-
муються у вуликах різних систем та 
конструкцій – і всі вони є тут, на універ-
ситетській пасіці, - долучається до роз-
мови доцент Микола Войналович. - 
Один з них – альпійський - нещодавно 
подарував випускник бакалаврату агро-
біологічного факультету Артем 
Саханда, який для навчання у магістра-
турі обрав факультет тваринництва та 
водних біоресурсів.

Суттєво оновлено лабораторну 
базу і на кафедрі технологій у птахівни-
цтві, свинарстві та вівчарстві. Так, 
покращено умови в навчально-вистав-
ковому павільйоні технологічного 
обладнання у свинарстві сучасними 
елементами технологічного обладнан-
ня. Наразі триває технічне переосна-

медицині. Її оснащено всім необхід-
ним для забезпечення навчального 
процесу й підготовки майбутніх 
магістрів та здобувачів третього 
освітньо-наукового рівня. 

Прекрасними новинками може 
похвалитись і навчально-науково-ви-
робничий клінічний центр 
«Ветмедсервіс». Ну, як не звернути 
увагу на науково-популярний центр 
Наука 3.0 «Зоопарк під мікроскопом»?

- Ідея його створення назрівала 
давно, а реалізували її вдалося тіль-
ки-но, - коментує завідувач центру 
В’ячеслав Соломон. - Під скельцем 
17 спеціалізованих мікроскопів 
пересічний громадянин може поба-
чити те, що приховане від неозброє-
ного ока. Мета -  наукова популяри-
зація альтернативних методів нав-
чання серед здобувачів різних ступе-
нів освіти, проведення занять з діє-
тології тварин, вузькоспеціалізова-
них навчальних курсів для лікарів 
ветеринарної медицини, занять з 
підвищення кваліфікації для практи-
куючих лікарів та багато іншого. І, 
звичайно, профорієнтаційна робота 
та популяризація спеціальності.

Представлено і оновлену опера-
ційну дрібних тварин із системою 
ендоскопії та мобільною стоматоло-
гічною станцією. Тут вже кілька днів 
повноцінно проводиться навчання 
здобувачів вищої освіти різних рів-
нів, відпрацювання методик та 
застосування їх в практичній роботі, 
а також заняття з хірургії, терапії, 
фізіології і т.д.

Технічне оновлення та напов-
нення сучасним обладнанням стало 
можливим завдяки підтримки ректора 
університету, бізнесу та роботодавців.

Необхідність створення ще двох 
навчально-наукових лабораторій -  
доклінічних досліджень та клінічних 
досліджень лікарських препаратів, які 
теж відкриті до нового навчального 
року, - обґрунтував завідувач кафедри 
фармакології, паразитології і тропіч-

ної ветеринарії Вадим Іщенко.
- Майбутні лікарі ветеринарної 

медицини мають бути обізнані в 
питаннях контролю безпеки застосу-
вання лікарських препаратів, а також 
способу визначення їх клінічної 
ефективності на тваринах різних 
видів. В той же час студенти магістер-
ської програми «Ветеринарна фарма-
ція» мають на практиці оволодіти 
відповідними методами досліджень. 
Саме з цією метою, а також проведен-
ня наукових досліджень при цій 
кафедрі спільно із ННВ клінічним 
центром «Ветмедсервіс» і створено ці 
лабораторії.

Особливістю функціонування 
лабораторії клінічних досліджень 
лікарських препаратів є те, що вона 
дає можливість проведення дослі-
джень на птиці різних видів та 
виробничого спрямування із одно-
денного віку. Причому укомплекто-
вана вона обладнанням вітчизняно-
го виробництва, а створені в ній 
умови максимально наближені до 
виробничих.

Так що факультет ветеринарної 
медицини впевнено входить в новий 
навчальний рік.

… факультет захисту рослин, 
біотехнологій та екології…
Навчально-наукова лабораторія 

біотехнології та клітинної інженерії 
кафедри екобіотехнології та біоріз-
номаніття стала родзинкою факуль-
тету захисту рослин, біотехнологій 
та екології.

- Створення її нового обличчя 
зайняло всього півроку! До робіт 
були залучені як господарські служ-
би університету, так і колектив 
факультету захисту рослин, біотех-
нологій та екології, - говорить завід-
увачка лабораторії Ольга Олійник. - 
Проведено демонтаж стінових пере-
городок і старого обладнання, про-
кладено комунікації, змонтовано 
сантехнічне обладнання, проведено 
електромонтажні роботи і роботи з 
монтажу вентиляційних каналів. У 
приміщеннях уклали плитку, пофар-
бували стіни та змонтували підвісні 
стелі, інтернет-обладнання і фурні-
туру. І, як останній акорд ремонту, 
з’явилися нові меблі, металопласти-
кові конструкції, витяжні шафи, 
бокси біологічної безпеки, аквади-
стилятор та лабораторний посуд.

- У цій лабораторії проходити-
муть лабораторні заняття з дисци-
плін «Загальна біотехнологія», 
«Біоінженерія», «Молекулярна біотех-
нологія» для бакалаврів і магістрів 

спеціальності «Біотехнологія та біоін-
женерія», - долучається до розмови 
декан факультету захисту рослин, 
біотехнологій та екології Юлія 
Коломієць. – Також вона націлена на 
виконання наукових досліджень з 
біотехнології, фізіології, біохімії, 
молекулярної біології та клітинної 
інженерії. Для цього облаштовано 
спеціальні лабораторні приміщення з 
необхідним обладнанням: фермен-
терна, мікроскопна, кімната для при-
готування живильних середовищ, 
автоклавна, асептична, культуральна, 
молекулярна та біоінженерна.

Перше заняття у оновленій лабо-
раторії - із ознайомлення з техноло-
гією мікроклонального розмножен-
ня лікарських культур – пройшло 
для студентів-біотехнологів першого 
року навчання. Плюс до цього завід-
увачка кафедри фізіології, біохімії 
рослин та біоенергетики Світлана 
Прилуцька продемонструвала спек-
трофотометричне дослідження 
впливу карбонових наночастинок 
на активність антиоксидантних 
ензимів у томатів ушкоджених фіто-
патогенними бактеріями, а кандидат 
біологічних наук Олександр Субін – 
молекулярно-генетичні досліджен-
ня, що виконуються в лабораторії. 
Доцент кафедри ботаніки, дендро-
логії та лісової селекції Артур 
Ліханов наочно показав процес хро-
матографічного розділення вторин-
них метаболітів для виділення при-
родного протектора ацетолактат-
синтетази рослин із подальшим 
дослідженням його впливу на поділ 
клітин методомфлуорисцентної 
мікроскопії за використання барв-
ників, що специфічно зв’язуються з 
ДНК. Метою таких досліджень є 
можливість отримання насіння сіль-
ськогосподарських культур, що за 
попередньою обробкою біопротек-
тором набувають короткочасної  
стійкості до гербіциду, механізм дії 
яких оснований на блокуванні аце-
толактатсинтетази.

У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК –  
З ОНОВЛЕНОЮ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЮ БАЗОЮ

До початку нового навчального року в університеті суттєво поповнили чи оновили ряд лабораторій.

За кін чен ня на стор. 4
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ЛАБОРАТОРІЇ ЗАХИСНИКИ

Останній календарний день літа 2021 року запам’ятається цим 
одинадцяти юнакам і дівчатам назавжди: вони прийняли присягу 
на вірність українському народові. 

щення та оновлення технологічного 
обладнання у навчально-виставковому 
павільйоні технологічного обладнання 
у птахівництві. У цій навчально-прак-
тичній локації здобувачі вищої освіти 
факультетів тваринництва та водних 
біоресурсів, механіко-технологічного, 
ветеринарної медицини, аграрного 
менеджмент вдосконалюють свої прак-
тичні навички та опановують сучасні 
технології в умовах, максимально 
наближених до виробничих. За під-
тримки всесвітньо відомих компаній 
«Topigs Norsvin» та «Big Dutchman» тут 
створено навчальний клас для підви-
щення кваліфікації науковців, аспіран-
тів, виробничників, технологів, мене-
джерів комерційних установ галузі 
свинарства і птахівництва.

Ще два оновлені об’єкти - навчаль-
но-наукова лабораторія технологій 
виробництва продукції птахівництва та 
навчальна лабораторія вівчарства, де 
створюються виробничі умови з техно-
логії виробництва харчових яєць, 
вирощування курчат бройлерів, пере-
пелів на м’ясо та отримання яєць, інку-
бації яєць птиці усіх видів, первинної 
переробки продукції тваринництва, 
вирощування, доїння і стрижки овець з 
подальшим сортуванням вовни, виро-
щування кіз різних порід та напрямків 
продуктивності, проведення усіх зоове-
теринарних заходів тощо.

- У найближчих планах - відкрити 
літній навчальний парк для утриман-
ня свійської та декоративної птиці, 
вигульний майданчик з «іграшкови-
ми» конструкціями для поголів’я 
овець та кіз, - ділиться в.о. завідувача 
кафедри технологій у птахівництві, 
свинарстві та вівчарстві Вадим Лихач.

… факультет інформаційних 
технологій…
- Що б не говорили про позитив-

ні моменти дистанційного навчан-
ня, частину занять все ж необхідно 
проводити з використанням реаль-
ного обладнання у спеціально 
обладнаних лабораторіях, певна 
декан факультету інформаційних 
технологій Олена Глазунова.

Однією з таких і є новостворена 
лабораторія кафедри комп’ютерних 
систем і мереж «Навчальний кіберпо-
лігон», укомплектована обладнанням 
виробництва FortiNet, Cisco, Mikrotik, 
D-Link. Лабораторне обладнання, яке 
представлене тут, дозволяє відпрацю-
вати побудову систем виявлення та 
попередження вторгнень у локальні 
мережі, створити захищені мережі для 
передачі інформації, навчитися ство-
рювати захищені канали зв’язку між 
окремими сегментами мережі тощо.

- Також для навчання використо-
вується і специфічне програмне забез-
печення та відповідні операційні сис-
теми, які дозволяють тестувати мережі 
на проникнення, відслідковувати дію 
та вплив різноманітних шкідливих 
вірусів, проводити пентестинг систем, 
які були створенні студентами, - долу-
чається до розмови завідувач лабора-
торії доцент Андрій Савун. - Тут викла-
датимуться такі навчальні дисципліни, 
як «Криптографія», «Теорія і проекту-
вання комп’ютерних систем і мереж», 
«Захист інформації», «Теорія захисту 
інформації».

… ННІ лісового і садово-
паркового господарства
На кафедрі ботаніки, дендрології 

та лісової селекції в оновленому 
форматі запрацювала лабораторія 
комп’ютерного моніторингу ден-
дрорізноманіття.

- Вона має повний комплект 
необхідного комп’ютерного забез-
печення. До нього додалася і нова 
смарт-дошка, придбана завдяки 
меценатам інституту, - розповідає 
завідувач Юрій Марчук. - Все це 
разом дозволяє створити єдиний 
комплекс інформаційно-технічно-
го забезпечення для навчання сту-
дентів багатьох спеціальностей 
нашого університету, забезпечує 
моделювання цілого ландшафтно-
го рішення.

Нові реалії відкривають і нові 
можливості осучаснення освітніх 
підходів на інших кафедрах з 
використанням сучасних інфор-
маційних технологій в умовах 
карантинних обмежень. Так, з 
фахівцями факультету інформа-
ційних технологій обговорюва-
лись майбутні спільні проєкти та 
створення повноцінного сучасно-
го простору в лісівничо-просвіт-
ницькому центрі, що на території 
ботанічного саду, а також питання 
створення електронних баз і бота-
нічних каталогів з використанням 
сучасних ІКТ тощо.

Як бачимо, в університеті ство-
рено всі умови для підготовки кон-
курентоспроможного на ринку 
праці фахівця.

Ніна Чехлова

У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК –  
З ОНОВЛЕНОЮ НАВЧАЛЬНО-

НАУКОВОЮ БАЗОЮ
Закінчення. Поч. на стор. 3

Для цих курсантів – студентів 
факультету ветеринарної медицини, 
які по закінченні університету 
підуть працювати у військові і сило-
ві структури, на кафедрі військової 
підготовки влаштували справжні-
сіньке віншування: на плацу виши-
кувались студенти всіх курсів, котрі 
зараз навчаються за програмою під-
готовки офіцерів запасу.

- Рік, коли ви прийняли присягу 
на вірність українському народові, - 
це рік 30-річчя незалежності України, 
яку зараз на сході країни захищають 
кращі сини і доньки народу, серед 
яких багато випускників нашого 
вишу, - вітаючи їх, підкреслив ректор 
університету Станіслав Ніколаєнко. - 
Тож високо несіть звання студента, 
курсанта, воїна.

До вітань долучилися завідувач 
кафедри Анатолій Есаулов і отець 
Юрій, який традиційно освятив 
парадний стрій.

Дуже приємно було бачити, коли 
представники сильної статі, які вже 
прийняли присягу, квітами вітали 
дівчат, котрі обрали як майбутню 
стежину життя військовий фах. 
Такий собі приємний бонус до свята, 
віджартовується Діана Кутова. Квіти 
вручав однокурсник, а на згадку 
фотографувався (до речі, разом з 
батьками) претендент на руку і серце 
- і теж з квітами. Своєрідний військо-
вий натюрморт: автомат на грудях – 
в обіймах квітів пізнього літа.

Практично всіх нинішніх госпо-
дарів свята прийшли вітати їхні 

НА ВІРНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОМУ 

НАРОДОВІ

близькі і рідні. Так, до Антона 
Рябенка на присягу прийшли 
сестричка Ліза, бабуся Євдокія і тато 
Максим: відставний офіцер, випус-
кник Української військової медич-
ної академії, який служив у підрозді-
лах десантних військ і ВПС, - задо-
волений життєвим вибором сина.

- Він хоч і не дуже високий, але 
на змаганнях на військових зборах 
був у підрозділі найкращим – 26 
разів підтягнувся і 55 – віджався на 
брусах, - не без гордощів говорить 
батько.

У програмі вітань новоспечених 
захисників Вітчизни були і виступи 
солдатів роти почесної варти, які 
продемонстрували справжній 
артистизм у володінні прийомами 
зі зброєю, і барабанщиків цього під-
розділу, і інструкторів з кінологічно-
го клубу «Малінугат» зі службовими 
собаками.

Словом, свято вдалося!..

Валентин Обрамбальський
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НАШІ  ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ

Розпочався новий навчальний рік. Як в умовах адаптивного карантину 
краще організувати навчальний процес? Про це наша розмова з 
деканом факультету інформаційних технологій Оленою Глазуновою.

Україна завжди була багатою на талановитих і творчих людей. І мова 
не лише про тих, хто навіки увійшов у пантеон української нації і склав 
її віковічну гордість. Мова про тих наших співгромадян, кого ще за 
життя назвали генієм. Про одного з них – знаменитого українського 
художника Івана Марчука, який потрапив у список «100 геніїв сучасності» 
британської газети The Daily Telegraph  знають чи не всі. А от про 
десятикласницю Вікторію Панченко з Нової Каховки, що на Херсонщині, 
 почули буквально днями: в США її офіційно визнали генієм. Юну пред
ставницю наукової генерації з України відзначено бронзовою медаллю 
Всесвітньої олімпіади геніїв і грантом у 15 тисяч доларів на нав чання в 
одному з провідних університетів США – Університеті НьюЙорка.

- Як стати генієм? З твого влас-
ного досвіду.

- Лягти під яблуню і чекати, коли 
на голову впаде яблуко. Або залізти у 
ванну, щоб визначити обсяг витісне-
ної рідини. Або…

- Бачу, любиш жартувати. Тоді 
сформулюємо запитання дещо інак-
ше. Звідки беруться геніальні ідеї?

- З небайдужості. Якби ми всі, 
громадяни України, більш відпові-
дально ставилися до всього, що нас 
оточує, - ми жили б у зовсім іншій 
країні. У моєму випадку каталізато-
ром став відпочинок сім’єю на 
Дніпрі. Моя ж рідна Нова Каховка 
стоїть на його берегах, щоправда у 
пониззі. А скільки ж непотребу ски-
дається у головну артерію країни – і 
все це аж ніяк не на користь річці і 
нашій Батьківщині! І от помітила, що 

Першокурсники гуманітарно
педагогічного факультету, які 
обра ли спеціальність «Соціальна 
робота», відвідати справді прек
расний у всіх розуміннях захід, що 
пройшов у стінах Національної 
спілки журналістів України. Орга
нізатори приурочили його одразу 
до кількох подій.

Насамперед, це персональна 
виставка вишиванки Дмитра 
Пожоджука - непересічної людини, 
журналіста, фольклориста, писанка-
ря і вишивальника.

- Дмитро Пожоджук використовує 
12 українських технік вишивання. 
Попри те, що багато узорів є автор-
ськими, він збирає й відтворює старі, 
призабуті і майже втрачені узори, захо-
плюється вишивкою інших народів: 
його колекція налічує біля 20 тисяч 
різних візерунків, - пригадує спілкуван-
ня з ним староста групи Наталія Яким. 
- Тому не дивно, що у його вишиванках 
ходить експрезидент України Віктор 
Ющенко та чи не весь парламент. Він 
створював свої шедеври для легендар-
них Володимира Івасюка, Олеся 
Гончара, Ніни Матвієнко, Ади Роговце-
вої та багатьох інших знаних митців.

Майже безвиїзно мешкаючи у кар-
патському селі Космач, що на Івано-
Франківщині, пан Дмитро є найкра-
щим і чи не найвідомішим в Україні 
майстром із вишивки та писанкарства, 
який активно пропагує «код україн-
ської вишиванки», презентує це мисте-
цтво світові. Недарма ж у його виши-
ванки одягаються і французи, і німці, і 
японці, і поляки, і турки.

Наступний інформаційний при-
від - Всеукраїнський конкурс інклю-
зивного образотворчого мистецтва 
імені Марії Примаченко, організова-
ний Мінсоцполітики України, ГО 
інвалідів «Святий Юрій» за підтримки 
Фонду соціального захисту інвалідів. 
До участі у ньому запрошуються ама-
тори живопису, графіки, скульптури, 
народного мистецтва і ремесел. 
Звісно, що для майбутніх соціальних 
працівників, клієнтами яких можуть 
бути і люди з інвалідністю, така 
інформація була корисною.

в плавнях, на які багатий наш край, 
вода набагато чистіша, ніж у основ-
ному гирлі Дніпра. Чому? Першою, 
до кого звернулась з цим запитан-
ням, стала моя мама – біолог за 
фахом, далі – шкільні вчителі з від-
повідних предметів. Все це привело 
до Малої академії наук, де і почала 
під науковим керівництвом заслуже-
ного меліоратора України, началь-
ника управління Каховського голов-
ного меліоративного каналу Юрія 
Ващенка більш глибоко займатися 
питаннями очистки води. Пройшла 
національний відбір до складу 
команди України для участі у 
Всесвітній олімпіаді геніїв – і резуль-
тат ви бачите.

- В чому ж полягає суть твоєї ідеї?
- Очистка річок за допомогою… 

очерету. Його багато скрізь, і він 

Марії Примаченко – відома худо-
дниця, яка прожила все життя у полісь-
кому селі Болотня (біля Чорнобиля) та 
створила неповторний образ україн-
ської душі. На жаль, з семи років, 
перехворівши на поліомієліт, вона мала 
параліч ноги, ходила з протезом і 
милицею, тому невипадково іменем 
цієї майстрині названий конкурс на 
підтримку людей з інвалідністю. 
Актуальність конкурсу її імені пов’язана 
з проблемою низького рівня залучено-
сті людей з інвалідністю до культур-
но-мистецького життя, браком промо-
ції інклюзивного мистецтва для них. 
Конкурс має об’єднати слабозрячих, 
маломобільних людей з проблемами 
опорно-рухового апарату, різними 
порушеннями психофізичного роз-
витку, аутизмом та допомогти визначи-
ти проєкти для фінансової підтримки з 
державного бюджету у 2021 році.

«Я … не завидую ні на багатство, 
ні на гроші, я не завидую ні на що. Я 
роблю для людей. У мене в серці Бог, 
і треба, щоб в усіх людей був Бог. 
Роби людям добро, щоб люди жили, 
як квіти цвіли. Оце і все моє слово на 
світі…» Ці слова Марії Примаченко – 
безпомилковий орієнтир для май-
бутніх соціальних працівників, 
головною наукою яких під час нав-
чання обраній професії має стати 
вміння робити добро тим, хто його 
найбільше потребує.

І, нарешті, третій привід для зустрі-
чі. Спеціальним гостем заходу був Ян 
Сталони-Добжанський (Польща) - 
поляк дворянського роду, архітектор і 
реставратор, який очолював роботи по 
відродженню срібних Царських воріт 
вівтаря Софії Київської - одного із укра-

здатен виділяти з води речовини, що 
її забруднюють. Я запропонувала 
створити спеціальні плаваючі кон-
струкції понтонного типу з очере-
том та розмістити їх на воді. Це 
допоможе очистити річки природ-
ними засобами.

- Повернімося до навчання. 
Поїдеш навчатися до Сполучених 
Штатів за отриманим грантом?

- По закінченні школи маю намір 
здобувати вищу освіту на Батьківщині. 
Якщо конкретніше, то у Національному 
університеті біоресурсів і природоко-
ристування України. Тут, на третьому 
курсі факультету харчових технологій і 
управління якістю продукції АПК, зараз 
навчається моя старша сестра Вероніка, 
і її відгуки для мене багато важать.

Розмовляв Валентин 
Обрамбальський

їнських національних символів. Саме 
він розповів, як Царські ворота, просто-
явши у цьому соборі від 1750 року (аж 
два століття!) були актично знищені в 
радянські часи. Їх розрізали на частини 
для подальшої переплавки та продажу 
за кордон як металобрухт. Окремі вцілі-
лі фрагменти було передано до Києво-
Печерської лаври. Від пам’ятки залиши-
лося лише 11 срібних карбованих 
пластин – приблизно 50 відсотків усьо-
го, що колись називалося Царськими 
воротами.

Було оголошено міжнародний 
конкурс на найкращий проєкт 
реконструкції, перемогли у якому 
фахівці з Польщі. Так, завдяки співп-
раці українських та польських рес-
тавраторів, науковців, приватних та 
державних структур України та 
Польщі, вдалося повернути до життя 
шедевр українського мистецтва.

Вражені почутим, студенти запро-
понували прогулялись до Софіївської 
площі та Михайлівських куполів.

Ось такою - духовно та подієво 
насиченою - вийшла перша в житті 
наших першокурсників екскурсія 
столицею. Вона дала їм багато чого 
– й привід поміркувати, в якому кра-
сивому місті вони навчаються, й гор-
дість від спілкування з визначними 
людьми, й знайомство одне з одним 
поза межам освітнього процесу, й 
інтеграцію в бурхливе життя Києва. 
А головне – цей захід став черговим 
приводом пишатись тим, що ми, 
українці, володіємо такою багатою 
культурною спадщиною.

Олена Варава,
старший викладач кафедри 

соціальної роботи та реабілітації

БІЛЯ ВИТОКІВ

- Цьогоріч по країні бажаючих 
вступити на спеціальності і програ-
ми, пов’язані з комп’ютерними тех-
нологіями, було як ніколи багато…

- І факультет інформаційних 
технологій НУБіП у вступників 2021 
теж був затребуваним: лише на 
денну форму бакалаврату у нас 
зараховано 361 студента. І це без 
магістратури! Тож роботи колектив 
матиме багато.

- То як, на Вашу думку, з враху-
ванням досвіду попереднього 
навчального року, варто організо-
вувати навчальний процес – дис-
танційно чи очно?

- Скажу стосовно нашого 
факультету. Підготовка фахівців з 
інформаційних технологій на 90 
відсотків може бути організована 
дистанційно. Питання лише у моти-
вації студента. Ресурсне ж та інстру-
ментальне забезпечення доступне 
студентам в онлайн режимі, а викла-
дання може здійснюватися з вико-
ристанням різноманітних комуніка-
ційних сервісів та інструментів для 
групової роботи.

- Якщо дистанційно, то як 
ефективно контролювати прове-
дення навчальних занять?

- Це питання можна розглянути 
у кількох площинах. По-перше, кож-
ний викладач повинен чітко кон-
тролювати присутність на заняттях 
студентів як в аудиторному форматі, 
так і у віртуальних класах. В елек-
тронних навчальних курсах з дис-
циплін є можливість використову-
вати ресурс «Відвідування». А дані з 
цих ресурсів збираються у зведені 
звіти з відвідування за день, тиждень 

ОЛЕНА ГЛАЗУНОВА: 
про підготовку ІТшників  
в умовах адаптивного 

карантину

чи місяць. Ці дані можуть аналізува-
ти завідувач кафедри, деканат 
факультету, навчальний відділ. 
По-друге, ми можемо використову-
вати можливості відеомоніторингу 
в навчальних лабораторіях та лек-
ційних аудиторіях, а при організації 
онлайн навчання – приєднуватися 
до відеосесій та використовувати 
моніторингові та аналітичні 
веб-сервіси.

- Але ж є моменти, коли необ-
хідна особиста присутність і сту-
дента, і викладача…

- Цілком згодна. Частину занять 
все ж необхідно проводити з вико-
ристанням реального обладнання у 
спеціально обладнаних лабораторі-
ях. Що ми й робимо в період очного 
навчання, зокрема у новоствореній 
лабораторії кафедри комп’ютерних 
систем і мереж «Навчальний кібер-
полігон» та інших.

- Чи розраховуєте Ви, як декан, 
на допомогу нинішніх студентів і 
вже випускників у обладнанні 
сучасних лабораторій?

- Так. Багато наших студентів 
активно допомагають у цьому, оскіль-
ки вже працюють за фахом. Як от 
магістри другого року навчання 
Микита Гамаюнов і Олександр 
Чорноус. Переймаються проблемами 
факультету і наші випускники, робо-
тодавці, зокрема Андрій Ротач з ком-
панії NetWave. Це і практичні поради 
щодо сучасних технологій, які слід 
відпрацьовувати, і практичні кейси 
щодо можливих загроз та методів 
захисту, і допомога з обладнанням для 
забезпечення лабораторних занять.

Розмовляла Ірина Кушніренко

ШІСТНАДЦЯТИРІЧНА ГЕНІЙ З УКРАЇНИ 
ХОЧЕ НАВЧАТИСЯ В НУБіП
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛІТНЯ ШКОЛА ІЗ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІЗ СЕРБІЇ – З НАГОРОДАМИ 

До да ток до га зе ти “ Уні вер си тет ський кур’єр”
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досвідом між молоддю та експерта-
ми. Крім того, ми організували для 
студентів інтенсив, присвячений 
інноваційним технологіям в геодезії 
та землеустрої, цікаві геодезичні кон-
курси, обмін досвідом і пізнавальне 
спілкування з представниками про-
відних підприємств галузі, спортивні 
змагання та активне дозвілля.

Учасники змогли ознайомитися і 
попрацювати з найсучаснішим геоде-
зичним обладнанням і технологіями, 
які наразі доступні не всім, - останні-
ми моделями геодезичних приладів 
від провідних світових фірм-компак-
тними, зручними у використанні 
електронними тахеометрами і GNSS 
приймачами. Працівники компаній 
Culver Aviation, DroneUA, QUADRO.ua, 
«Кайлас», «ABRIS» та «Є.П.С.» знайоми-
ли всіх охочих з останніми розробка-
ми робототехнічних і безпілотних 
рішень та найновішими моделями 
БПЛА.

Групу компаній «Кайлас», 
«ABRIS» та «Є.П.С.» представив 
Олександр Прохорчук. Він охарак-
теризував розроблені моделі БПЛА 
та привів їхні технічні та техноло-
гічні характеристики.

- Ці моделі вироблені в Україні. 
Вони мають вагу до 8 кілограмів, 

XII міжнародна студентська 
агрономічна конференція, яка про-
йшла на базі Крагуєвацького універ-
ситету (Сербія), об’єднала майбут-
ніх спеціалістів з агрономії (тварин-
ництво, рільництво, овочівництво 
та садівництво), біотехнологій, охо-
рони навколишнього середовища 
та екологічної хімії, харчових тех-
нологій, аграрної економіки, вете-
ринарної медицини. Вона традицій-

обладнані парашутом для безпечної 
посадки, мають чітку програму для 
точного приземлення, - розповів він. 
- Потужність двигуна і заряду витри-
мують до кількох годин польоту в 
режимі відеозйомки і чудово підхо-
дять як для промислової зйомки, так 
і для оборонної сфери. Наприклад, 
компанія «Кайлас» надає широкий 
спектр послуг, пов’язаних з привати-
зацією земельних ділянок, присвоєн-
ням кадастрових номерів, інженер-
но-геодезичними роботами, зміною 
цільового призначення земельних 
ділянок тощо.

Представник компанії Culver 
Aviation Роман Михайлевич розпові-
дав про свою роботу: оперативний 
збір даних із поверхні землі за допо-
могою БПЛА та їх аналітику для при-
йняття управлінських рішень. Ця ком-
панія має власний авіапарк, виробни-
цтво та сервіс БПЛА кількох модифі-
кацій і команди пілотів, що нині пра-
цюють по всій країні, надає послуги зі 
створення 3D карт і карт рельєфу, 
NDVI карти полів, допомогу у при-
йняття рішень щодо надзвичайних 
ситуацій тощо. Сервіси компанії зна-
ходять своє застосування в агроінду-
стрії, сільському та лісовому госпо-
дарстві, геодезії та землеустрої, геоло-
гічних та гірничодобувних роботах, а 
також для цивільного захисту насе-
лення і територій від надзвичайних 
ситуацій. На сьогодні компанія вико-
нує завдання клієнтів у рекордно 
короткі терміни, при цьому забезпе-
чує фото землі з деталізацією до 2 см 
на піксель, що в десятки разів вищої 
якості ніж супутникові знімки.

Фахівці DroneUA  провели май-
стер-клас із застосування дронів у 
геодезії та землеустрої. Тетяна 
Кондратенко познайомила майбут-
ніх землевпорядників з інновацій-

но відбувається раз на два роки, а 
перші її переможці наразі займають 
керівні посади у міністерствах та 
закладах освіти, є власниками агро-
компаній та провідними науковця-
ми у Сербії, Хорватії, Болгарії та 
Північній Македонії.

І дуже приємно, що, незважаючи 
на глобальну пандемію, цьогоріч до 
числа учасників конференції долу-
чилися і науковці з НУБіП: доценти 

ними рішеннями для ринку геодезії, 
що допомагають у найкоротші тер-
міни вирішити основні задачі. 
Представила новий Matrice 300 RTK 
у комплексі з P1 – рішення, що 
забезпечує декілька режимів збору 
геопросторових даних, покриваю-
чи близько 7,5 кв. км за один політ, 
Matrice 300 RTK у комплексі з L1 – 
один з найдоступніших лідарів, що 
дає змогу фіксувати найдрібніші 
деталі з високою точністю. За їх 
допомогою було відзнято терито-
рію бази практики, і учасники відра-
зу ж змогли побачити отриманий 
результат зйомки – 3D-модель.

Було продемонстровано і най-
популярніший безпілотник Phantom 
4 RTK, що може працювати як з 
мережею базових станцій, так і з 
власною D-RTK2 станцією, отриму-
ючи координати центру фотогра-
фування з точністю до 1см+1ррм.

Студенти навіть взяли участь у 
змаганнях з використанням цих 
безпілотників. Кращими у майстер-
ності управління дронами виявили-
ся Владислава Сільченко та Юлія 
Солонуха. Учасників чекали цікаві 
призи, а найкращих запросили на 
стажування у геодезичний відділ 
компанії DroneUA.

Одночасно із геодезичними 
конкурсами проходив і навігацій-
но-геодезичний квест. 10 його учас-
ників встановили на своїх гаджетах 
програму Xpad, в яку згодом вноси-
ли отримані координати і за допо-
могою GPS знаходили наступну під-
казку. Це було змагання на швид-
кість, у якому перемогу виборола 
команда Микити Кожем’яки і 

Ольга Кравченко та Андрій Чурілов 
були обрані до складу робочої комісії 
та міжнародного журі конкурсу, а 
серед доповідачів свої роботи пред-
ставили другокурсниця агробіоло-
гічного факультету Анастасія Чижик, 
Ванеса Гебре і аспірантка Єлизавета 
Заленська.

Серед більш ніж 40 доповідачів з 8 
країн світу наші дівчата отримали 
заслужені нагороди. Анастасія з робо-

Олександра Барана. Блок геодезич-
них змагань включав і кілька завдань 
на точність. Використовуючи набуті 
знання, студенти мали продемон-
струвати вміння найточніше вимі-
ряти довжини ліній, кутів та переви-
щень. У цій номінації перемогу свят-
кували учасники, чиї результати 
були найближчі до реальності: 
Ангеліна Палій і Андрій Тарасюк 
були кращими у вимірюванні пере-
вищень, а Богдан Данильченко і 
Владислав Демидюк - у точності 
вимірювання горизонтального кута. 
Ще одним змаганням, що демон-
струє геодезичні навички, було при-
ведення електронного тахеометра у 
робоче положення за мінімальний 
час. З чим блискуче впоралися 
Даніїл Сахошко і Денис Терех.

Ще одна традиція літньої школи 
-спортивні змагання. Переможцями 
з волейболу стала команда першо-
курсників у складі Ярослава 
Заболотнього, Вадима Стришкова, 
Максима Філіп’єва, Олександра 
Желєзняка, Владислава Демидюка, 
Дмитра Соченка, Дениса Тереха та 
Олександра Шарта. Першою у 
стрибках на скакалці за одну хвили-
ну стала Катерина Потарась, з підтя-
гування та віджимання на брусах - 
Данило Караваєв, з настільного 
тенісу - першокурсник Олександр 
Білоус. Переможців вітав голова 
ВГО «Асоціація фахівців земле-
устрою України» Анатолій 
Полтавець, який традиційно завітав 
з подарунками для кращих.

Катерина Лук’янчук,
асистент кафедри  

геодезії та картографії

тою Sensitivity of phytopathogenic and 
nodule soybean bacteria to micronutrient 
drugs, obtained by methods of 
electropulse ablation (науковий керів-
ник Ольга Кравченко) виборола 2-ге 
місце, а Єлизавета і Ванеса зі спільним 
проєктом Climate Changes-Water 
Pollution: Forecasting for Ukraine (нау-
кові керівники – Володимир Копілевич 
і Лариса Войтенко) -3-тє.

Наш кор.

Кінець серпня для студентів 
факультету землевпорядкування - 
традиційно час літньої школи із 
геодезії та землеустрою, яка  прохо-
дить на базі Дзвінківського навчаль-
но-наукового-виробничого центру.

Цього року на неї завітали рек-
тор університету Станіслав 
Ніколаєнко, державний секретар 
Кабінету Міністрів України 
Олександр Ярема, представники 
компаній «Hi-target UA», «EINav», 
Culver Aviation, DroneUA, QUADRO.ua, 
«Кайлас», «ABRIS» та «Є.П.С.» та інших.

- У НУБіП робиться все для 
забезпечення якісної підготовки 
фахівців, - зазначив Станіслав 
Ніколаєнко. - Більш як півтора роки 
ми вимушено працюємо у змішано-
му форматі через пандемію корона-
вірусу, але перевагу все ж надаємо 
навчанню в аудиторіях, лабораторі-
ях, в полі - з приладами та облад-
нанням. Яскравим прикладом 
останнього є і ця школа.

- Цього року літня школа із 
геодезії та землеустрою об’єднала 95 
студентів, 10 професійних виклада-
чів і 10 провідних підприємств галузі, 
- говорить декан факультету земле-
впорядкування Тарас Євсюков. - Це 
майданчик для нетворкінгу і обміну 



гостей зі сходу викликали живі твари-
ни – поні, коні, вівці, барани, кози.

Була організована і екскурсійна 
програма: її реалізовували МБФ 
«Жовто-Блакитні Крила» і ВГО 
«Поруч» у партнерстві з ChildFund 

Deutschland, за фінансової̈ підтримки 
Федерального міністерства економіч-
ного співробітництва та розвитку 
Німеччини.

Олена Кищук,
соціальний педагог
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ВИПУСКНИКИ

З РЕГІОНІВ

...40 років тому на агрономічно-
му факультеті УСГА відбувався 
захист дипломних робіт. Один за 
одним виходили ми до дошки, ста-
вали за кафедру і звітували перед 
державною комісією про глибину і 
міцність одержаних в академії 
знань. І ось цього року знову зібрали-
ся біля знайомого до болю корпусу.

Пам’ятаю Катерину Бурбурську. 
Коли ми всі думали тільки про заліки 
та іспити, то вона вже мала родину і 
доглядала доньку. Сільську дівчину з 
Чернігівщини Київ привабив не 
мощеними бруківками та блиском 
вітрин, а хліборобською наукою. І 
після закінчення академії вона понад 
чверть віку працювала агрономом у 
господарствах  рідного краю - 
Борзнянського району.

Інший наш товариш - Микола 
Химич - віддав практичній агрономії 
35 років. На його думку, вільного про-
дажу землі сільськогосподарського 
призначення не повинно бути. Тільки 
оренда, у т.ч. і довгострокова, з пра-
вом спадщини - і тоді не буде потре-
би її купувати, а можна спокійно 
працювати над підвищенням родю-
чості. І в держави залишиться важіль: 
якщо орендар занедбав свій наділ - 
відібрати його та передати успішно-
му господарю. Коли земля стане влас-
ністю, цього вже не зробиш.

Микола Лазарчук - головний 
агроном ПСП «Шпанівське» 
Рівненського району Рівненської 
області, де в обробітку 2 тисячі гекта-
рів ріллі, - говорить вголос про те, що 
в країнах ЄС сьогодні продовольча 
пшениця коштує 300 євро за тонну. З 
такою ціною українським хліборо-
бам не потрібні були б жодні дотації.

- Робота в полі - то наука, яку 
пізнаєш все життя, - стверджує він.

Дуже влучно висловився колиш-
ній голова Згурівської райдержадміні-
страції, а нині пенсіонер Василь Явон:

- Ніколи не забудуться наші сту-
дентські роки! І радість, і біди спле-
лися в агронома воєдино, неначе 
кольори у вишитому українському 
рушникові. А узор виявився краси-
вим, як саме життя.

Сергій Костючок працював агро-
номом, очолював колгосп, був голо-
вою Менської райдержадміністрації. 
Нині за станом здоров’я на пенсії. Але 
пенсіонер активно працюючий. Разом 
з дружиною взяли в селі Киселівка 
Менського району на Чернігівщині в 
обробіток крім своїх паїв, ще й паї 
місцевих селян. Разом назбиралося 
майже 400 га ріллі. Вирощують у КСП 
«Дружба» картоплю, кукурудзу, пшени-
цю, соняшник, горох. 

- Ми, випускники агрофаку УСГА 
1981 року, вкотре переконуємося, 
що студентські роки були найпре-

краснішою, наймилішою, найрадіс-
нішою порою в житті, - зазначив ще 
один наш однокурсник Олек сандр 
Бурдій.

Дуже цікаво було дізнатися і про 
інших однокурсників. Ми раділи і 
гордилися один одним. Заслужений 
працівник сільського господарства 
України, кавалер ордена «За заслуги» 
III ступеня Микола Кучер — єдиний з 
нашого випуску народний депутат 
України. По випуску з академії він 
працював на Вінниччині головним 
агрономом, начальником районного 
та обласного управлінь сільського 
господарства, захистив кандидатську 
дисертацію, став знаним політиком.

До таких, як він, ще один наш 
однокурсник - агроном з 40-річним 
виробничим стажем Володимир 
Кікоть - звернувся через інтернет:

-  Ми вирощуємо хліб, творимо 
славу Україні. То, може, наші народні 
депутати, які теж їдять цей хліб, 
нарешті спроможуться прийняти 
закони, щоб подолати кризу в агро-
промисловому комплексі, забезпе-
чити людей роботою на селі. Інакше  
яке ж майбутнє в України?

Василь Яременко трудовий шлях 
після закінчення академії розпочав у 
колгоспі імені Ілліча с. Леонівка 
Кагарлицького району Київської облас-
ті з посади головного агронома. Цікава 
деталь: він народився 24 серпня 1954 
року - ще за тридцять сім років до про-
голошення незалежності України, і 
нині, коли заповнює анкету, у графі 
соціальний стан, великими літерами 
пише: «Громадянин вільної України».

наш заживе не гірше, ніж сусіди на 
Заході. Задля цього і старається.

Директора СТОВ «Зоря» 
Макарівського району на Київщині 
Олександра Поповича однокурсники 
зустріли оплесками. Це ж потрібно 
такому статися: хлопець з бурхливим, 
невгамовним характером, він сорок 
років працює в одному господарстві!

Петро Камельчук закінчив 
факультет з відзнакою. Два роки 
працював головним агрономом, а з 
квітня 1984 року - голова СВК 
«Дружба» с. Купичів Турійського 
району на Волині. Вивчився ще й на 
юридичному факультеті Львівського 
державного університету імені 
Івана Франка.

Природжений агроном і першо-
класний менеджер Олександр Бажин 
- делікатна і надзвичайно скромна 
людина: працював з ключовими клієн-
тами в Україні в царині захисту рос-
лин та насіння всесвітньовідомої 
німецької фірми Bayer CropScience, а 
до того - головним агрономом в одно-
му з господарств на Волині. На зустрічі 
він презентував однокурсникам свою 
нову книгу - «З Богом, Україно!».

Розхвильований спогадами про 
студентські будні і колишній голова 
Талалаївської районної ради на 
Чернігівщині - заслужений праців-
ник культури України, а нині пенсіо-
нер і соліст народного аматорського 
колективу української пісні «Народні 
наспіви» Юрій Дзюбан.

- Заспівати в Голосіївському лісі 
- це як заспівати для Бога, бо робиш 
це серед мальовничої природи, де 

По закінченню академії Василь 
Протасов працював агрономом-на-
сіннєводом, згодом очолював управ-
ління агропромислового розвитку 
Близнюківської райдержадміністра-
ції на Харківщині, був першим 
заступником голови. Доля хлібороба 
примхлива. Василь Михайлович у 
хліборобській справі уже 40 років і 
ніколи ні на мить не розчаровувався 
у професії агронома.

Як відомо, життя людини вимі-
рюється не так кількістю прожитих 
років, як числом добрих справ для 
людей. І вихованці агрономічного 
факультету за сорок років багато 
встигли зробити. Кожен п’ятий 
випускник має вчений ступінь кан-
дидата наук. Серед них Володимир 
Романець - доцент Європейського 
університету, Володимир Віннічук, 
Іван Грикун, Микола Циганок та 
інші. Вони вивели сорти і гібриди 
зернових та овочевих культур, роз-
робили сучасні вітчизняні техноло-
гії, здатні забезпечувати стабільно 
високі врожаї. До речі, сини і дочки 
багатьох цих достойників, як от 
Наталя Бажин, Юлія Філон, Сергій 
Химич, Оксана Іващенко, продов-
жили хліборобську династію і, 
закінчивши навчання на агрономіч-
ному факультеті, стали вченими 
агрономами.

Комерційний директор ТОВ 
«Агрохімінвест» в Запоріжжі Юрій 
Мірошниченко вважає себе щасливою 
людиною. Мріє запорозький козак 
дожити до того часу, коли розбрат і 
чвари в Україні буде подолано, і народ 

твоя пісня лине просто в небо, - 
зізнається він.

Разом з Олександром Чорним 
вони на зустрічі заговорили поетич-
ним словом - про Україну, про себе, 
своє село, поле і хліб. У набутку 
Олександра роман у віршах 
«Агрономи», збірки патріотичної 
поезії «Кривавий сніг» та «Рабів до 
раю не пускають», а у Юрія - збірка 
поезій «Мій друг поле...», книга гумо-
ресок «Талалаївські придибенції». 

Трудова біографія молодого пен-
сіонера Василя Хахуди пов’язана з 
Ічнянським районом на 
Чернігівщині. Працював головним 
агрономом, а потім тридцять років - 
директором ПОСП «Жадьківське».

Агрономом все життя - аж до вихо-
ду на пенсію - пропрацювала і Ольга 
Байдачна. Наразі вона бабуся сімох 
онуків! І стверджує, що то ціла наука.

Анатолій Красностьський очолю-
вав Носівську РДА на Чернігів щині, 
Людмила Філон - два десятки років 
була заступником директора з 
навчальної роботи Мирого щан сь ко-
го аграрного коледжу на Рівен щині, 
Володимир Верескун - заступник 
директора ГЕРАТ «Нива-плюс» в 
с. Іваниця Ічнянського району 
Чернігівської області, Володимир 
Андрієнко - викладач Глухівського 
аграрного коледжу на Сумщині, 
Володимир Зубець - начальник відді-
лу зерна ТОВ «Столичний млин», Віра 
Кікоть - сільський голова с. Розівка 
Приазовського району Запорізької 
області, Віктор Русяновський - дирек-
тор ТОВ «Агробіозахист» 
(м. Миколаїв), Василь Білостоцький - 
технолог ДП «Хмільникводоканал» на 
Віннич чині, Володимир Вінничук - 
старший менеджер ТОВ «Олам 
Україна», Іван Грикун - директор ПП 
«Зелена садиба» на Київщині, 
Григорій Калинка - директор фер-
мерського господарства «Калина» 
Носівського району на Чернігівщині, 
Лариса Тимощук - консультант мага-
зину «Венето» (м. Бориспіль Київської 
області), Петро Приймак - менеджер 
ПРАТ «Галнафтохім», Валерій Чирук - 
колишній агроном-консультант 
фірми «Піонер» по Рівненській облас-
ті, а нині пенсіонер у селі Зоря 
Рівненського району. 

Хай вибачать ті, про кого не зга-
дав: розміри газетної статті не дозво-
ляють, кажуть в редакції «Універс-
итетського кур’єра». Всі вони - це 
різні життєві шляхи, самобутні харак-
тери, неповторні долі. Однак є і те, 
що єднає однокурсників: вони тала-
новиті, хай не завжди заможні та 
практичні, але віддані полю, залюбле-
ні в професію агронома.

Віктор Гаврилюк

ХЛІБОРОБСЬКА ДОЛЯ 

ЮНІ ГОСТІ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ

Чим далі відходять від нас студентські роки, тим гостріше починаємо розуміти, 
яким чудовим був цей період життя, наскільки дорога їм пам’ять про Українську 

сільськогосподарську академію, про наших вчителів, про студентську дружбу.

- Це був літній учнівський табір 
«САМР безпечності продуктів та здо-
рового харчування», який організова-
но у межах україно-німецького про-
єкту «Впровадження санітарних норм 
якості харчових продуктів згідно 
положень НАССР щодо контролю 
безпечності продуктів харчування та 
покращення умов, які не відповідають 
санітарним нормам, в їдальнях дер-
жавних закладів освіти в Донецькій і 
Луганській областях», - розповідає 
директор коледжу Володимир 
Альохін. – Ми презентували наш 
навчальний заклад: показали органіч-
ну продукцію вирощену на колекцій-

но-дослідному полі, птахів і тварин 
навчально-виробничої лабораторії 
«Зооцентр», навчально-виробничі 
лабораторії та багато іншого. Нагадаю, 
що наш коледж працює над впровад-
женням системи НАССР.

Дітей пригощали малиною, смо-
родиною, ожиною, овочами з власно-
го поля, попередньо вимірявши вміст 
у них нітратів і переконавшись, що 
продукція дійсно екологічно чиста. 
Смакували сиром халумі, виготовле-
ним в лабораторії переробки молока 
та молочних продуктів та свіжою 
випічкою з лабораторії «Харчові тех-
нології». Але найбільше захоплення 

Напередодні відзначення 30ї річниці Незалежності України Немішаївський фаховий коледж НУБіП приймав учнів 
державних закладів освіти Донецької і Луганської областей (на підконтрольних уряду України територіях).



Об’єднана команда, яку склали більше трьох десятків студентів механіко-тех-
нологічного та агробіологічного факультетів на чолі з головою наглядової ради 
університету Миколою Томенком, взяла участь в наймасштабнішій польовій 
демонстрації сільськогосподарської техніки в Україні – IX «Битві Агротитанів», що 
пройшла днями у селі Степове Тетіївського району Київської області.
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ВИСТАВКИСПОРТ

НАШІ НА «БИТВІ 
АГРОТИТАНІВ»

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 серпні свій ювілей відсвяткували:

У вересні свій ювілей святкують:

50літній – професор кафедри журналістики та мовної комунікації Світлана 
Харченко, доценти Олег Єресько (кафедра педагогіки), Сергій Гунько 
(кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 
рослинництва), Марія Жеплінська (кафедра процесів і обладнання 
переробки продукції АПК), Анна Ярош (кафедра кормовиробництва, 
меліорації і метеорології), старший викладач кафедри туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу Любов Шкварун, завідувачка сектору 
інформаційно-бібліографічного обслуговування Людмила Артюх, 
провідний фахівець навчального відділу Тетяна Карпець;

55літній – майстер виробничого навчання кафедри конярства і бджільництва 
Юрій Кордун, завідувач навчальної лабораторії ботаніки, цитології і 
карпології рослин Олена Медведчук, чергова Ольга Павлушко;

60літній – завідувачі кафедр Світлана Амеліна (іноземної філології і 
перекладу), Марія Личук (романо-германських мов і перекладу) і 
Валерій Войтюк (технічного сервісу та інженерного менеджменту), 
професор кафедри технології та дизайну виробів з деревини Юрій 
Цапко, старший викладач кафедри англійської мови для технічних і 
агробіологічних спеціальностей Анжеліна Поліщук, старший науковий 
співробітник Андрій Петік, двірник Олег Вишняк, водій Володимир 
Кривенко, черговий Віктор Сокотун, столяр Юрій Дичук;

65літній – старший викладач кафедри військової підготовки Валерій 
Присташ, старший лаборант кафедри загальної, органічної та фізичної 
хімії Людмила Михайленко, двірник Леонід Горбатенко, прибиральниця 
Валентина Кириченко, охоронники Павлина Коваленко і Наталія 
Рукіна, каштелян Павліна Козій, водій Микола Тищенко;

70літній – завідувач кафедри геодезії та картографії Іван Ковальчук, 
викладач кафедри військової підготовки Володимир Богданов, 
прибиральниця Євдокія Писаренко, покоївка Галина Трускало;

75літній – чергова Марія Гурська;
80літній – майстер виробничого навчання навчальної лабораторії 

оброблення деревини Валерій Панчук.

55літній – доценти Олександр Дьомін (кафедра транспортних технологій 
та засобів АПК) і Андрій Макарін (кафедра терапії і клінічної 
діагностики), слюсар-сантехнік Анатолій Брацлавський;

60літній – інженер студентського містечка Анатолій Олейнік, чергові 
Галина Гайдук, Сергій Денисенко, Ірина Савченко і Алла Свіріна, 
прибиральник Віктор Норець, двірник Ніна Третяк;

65літній – завідувач кафедри технології зберігання, переробки та 
стандартизації продукції рослинництва Григорій Подпрятов, старший 
лаборант кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської 
продукції Галина Головатюк;

75літній – старший науковий співробітник Юрій Баранов;
80літній – старший лаборант кафедри комп’ютерних систем і мереж Лідія 

Михайловська.

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.

Золото чемпіонату світу зі змі-
шаних єдиноборств ММА серед 
дітей, юнаків та юніорів до рідного 
НУБіП із Болгарії привіз першокурс-
ник спеціальності «Фізична культура 
і спорт» В’ячеслав Голенко (тренер 
Вахабжан Муратов). Загалом же 
українські спортсмени здобули 17 
золотих, 18 срібних і 17 бронзових 
медалей в різних вікових категоріях, 
чим забезпечили збірній України 

Новий навчальний рік новоспе-
чені першокурсники, які люблять 
спорт, розпочали традиційними 
спортивними стартами.

У змаганнях V спартакіади студен-
тів НУБіП України з баскетболу 3х3 
серед першокурсників взяли участь 12 
чоловічих команд і 5 - жіночих. У хлоп-
ців перемогу  вибороли баскетболісти 
механко-технологічного факультету. 
Спортсмени факультету інформацій-
них технологій були другими, юридич-

абсолютне лідерство в загальному 
медальному заліку, залишивши поза-
ду надскладних суперників - Росію 
та США.

Цікаво, що у фінальній сутичці 
В’ячеслав переміг свого одноклубни-
ка - Тимура Скрипника.

Олена Отрошко,
викладач кафедри фізичного 

виховання

ного – третіми. У дівчат перемогли 
представниці гуманітарно-педагогіч-
ного факультету, 2-ге місце у команди 
факультету ветеринарної медицини, 
3-тє – факультету тваринництва і вод-
них біоресурсів.

Зі стрітболу найкращими вияви-
лися знову ж таки першокурсники 
механіко-технологічного факультету.

Микола Костенко,
завідувач кафедри 

фізичного виховання

НА IV ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
ПАТРІОТИЧНОМУ ЗАБІГУ 

ПЕРШІ ЗМАГАННЯ 
У СТАТУСІ СТУДЕНТА 

«СРІБЛО»  
ТА «БРОНЗА» 
ЧЕМПІОНАТУ 

СВІТУ

БІЙЦІВСЬКИЙ ХАРАКТЕР ЮНІОРА

У центрі столиці напередодні 
Дня пам’яті захисників України від-
бувся IV Всеукраїнський патріо-
тичний забіг «Шаную воїнів, біжу 
за героїв України». Долучитися до 
нього і пробігти 2, 5 або 10 км за 
будь-кого із загиблих українських 
воїнів могли всі бажаючі. Серед 
них цього року були і 32 представ-
ники збірної НУБіП з легкої атле-
тики та студенти спеціальності  
«Фізична культура і спорт» під 
керівництвом старшого викладача 
кафедри Ріми Дубовік.

Студентка факультету захисту 
рослин екології і біотехнологій 
Софія Гармаш була другою на дис-
танції 10 км, а Максим Бондарєв 
(спеціальність «Фізична культура і 
спорт») – третім на дистанції 2 км.

Напередодні Дня Незалежності 
України чудовий подарунок до 
скарбнички спортивних нагород 
зробив студент Мукачівського фахо-
вого коледжу НУБіП Руслан Меліков 
(тренер - Михайло Скуба).

Хлопець гідно представив країну 
на чемпіонаті світу з дзю-дзюцу 
(серед юніорів 16-17 років) у ваговій 
категорії до 70 кг. Він здобув відразу 
дві нагороди: став срібним призером 
у розділі «фул-контакт» і бронзовим 
- у «клоуз-контакт».

В. Чопей,
керівник фізичного виховання 

та спорту коледжу


