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МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

ЗАХИСНИКИ

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ

Гостею університету була Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена 
Летісія Тереса Мікусінскі.

На базі НУБіП під егідою Міністерства освіти і науки України 
пройшов Національний освітній форум «Нова українська школа 
2020/2021: синергія, інтеграція, менеджмент». Участь у ньому 
взяли директори департаментів освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, керівники департаментів 
(управлінь) освіти міст – обласних центрів, керівники закладів 
післядипломної педагогічної освіти.

Метою цього візиту стали прак-
тичні кроки з реалізації Центру 
передачі аргентинських агротехно-
логій, над створенням якого арген-
тинська амбасадорка та її українські 
партнери за підтримки Українського 
клубу аграрного бізнесу працювали 
кілька останніх років.

Зараз цей міжнародний проєкт 
в юридичній площині виходить на 
фінішну пряму. І в ньому, за пропо-
зицією і рекомендацією Президента 
України (2005-2010 рр.)Віктора 
Ющенка, є місце і Національному 
університету біоресурсів і природо-
користування.

Пані посол реалізує цей проєкт в 
Україні, знаючи наполегливість і 
працелюбство українців. Адже 
Аргентина – це країна емігрантів, 
значну частину населення якої ста-
новлять саме вихідці з України. Та 

У День Збройних Сил України, які 
цьогоріч відзначили своє 30-річчя, 
країна вшановує своїх захисників. 
Українська армія пройшла складний і 
тернистий шлях, навіть відродження. 
Адже всього сім років тому, коли Росія 
розпочинала нинішню збройну агре-
сію проти України, країні довелося 
фактично з нуля створювати свою 
армію. І створили - на полі бою! Нині 
нею можна пишатися.

НУБіП у цьому процесі також 
відіграв вагому роль. Адже універси-
тет має одну з найкращих в державі 
кафедру військової підготовки, де 
готують офіцерів запасу для ЗСУ. На 
щастя, свого часу, коли її хотіли лік-
відувати «за ненадібністю», на її 
захист стали розумні люди – в пого-

У межах інформаційно-вистав-
кової платформи заходу ректор 
Станіслав Ніколаєнко провів для них 
оглядову екскурсію родзинками уні-
верситету, які з’явилися в його складі 
буквально за пару останніх років. 
Гості побували у Центрі водних 
ресурсів та аквакультури: декан 
факультету тваринництва та водних 
біоресурсів Руслан Кононенко про-
демонстрував їм можливості і пер-
спективи його складових – науко-
во-навчально-виробничої лаборато-
рії біоресурсів та аквакультури, 
навчальних лабораторій - декора-
тивних гідробіоресурсів і технологій 
в аквакультурі – та розповів про 
сучасні технології, які опановують 
наші студенти. Завідувач кафедри 
ботаніки та дендрології Юрій Марчук 
представив гостям арборетум бота-
нічного саду, розповів про колекції 
майже 600 наявних тут видів дерев-
них і кущових рослин, зокрема уні-
кальну колекцію деревних, показав 
навчальні аудиторії під відкритим 
небом.

Потому освітяни з усієї України 
відвідали виставки «Освітянські інно-
вації – Новій українській школі» та 
«Національний університет біоресур-
сів і природокористування України».

Вітаючи учасників форуму, 
Станіслав Ніколаєнко представив 
НУБіП – його історію, можливості і 
перспективи, базу розвитку – про-
граму «Голосіївська ініціатива 2025».

Міністр освіти і науки України 
Сергій Шкарлет, презентуючи 
"Стратегію розвитку Нової україн-
ської школи 2020/2021: стратегія 
інноваційних змін", подякував всім 
директорам і керівникам департа-
ментів освіти і науки, причетним до 
організації нинішнього форуму. 
Адже цей захід для освітян такий же 
важливий, як і традиційні серпневі 
педагогічні конференції, підкреслив 
очільник освітньої галузі. І місцем 
його проведення обрано НУБіП - 

Щодо ролі нашого університету, 
то пані Мікусінскі бачить його серед 
партнерів, з якими легко і ефектив-
но співпрацювати.

- Для практичного втілення зга-
даного проєкту потрібно дві точки 
опори: наукові дослідження та екс-
перименти і практична складова - 
на полях НУБіП та інших україн-
ських партнерів, - зазначила вона.

Ректор Станіслав Ніколаєнко 
представив університет, його потен-
ційні можливості в науковому і 
виробничому плані: нам є що запро-
понувати – є земля і фахівці, які 
можуть на ній працювати. Він 
висловив зацікавленість у спільних 
наукових дослідженнях і готовність 
до реалізації іншої складової такої 
співпраці – підготовки і перепідго-
товки фахівців.

Валентин Обрамбальський

но Грамотами - НУБіП і командувача 
Сухопутних військ ЗСУ та заохочу-
вальною відзнакою - медаллю «За 
особливу службу». Подбали і про 
матеріальне заохочення особового 
складу – грошові премії.

Диплом за 1-ше місце вручено 
переможцям військово-спортивного 
змагання «Підтягування на перекла-
дині в бронежилетах» - представни-
кам агробіологічного факультету, 
2-ге - механіко-технологічного, 3-тє 
- конструювання та дизайну. Також 
за підсумками 2020/2021 н.р. визна-
чено кращу навчальну групу студен-
тів-курсантів - 11-ту.

Схиляючи голови перед пам’яттю 
тих наших випускників, які поклали 
своє життя на терени служіння 
Батьківщині, на університетський 
Меморіал пам’яті поклали живі квіти.

Валентин Обрамбальський 

РОЗВИВАЄМО КОНТАКТИ З АРГЕНТИНОЮ

ЛЮДИ В ПОГОНАХ

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ОСВІТНІЙ ФОРУМ -  

НА БАЗІ УНІВЕРСИТЕТУ щоб зайве не говорити: левову част-
ку знаменитого аргентинського чаю 
– мате – вирощуються саме україн-
ські родини в четвертому поколінні.

- З ким би ми на нинішньому етапі 
хотіли розвивати стосунки? – комен-
тує Віктор Ющенко. - З Аргентиною і 
Канадою – країнами, де українці мають 
міцне коріння. Слід розвивати інфра-
структуру аграрного ринку, зернову 
біржу. Адже ресурсом, що визначатиме 
світову політику на найближчу чверть 
віку, є продовольство, а зовсім не енер-
горесурси. У цьому процесі дуже важ-
ливі аргентинські технології, які на 
тридцять відсотків спроможні зде-
шевшити виробництво. І ще важливо, 
щоб вони дійсно доходили до україн-
ського фермера. Тут ще один суттевий 
аргумент – те, що Аргентина у будь 
якому регіоні України сприймається 
позитивно.

нах та без. Як результат, багато її 
випускників взяли участь у бойових 
діях на Сході України під час АТО/
ООС, захищаючи суверенітет та 
незалежність нашої держави. Тож 
30-річчя Збройних Сил - і наше 
свято. Військова підготовка в нашо-
му університеті бере свій початок з 
1926 року. Звідтоді кафедра підготу-
вала більше 45 тисяч офіцерів запа-
су і кадру. Тільки за останні п’ять 
років вищу військову освіту тут  
отримали більше 1500 осіб.

Офіцерів-викладачів, багато з 
яких мають бойовий досвід, зі святом 
вітали ректор Станіслав Ніколаєнко і 
завідувач кафедри військової підго-
товки полковник Анатолій Есаулов. 
Велику групу наших колег відзначе-

провідний університет України з 
надзвичайно потужною базою, який 
відіграє суттєву роль у забезпеченні 
продовольчої безпеки країни, що 
при всій своїй значимості приділяє 
велику увагу і підтриманню зв’язків зі 
школами. А їх, сказав на брифінгу для 
преси Станіслав Ніколаєнко, - біля 
200 у різних регіонах нашої держави.

Сергій Шкарлет говорив про 
проблеми, що стоять сьогодні перед 
освітянами, та шляхи їх вирішення, 
питання, пов’язані з реформою 
Нової української школи. Мова йшла 
про оцінку якості освіти громадяна-
ми України, результати міжнародно-
го дослідження РІSА-2018, цінність 
школи очима дітей і цінність школи 
для дітей – очима батьків, ставлення 
батьків до скасування бального оці-
нювання у початковій школі, резуль-
тати моніторингу використання 
коштів державної субвенції «Нова 
українська школа» та багато іншого.

На тактиці упровадження Нової 
української школи, реалізацію інно-
ваційних змін зосередилися дирек-
тори Інституту модернізації змісту 
освіти Євген Баженков, Інституту 
розвитку освіти Вадим Карандій та 
Інституту освітньої аналітики Сергій 
Лондар. Про наукові засади іннова-
ційних змін Нової української 
школи 2020/2021 говорив прези-
дент НАПН України Василь Кремень.

Ніна Чехлова
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ЮВІЛЕЇ

ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ

- Пане Андреасе, чи часто зга-
дуєте Україну?

- Досить часто. Мені дуже 
пощастило – і з країною навчання, і 
з вишем. У далекому 1974 році я 
закінчував зоотехнічний факультет 
Української сільськогосподарської 
академії. Щоправда, сьогодні він 
називається по-іншому – факультет 
тваринництва та водних біоресур-
сів, та й виш набув іншого статусу – 
став Національним університетом 
біоресурсів і природокористування 
України. Але мого ставлення це не 
змінило: я так само люблю Київ, де я 
знайшов собі дружину – теж кіпрі-
отку, яка навчалася в Інституті 
народного господарства. Тут у мене 
народився один з моїх трьох синів 
– Лукас, який зараз обіймає досить 
серйозну посаду в банку Кіпру.

Ці спогади гріли душу, коли 
повернувся на батьківщину. Там була 

війна: якраз починався турецько-кі-
прський збройний конфлікт. Я зму-
шений був на довгих два з полови-
ною роки перебратися до мирної 
Греції, і лише потім повернувся назад.

- Зараз дуже багато говорять 
про поліпшення якості знань. Як 
було в часи Вашої студентської 
юності?

- Саме знання, набуті тоді в уні-
верситеті, допомогли і допомагають 
мені будувати кар’єру, стосунки з 
оточенням. Я більше 40 років пра-
цюю на керівних посадах, і увесь цей 
час відчував, що знань мені вистачає. 
Хоча вчитися, звісно, потрібно все 
життя. За це вдячний рідному універ-
ситету, де навчався у прекрасної про-
фесури і просто чудових людей.

- Кого, маю на увазі професуру, 
пам’ятаєте?

- Та, власне, всіх. Особливо 
Макара Борисовича Гопку. А з ново-
го покоління педагогів факультету 
назву Наталію Рудик-Леуську, з якою 
спілкуюся з професійних питань 
три останніх роки.

- А з однокурсниками спілкує-
тесь?

- У нас з ними теплі стосунки. Я 
відчуваю це, коли приїжджаю до 
Києва на наші традиційні зустрічі. А 
з нашим колишнім старостою 
Михайлом Журавлем спілкуюся 
постійно, саме від нього отримую 
запрошення і дізнаюся про новини.

Розмовляла Ірина Кушніренко

МІНІСТР КІПРУ  
АНДРЕАС МАРАНГОС:  

я дуже вдячний університету 
за здобуті знання

Нещодавно гостем університету був наш випускник – колишній депутат 
Європарламенту, міністр агропромислового комплексу Кіпру Андреас 
Марангос. З ним наша розмова.

Свій ювілейний день народження відсвяткував один з наймолодших факультетів університету – юридичний: 
він відзначив свої перші 20 років. До цієї дати тут провели масштабну міжнародну науково-практичну 
конференцію «Сучасні вектори розвитку юридичної освіти і науки».

Так склалося історично, що в останні дні жовтня – на початку листопада українці відзначають відразу дві 
пам’ятні події: Дні визволення України і Києва від фашистських загарбників. 

Вітаючи колектив, міністр освіти 
і науки Сергій Шкарлет наголосив на 
значимості фаху юриста для розбу-
дови Української держави та ефектив-
ного функціонування її правової сис-
теми. Адже Україна стикнулася з 
викликами у сфері правосуддя та 
здійснення правового регулювання 
загалом, на порядку денному рефор-
ма правничої освіти, що перебувають 
у полі посиленої уваги з боку міжна-
родної спільноти. Забезпечення та 
захист людської гідності, прав і сво-
бод фізичних та юридичних осіб – 
першочергові завдання, на яких 
повинні сконцентруватися зусилля як 
представників юридичної професії та 
науковців, так і науково-педагогічних 
працівників, яким суспільство довіри-
ло підготовку професійних кадрів у 
правничій сфері.

Приєднуючись до вітань, заступ-
ник міністра Ігор Гарбарук зазначив, 
що, на його глибоке переконання, 
фах юриста відкриває можливості 
досягнути успіху не лише у правни-
чій сфері, а й в бізнесі, управлінні та 
інших сферах суспільного життя.

- За час існування наш факультет 
пройшов непростий шлях станов-
лення – від кафедри аграрного права 
(згодом – кафедри правознавства) на 
факультеті аграрного менеджменту 
до окремого структурного підрозділу 
університету, - зазначила декан Олена 
Яра. - Усе це стало можливим завдяки 
поєднанню багатьох чинників, визна-
чальне місце серед яких займають 
люди. Серед них видатний вче-

ний-правознавець, фундатор науки 
аграрного права в Україні Василь 
Янчук, члени-кореспонденти 
Національної академії правових наук 
України Володимир Єрмоленко і 
Володимир Курило,  та інші. Не менш 
важливим свідченням є належна 
матеріально-технічна база, постійне 
відпрацювання теоретичних знань 
на практиці, ефективна робота юри-
дичної клініки та постійна співпраця 
з Радою роботодавців. А те, що ми на 
правильному шляху підтверджують 
наші випускники, які реалізували себе 
у сфері юриспруденції.

Відзнаки центральних і місцевих 
органів влади та управління отрима-
ли чимало наших колег. Так, Грамоту 
Верховної Ради України вручено про-
фесорці Олені Гафуровій, Подяки 
Прем’єр-міністра - доцентці Ірині 
Єрмоленко та професору Олександру 
Світличному, Грамоти голови 
Голосіївської районної державної 
адміністрації - професору Олені 
Гулак, доценткам Світлані Ковальовій 
і Тамарі Новак.

Голова ради роботодавців юри-
дичного факультету Віктор 
Ковальський вручив Почесні грамо-
ти столичної організації Союзу 
юристів України професорці Олені 
Улютійній, доценткам Юлії Шовкун, 
Ірині Єрмоленко, Тамарі Новак, 
Людмилі Головко, Олені Улютіній, 
магістрам Наталії Ящук та Яні Скляр.

Щиро вітали колег і декани різ-
них років - Володимир Єрмоленко і 
Володимир Курило.

Не забули про ювіляра й інозем-
ні партнери - Іржі Зіха та Ольга 
Каплова (Чехія), представниця прак-
тикуючої правничої спільноти адво-
катка Людмила Волкова, випускники 
юридичного факультету - керівник 
Центру військово-правових дослі-
джень Олександр Мусієнко та асоці-
йований партнер Адвокатського 
об’єднання «Скляренко, Сидоренко 
та Партнери» Андрій Тригуб.

Наш факультет такий же молодий, 
як і його студенти, але ж сумлінна і 
самовіддана праця провідних вче-
них-юристів, викладачів робить його 
окрасою не лише університету, а й 
усієї юридичної освіти України. Ми 
робимо світ справедливим! - саме це 
священне гасло професорсько-викла-
дацький склад та співробітники 
факультету проносять через усе життя.

Віра Качур,
завідувачка кафедри теорії 
та історії держави і права

ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ - 20 РОКІВ

ПАМ'ЯТЬ

ВШАНУВАЛИ ВИЗВОЛИТЕЛІВ

В університеті пройшли урочини 
з приводу чергової річниці. До підніж-
жя пам’ятника на університетському 
меморіалі пам’яті студентів і виклада-

чів, які не повернулися з полів Другої 
світової війни, поклали живі квіти.

Саме у ці дні у далекому 1943 
році столицю України було звільнено 

унаслідок Київської наступальної 
операції – однієї з наймасштабніших 
і найкровопролитніших воєнних 
операцій в усій світовій історії, а у 
1944 році радянські війська вибили 
окупаційні німецько-фашистські та 
угорські війська з останнього куточка 
України – в Карпатах. 

- Це далося дорогою ціною: за 
різними джерелами, України втрати-
ла від 7 до 10 мільйонів своїх грома-
дян, - нагадав ректор університету 
Станіслав Ніколаєнко. - Та й зараз на 
Сході нашої держави продовжують 
гинути її захисники. І ми мусимо про 
це пам’ятати, дбати про розвиток 
університету і виховувати його сту-
дентську молодь, як патріотів і свідо-
мих громадян України.

Ірина Кушніренко

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕЛЕГАТКА  
YOUTH AG SUMMIT 2021

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ПАРЛАМЕНТУ

100 делегатів із 44 країн світу 
взяли участь у віртуальному 2021 
Youth Ag Summit від компанії Bayer. 
На цей глобальний форум та конфе-
ренцію, що проходять раз на два 
роки, відібрали молодих лідерів, які 
бажають діяти для сталого глобаль-
ного сільськогосподарського вироб-
ництва, щоб отримати можливість 
вчитися та співпрацювати у вирі-
шенні проблем, що стосуються про-
довольчої безпеки.

Цього року делегатів обирали із 
понад двох тисяч з майже 100 країн. 
Серед них була і представниця 
НУБіП – четвертокурсниця  факуль-
тету ветеринарної медицини Альона 
Давиденко з власним проектом, 
покликаним вирішити проблему 
сталого забезпечення харчовими 
продуктами зростаюче населення 
світу. Так вона увійшла до команди 
нових лідерів аграрного виробни-

цтва з усього світу для спільного 
дослідження та генерування ідей, 
запровадження інновацій та для 
забезпечення харчовими продукта-
ми населення планети, не зашкоджу-
ючи довкіллю, раціонально вико-
ристовуючи ресурси.

Марія Галабурда,
доцент кафедри  

ветеринарної гігієни  
ім. професора А.К. Скороходька

До Всесвітнього дня науки  
спікера парламенту України 
Руслан Стефанчук вручив дипло-
ми та нагрудні знаки лауреатам 
Премії Верховної Ради України 
молодим ученим за 2019 рік. 
Серед відзначених і наш колега - 
професор кафедри будівництва 
Ігор Яковенко.

Наш кор.
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ДУХОВНІСТЬ

ПОЛІТИКУМ

ДІАЛОГ

… Актова зала 3-го корпусу 
вперше за останній тривалий 
період була заповнена студентами. 
Звісно, з дотриманням необхідних 
санітарних норм. Тим більше, що в 
столиці вже послабили карантинні 
вимоги до рівня «жовтої» зони. А 
приводом до нинішнього зібрання 
стала традиційна зустріч ректора 
Станіслава Ніколаєнка зі студент-
ським активом. Цього разу – 229 
старостами академічних груп 1-х 
та 2-х курсів, які наразі перебува-
ють в кампусі та навчаються в 
очному режимі.

Мета таких зустрічей незмінна 
– «звіряти годинники», задавати 
запитання та отримувати відповіді з 
перших уст, висловлювати пропози-
ції та побажання. Разом з керівника-
ми відповідних підрозділів і служб 
університету студенти спілкувалися 
про найголовніше на сьогодні: 
сесію, що наступає, якість навчання, 

здоров’я, побут у студентських гур-
тожитках тощо. 

Станіслав Ніколаєнко зазначив: 
життя поставило перед нами нові, ще 
невідомі, виклики. І їх потрібно дола-
ти спільними зусиллями. Буквально 
– кожного дня прокидатися і робити 
все для того, аби він не був марним. 
Разом з тим потрібно не боятися 
мріяти і діяти. Навчання ж в універ-
ситеті слід розглядати як кредит на 
майбутнє, як найвдалішу інвестицію. 
Базова освіта має сформувати у 
людини фахівця вищого класу, а 
надалі життя розставить свої крапки 
над «і» та можна буде здобути іншу 
професію. Він навів і власну формулу 
успіху: 30%- батьки, генетика, 30% - 
соціальний ліфт, друзі, зв’язки, 40% - 
працелюбність, воля та старанність.

Очільник університету також 
зупинився на ролі старости в житті 
групи, вимогах до фахівців майбут-
нього, що сформовані на 

СТАРОСТА – ОСОБА ПОВАЖНА

Свято з офіційного календаря
У офіційному календарі є чимало 

державних свят. Але День Гідності та 
Свободи посідає серед них особливе 
місце. Він присвячений двом визна-
чальних подіям в новітній історії 
нашої держави, що відбулися на від-
стані лише дев’яти років: перша – 
Помаранчева революція 2004 року, 
завдяки якій Україна вперше отримала 
шанс на розвиток демократичної та 
правової держави європейського типу. 
і друга – Революція гідності 2013-2014 
рр., що привела до зміцнення цього 
напрямку розвитку нашої країни.

Це – особлива дата для кожного 
свідомого українця, кожного справж-
нього патріота. Саме в цей день найго-
стріше відчувається сила єдності та 
безмежна гордість за те, що наша 
Батьківщина багата на справжніх 
героїв з великим серцем і високим 
духом, спроможних захистити націо-
нальну свободу та боротися за щасли-
ве майбутнє прийдешніх поколінь.

Без гідності свободи не буває
До Дня Гідності та Свободи в уні-

верситеті пройшов онлайн-семінар 
«Україна – країна нескорених», який 
зібрав викладачів, студентів, аспіран-
тів, співробітників. Відкри ваючи його 
роботу, ректор Станіслав Ніколаєнко 
згадав про ті пам’ятні для України події 
семирічної давнини: людині, яка брала 
в них – і як політик, і як громадянин 
– безпосередню участь, було що згада-
ти і про що розповісти. Так само, як і 
голові наглядової ради НУБіП Миколі 
Томенку, теж безпосередньому учас-
нику тих буремних подій: він говорив 
про цінності та світогляд у контексті 
уроків Революції Гідності та Cвободи, 
які об’єднують Україну.

В.о. завідувача кафедри міжнарод-
них відносин і суспільних наук Василь 
Стрілець говорив про це свято як 
символ європейського курсу України, 
а доцент кафедри теорії та історії дер-
жави і права Людмила Протосавіцька 

–  про правові аспекти захисту прав 
людини і громадянина в контексті Дня 
Гідності та Свободи.

Тож, українці, пам’ятаймо: без 
гідності – свободи не буває!

Ірина Курінна,
провідний фахівець відділу 

виховної роботи та студентських 
справ ННЦ ВР і СР

Щоб юнь пам’ятала
Кафедра міжнародних відносин та 

суспільних наук теж підготувала 
онлайн-зустріч на честь Дня Гідності та 
Свободи, яка об’єднала понад півтори 
сотні учасників. Очільник кафедри 
Василь Стрілець наголосив, що метою 
революцій було формування демокра-
тичної держави з верховенством права 
та захистом прав людини, а доцент 
Олена Кропивко здійснила ґрунтовний 
порівняльний аналіз двох подій, виді-
лила ключові їхні передумови, гасла, 
факти та оцінки: Революція гідності 
розширила та поглибила ті цілі демо-
кратичного розвитку України, які були 
намічені Помаранчевою революцією.

 Свої ідеї та думки представили і 
студенти-міжнародники: Анастасія 
Петрова та Софія Щербина - історію 
свята, Анна Паштецька - огляд ство-
рення та діяльності музею Революції 
гідності, Ірина Мельниченко, Каріна 
Тимощук, Дмитро Іванчук - актуальні 
аспекти Революції гідності та 
Помаранчевої революції.

Богдан Грушецький,
доцент 

«Вільні творити майбутнє»
У Немішаївському фаховому 

коледжі провели патріотичний 
мітинг під гаслом «Вільні творити 
майбутнє». Його учасники поклали 
квіти до Меморіалу пам’яті на терито-
рії коледжу, запалили свічки та хвили-
ною мовчання вшанували пам'ять 
Героїв Небесної сотні і всіх загиблих 
захисників України XX-XXI століть,

Олена Приходько

Всесвітньому економічному форумі 
в Давосі. Серед них - критичне аналі-
тичне мислення та інноваційність, 
лідерство та соціальний вплив, креа-
тивність, створення технологій та 
програмування, витривалість і стре-
состійкість, володіння іноземними 
мовами тощо. А найголовніше, 
зазначив ректор, - берегти здоров’я, 
використовувати можливості і пере-
ваги навчання у столичного вишу, 
розвивати інтелект.

Як і очікувалося, в залі лунали 
запитання від студентів: вони стосува-
лися складання сесії в умовах пандемії, 
можливостей індивідуальної складан-
ня іспитів для тих, хто захворів, та 
контактних осіб, і термінів перескла-
дання, прогнозів на майбутній семестр 
– в очному чи дистанційному режимі? 
Відповідь була однозначною: за спри-
ятливих умов навчання завжди трива-
тиме в очному режимі. 

Валентин Обрамбальський
ВІЛЬНА КРАЇНА 

ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ

ПАРТНЕРСТВО

У ТАНДЕМІ З ДИПЛОМАТИЧНОЮ 
АКАДЕМІЄЮ УКРАЇНИ 

Днями підписано угоду про співпрацю між НУБіП та Дипломатичною 
академією імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних 
справ України.

Документ, що передбачає співробітництво в навчальній, науковій діяль-
ності, академічні обміни, розширення баз практичного навчання тощо, свої-
ми підписами скріпили ректор Станіслав Ніколаєнко та директор академії 
Геннадій Надоленко (до речі, випускник нашого економічного факультету).

Денис Рудень 

Юлія Тимошенко відвідала ряд 
підрозділів університету, зокрема 
навчально-науково-виробничий 
клінічний центр «Ветмедсервіс».

- На сьогодні кожен третій лікар 
ветеринарної медицини в Україні – 
наш випускник, кожен другий, хто 
працює в сфері ветеринарії, – прагне 
потрапити на перекваліфікацію 
сюди, - розповів декан факультету 
ветеринарної медицини Микола 
Цвіліхов сь кий. - Пояснюється це 
просто: факультет ветеринарної 
медицини НУБіП продовжує активно 
розвиватися: тільки за останні п’ять 
років створено понад 20 нових 
навчальних, навчально-наукових і 
проблемних лабораторій.

У навчально-науковій лабораторії 
біотехнологійї та клітинної інженерії 
декан факультету захисту рослин, біо-
технологій та екології Юлія Коломієць 
розповіла про завдання цього підроз-
ділу: застосування технологій мікро-
клонального розмноження; пошук 
перспектив продуцентів біологічно 
активних речовин, що є основою 
препаратів фармацевтичної і промис-
лової галузі, проведення генетичної 
паспортизації сортів і гібридів тощо.

Потому на Юлію Тимошенко 
чекала зустріч з деканами факульте-
тів і директорами ННІ. Основна тема, 
що розглядалася, - єдиний вступний 
іспит і його загрози для вступної 
кампанії 2022, зокрема стосовно 
майбутнього магістратури, а також 

зицією внесення змін до Закону 
України «Про вищу освіту» стосовно 
відміни єдиного вступного іспиту з 
іноземних мов для вступників до магі-
стратури, і вилучення єдиного фахово-
го вступного випробування для здо-
буття ступеня магістра на основі здо-
бутого ОС за рядом спеціальностей. 
Яке і вручили лідеру «Батьківщини» - з 
надією на розуміння та підтримку. 
Йшлося також про підтримку студент-
ської молоді, механізм якої і до сьогод-
ні ще не розроблено.

Сьогодні у державі чимало нега-
раздів, зазначила політик. Та головне, 
що навіть на цьому фоні в НУБіП 
збереглася така високопрофесійна 
команда, що зберігає галузь і націю. 

Ірина Кушніренко

проблеми, пов’язані зі складанням 
ЗНО. Вона настільки болісна, що 
об’єднала всі українські виші: існує 
реальна загроза того, що випускники 
бакалаврату не в змозі будуть отри-
мувати повну вищу освіту в Україні 
(що вже яскраво проілюстрували 
результати вступної кампанії 2021) і, 
як результат, обиратимуть для нав-
чання європейські університети. Там, 
де для українських студентів, які 
формують майбутній інтелект нації, 
зараз створюють всі умови – від всту-
пу за співбесідою до надання соцпа-
кету і роботи. Та, відповідно, непо-
вернення на Батьківщину.

Цього допустити аж ніяк не 
можна! Саме тому освітня спільнота 
НУБіП підготувала звернення з пропо-

Днями з робочим візитом університет відвідала голова фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 
у Верховній Раді України Юлія Тимошенко. Вона ознайомилася з сучасним станом університету, його 
можливостями у підготовці висококваліфікованих фахівців. Йшлося також про необхідність змін у вищій 
та середній школі.

«ЛЕДІ Ю»: Дякую, що зберегли  
таку високопрофесійну команду
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Природа, як відомо, оживає 
навесні. А університет – в пере-
достанній день осені. Принаймні, 
такий висновок можна зробити, 
побачивши його 29 листопада: потіч-
ки студентів, які переміщаються між 
навчальними корпусами, попри сіру 
погоду, приємно радували душу: 1-ші 
– 2-гі курси бакалаврату (а їх таки 
багатенько – близько 6 тисяч) знову 
приступили до очного навчання. І 
переважна більшість з них цим задо-
волена. Принаймні, у тих, з ким ми 
поспілкувалися, - настрій прекрас-
ний, адже скучили і за університетом, 
і за своїми друзями.

Навчальний план – насичений, 
та й сесія – незабаром. Переважна 
більшість занять – практичні. 

- І це правильно, - говорить 
другокурсниця механіко-технологіч-
ного факультету Даша Сеген (6-та 
група спеціальності «Транспортні 
технології», у якій навчається дівчи-
на, розпочала навчальний день у 
лабораторії вантажопідйомності 
машин). - Краще один раз відчути 
пальцями метал деталі, аніж п’ятнад-
цять хвилин слухати викладача, 
сидячи перед монітором.

- На зразках техніки, якими осна-
щена ця лабораторія, захищено 
чимало дисертацій – і кандидатських, 
і докторських. Чому б цим хлопцям і 
дівчатам не повторити цього, - чи то 
жартує, чи цілком серйозно говорить 
доцент Микола Коробко, який вів 
лабораторну з дисципліни 
«Підйомно-транспортні машини».

У хімічних лабораторіях 2-го 
навчального корпусу було весело і 
гамірно: відчувався дух свята, спілку-
вання молодіжного колективу. 
Першокурсники двох груп агробіо-
логічного факультету – практично у 
повному складі, за винятком хворих 
- працювали на лабораторних з 
визначення невідомої речовини.

- Дуже задоволені, що повернули-

ся до очних занять, та й сесія вже не 
за горами, - висловлює загальну 
думку староста 1-ї групи (а це май-
бутні спеціалісти із садівництва та 
виноградарства) Кирило Бугаєнко. - 
Колектив у нас дружний, у команді 
працюється значно краще: бачте, яка 
панує атмосфера!

І така ж атмосфера відчувалася у 
лабораторії навпроти, де ту ж тему 
практично опановувала 5-та група.

- Дуже скучили за університетом, 
викладачами, один за одним, - гово-
рить Вероніка Кукіш. - І хоча ми й на 
дистанційці не сачкували, але тут 
таки краще…

На перших парах на факультеті 
тваринництва та водних біоресурсів 
тривали лабораторні і практичні 
заняття з дисциплін «Онтогенез 
риб», «Годівля тварин і технологія 
кормів», «Зоологія», «Іхтіологія» та 
інших. Студенти із задоволенням 
виготовляли власноруч мікроскопіч-
ні препарати, проводили оцінку яко-
сті кормів за хімічним складом та їх 
поживність за допомогою матема-
тичних програм, вивчали іхтіофау-
ністичні комплекси морських та 
прісноводних водойм і ступінь 
наповнення шлунково-кишкового 
тракту риб тощо.

- У комфортних і теплих лабора-
торіях нашого факультету набагато 
краще отримувати знання і практич-
ні навички тих чи інших технологіч-
них операцій чи процесів, які знадо-
бляться кожному фахівцю на вироб-
ництві, - ділиться голова студентської 
організації Софія Вернидуб.

На гуманітарно-педагогічному 
факультеті академгрупа майбутніх 
соціально-педагогічних працівників 
опрацьовувала лабораторну роботу з 
сучасних інформаційних технологій.

- Хороші, думаючі молоді люди, 
- говорить професорка кафедри 
соціальної роботи та реабілітації 
Ніна Тверезовська. - От хоча б один з 

найкращих моїх студентів - Іван 
Кушниренко: часом краще за викла-
дача знає предмет. Ось так і вчимося: 
вони – у нас, ми – у них…

Другокурсники спеціальності 
«Захист і карантин рослин» під керів-
ництвом доцента Наталії Волощук в 
лабораторії кафедри фітопатології 
працювали над лабораторною із 
загальної мікології. Відчувалося, що із 
задоволенням. А їхні ровесники, май-
бутні екологи, у ННВЛ екологічного 
контролю довкілля опрацьовували 
тему із загальної екології – антропо-
генна трансформація фітоцинозів.

- Сьогодні ми розбирали ефект 
сумації забрудників, що потрапляють 
у навколишнє середовище, - деталі-
зує староста 2-ї групи Юлія Яцишина.

- Група творча, серед кращих її 
студенів можна назвати старосту гурт-
ка «Еколог» Юлію Анатолієву, Юлію 
Михед, – розповідає про своїх підопіч-
них доцент Людмила Соломенко.

Першокурсники, які опановують 
біотехнології та біоінженерію, у 
лабораторії кафедри екобіотехноло-
гії та біорізноманіття в ході лабора-
торної роботи із загальної біотехно-
логії відпрацьовували техніку роботи 
в ламінарному боксі зі стерильною 
культурою рослин.

- Поки що важко щось конкретне 
сказати про цих молодих людей, - 
зауважила завідувачка кафедри 
Олена Кваско. - Але гляньте, з яким 
задоволенням вони займаються. 
Якщо такий ентузіазм у них не згас-
не, з часом з них можуть вийти 
справжні професіонали.

А це вже юридичний факультет. 
Студенти його 1-го та 2-го курсів 
бакалаврату проходять інтенсивний 
курс практичної підготовки, закрі-
плюють отримані у дистанційному 
форматі знання та набуті такі необ-
хідні для юриста-фахівця soft skills та 
hard skills.

- Кожен викладач факультету, 
який забезпечує навчання на цих 
курсах, обрав свої власні підходи, - 
говорить декан Олена Яра. - Серед 
них інтерактивні методи проведення 
навчальних занять для заохочення 
мовлення (виступи, обговорення, 
мозкові штурми), індивідуальної 
діяльності студентів (опитування, 
робота над помилками), роботи в 
парах (вимушені дебати, імітаційні 
ігри) та групової роботи (ротації, 
«дерево рішень», експертні оцінки).

Ірина Кушніренко

ОЧНЕ НАВЧАННЯ ВІДНОВЛЕНО!
Заклади вищої освіти, які мають намір зайняти перші позиції у рейтингових списках, завжди опікуються питаннями удосконалення організації навчального процесу. Сьогодні ці 
наміри підкріплюються ще й таким глобалізаційним викликом, як Covid-19, який змусив перевести процес навчання у дистанційний формат. Онлайн навчання викликає певну 
стурбованість громадськості, адже ставить під сумнів якість підготовки фахівців. Національний університет біоресурсів і природокористування України завжди швидко реагує 
на суспільні запити, тому при першій же нагоді, послабленні карантинних обмежень, одним з небагатьох столичних вишів запросив своїх студентів до аудиторій.
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СТУДАКТИВ

Зустріч зі студактивом
Вітаючи актив Студентської орга-

нізації, він говорив про сьогодення і 
перспективи університету, успіхи у 
різноманітних міжнародних і 
Всеукраїнських заходах наукових, 
навчальних, спортивних, контакти з 
роботодавцями і можливості працев-
лаштування тощо, висловив переко-
наність, що завдання програми 
“Голосіївська ініціатива 2025” будуть 
виконані. І, як одне з підтверджень 
цьому, стала невелика ознайомча екс-
курсія учасників зустрічі на будівель-
ний об’єкт – майданчик спортивного 
комплексу розміром 96 на 32 метри: 
тут розташуються чотири зали для 
різних видів спорту, переважно ігро-
вих. До кінця року має бути виконано 
значний обсяг робіт. Молодь вразив 
масштаб будівництва і перспективи.

Очільник університету вручив 
кращим студентам факультетів та ННІ 
Грамоти вишу, а напередодні зустрічі 
підписав наказ на грошові премії. Так 
що поки держава ще думає про збіль-
шення розміру стипендіального 
забезпечення, в НУБіП про соціаль-
ний захист студентства дбають 
постійно. Не забувають про це і наші 
ділові партнери: за домовленістю з 
керівництвом НААН України, наші 
найменш соціально захищені студен-
ти (а їх число, на жаль, суттєво зрос-
ло) матимуть змогу отримати безко-
штовно харчові набори.

Та медаль, як відомо, має дві сто-
рони. І, відчуваючи турботу про себе, 
студентство повинно розуміти: соці-
альна віддача активної молоді, і її 
участь у розбудові держави та уні-
верситету теж має бути відповідною.

До своїх ровесників і колег звер-
нулася і голова Студентської організа-
ції НУБіП Марина Когут. Вона запев-
нила, що наше студентство і надалі 
залишатиметься активним. 

Відзнаки до свята
До свята наказом ректора відзна-

чено кращих представників студент-
ської спільноти НУБіП.

За активну життєву позицію, 
участь у громадському житті універ-
ситету: грошовими преміями –  сту-
денти факультетів тваринництва та 
водних біоресурсів Катерина Звер жин-
ська та Софія Вернидуб, захисту рос-
лин, біотехнологій та екології - Аліна 
Синяк та Ганна Салатенко, юридичного 
- Роман Коваль та Ірина Падал ко, еко-
номічного - Аліна Васю чен ко та Вадим 
Гарбар, механіко-технологічного - Іван 
Янішевський та Стелла Гройссман, 
аграрного ме  недж  менту - Світлана 
Корх та Анна Кривенда, конструюван-
ня та дизайну - Марія Андрієвська та 
Інна Маслига, ветеринарної медицини 
- Ольга Крас  новид та Оксана Шум, 
гуманітарно-педагогічного - Марга-
рита Гулян та Артур Бруслік, інформа-
ційних технологій - Аліна Семенко та 
Марина Лендєл, агробіологічного - 
Ангеліна Волощук та Кароліна 
Смертюх, землевпорядкування - 
Олександр Вер телецький та Яніна 
Степчук, харчових технологій - Олена 
Сметанка та Олексій Ситник, ННІ непе-
рервної освіти і туризму - Богдан 

Мисник та Максим Кантур, енергетики, 
автоматики і енергозбереження - 
Владислав Проскура та Роман 
Марченко, лісового і садово-паркового 
господарства - Олена Дуда та Олександр 
Дом ниць кий.

Подяками за активну участь у 
громадському житті університету 
та внесок у студентське самовряду-
вання нагороджені Олександр 
Чернецький (економічний факуль-
тет), Олександр Вертелецькимй (зем-
левпорядкування), Марія Андрієвська 
(конструювання та дизайну), Стелла 
Гройссман (механіко-технологіч-
ний), Марія Рудь (тваринництва та 
водних біоресурсів), Ольга Красновид 
(ветеринарної медицини), Яна 
Маценко (захисту рослин, біотехно-
логій та екології), Дмитро Маліков 
(харчових технологій та управління 
якістю продукції АПК), Анастасія 
Василевська (юридичний), Олеся 
Щука (гуманітарно-педагогічний), 
Єлизавета Баранова (агробіологіч-
ний), Анна Кравчук і Аліна Гончарук 
(аграрного менеджменту), Марина 
Лєндел (інформаційних технологій), 
Олена Нагачевська (ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження), Єва 
Власова (лісового і садово-паркового 
господарства), Максим Кантур (непе-
рервної освіти і туризму).

Віталій Криворучко (механіко-техно-
логіний), Анна Ткаченко (тваринни-
цтва та водних біоресурсів), Ірина 
Мазур (ветеринарної медицини), 
Єлизавета Дідур (захисту рослин, біо-
технологій), Марина Ходаківська 
(харчових технологій та управління 
якістю продукції АПК), Аліна Гузик 
(юридичний), Олександр Алексєєв 
(гуманітарно-педагогічний), Ангеліна 
Волощук (агробіологічний), Марія 
Саяпіна (інформаційних технологій), 
Андрій Грабарчук (ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження), 
Олена Дуда (ННІ лісового і садо-
во-паркового господарства), Анна 
Шетиля, Вікторія Яковенко і 
Олександра Хрещенко (ННІ непе-
рервної освіти і туризму).

За високі досягнення у науковій 
роботі – Іван Оліфер (економічний 
факультет), Яніна Степчук (землевпо-
рядкування), Олександр Сентіщев 
(конструювання та дизайну), Денис 
Животівський (механіко-технологіч-
ний), Юлія Полінкевич (тваринни-
цтва та водних біоресурсів), Ярослава 
Іщенко (ветеринарної медицини), 
Анастасія Скуба (захисту рослин, біо-
технологій та екології), Анастасія 
Бутенко (харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК), 
Валерія Чухно (юридичний), Вікторія 

За активну участь у громад-
ському житті факультету/ННІ 
грамотами і подяками нагородили 
Марину Гарбут (економічний фа -
куль тет), Вероніку Волинець (земле-
впорядкування), Олену Йолдич 
(конструювання та дизайну), Павла 
Цонкова (механіко-технологічний), 
Марка Пилипчука (тваринництва та 
водних біоресурсів), Ірину Мельник 
(ветеринарної медицини), Юлію 
Яцишину (захисту рослин, біотехно-
логій та екології), Анастасію 
Ясинську (харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК), 
Андрія Секрета (юридичний), Софію 
Охоту (гуманітарно-педагогічний), 
Вероніку Рудюк (агробіологічний), 
Назарія Оксенюка, Романа Бугая, 
Дмитра Колошнюка і Валерію 
Гончарову (аграрного менеджмен-
ту), Поліну Ремінну (інформаційних 
технологій), Романа Марченка (ННІ 
енергетики, автоматики і енергозбе-
реження), Віктора Маклюка (ННІ 
лісового і садово-паркового госпо-
дарства), Богдана Мисника (ННІ 
неперервної освіти і туризму).

За досягнення та рейтинг в нав-
чанні – Тетяна Мельник (економіч-
ний факультет), Олександр Макаров 
(землевпорядкування), Максим 
Бутков (конструювання та дизайну), 

Мацола (гуманітарно-педагогічний), 
Анатолій Незгодюк (агробіологіч-
ний), (аграрного менеджменту), 
Олександр Чорноус (інформаційних 
технологій), Анастасія Болбот (ННІ 
енергетики, автоматики і енергозбе-
реження), Тетяна Красник (ННІ лісо-
вого і садово-паркового господар-
ства), Анна Тимошенко (ННІ непе-
рервної освіти і туризму).

За активну участь у культур-
но-масовій роботі нагороджені Аліна 
Васюченко (економічний факультет), 
Олександра Сільчено (землевпоряд-
кування), Анасьасія Цвіркун (кон-
струювання та дизайну), Ярослав 
Іонцев (механіко-технологічний), 
Катерина Звержинська (тваринни-
цтва та водних біоресурсів), Софія 
Сопівник (ветеринарної медицини), 
Анна Погрібна (захисту рослин, біо-
технологій та екології), Ангеліна 
Кулачок (харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК), 
Сергій Ілларіонов (юридичний), 
Анастасія Данько (гуманітарно-педа-
гогічний), Юлія Гуляк (агробіологіч-
ний), Дмитро Петриченко (інформа-
ційних технологій), Іван Вихівський 
(ННІ енергетики, автоматики і енер-
гозбереження), Світлана Максюк 
(ННІ лісового і садово-паркового 
господарства), Яна Рябокінь (ННІ 
неперервної освіти і туризму).

За високі спортивні досягнення – 
Дмитро Левченко (економічний 
факультет), Владислав Никонець і 
Владислав Ямковий (землевпорядку-
вання), Ілля Біда (конструювання та 
дизайну), Анна Андрощук (механі-
ко-технологічний), Олександр 
Си дочук (тваринництва та водних біо-
ресурсів), Артем Деркач (ветеринар-
ної медицини), Андрій Попадін (захи-
сту рослин, біотехнологій та екології), 
Володимир Затильний (харчових тех-
нологій та управління якістю продук-
ції АПК), Кирил Семененко (юридич-
ний), Анастасія Терех (гуманітар-
но-педагогічний), Андрій Чепурко 
(агробіологічний), Денис Грошев 
(інформаційних технологій), Андрій 
Єрмолаєв (ННІ енергетики, автомати-
ки і енергозбереження), Юлія Гусак 
(ННІ лісового і садово-паркового 
господарства), Богдан Салівончук 
(ННІ неперервної освіти і туризму).

Грамотами за активну участь у 
громадському житті університету 
та внесок у студентське самовряду-
вання - Анастасія Юдіна (економіч-
ний факультет), Олександра Каліні-
ченко (землевпорядкування), Інна 
Маслига (конструювання та дизайну), 
Євгеній Бєльдюгін (механіко-техно-
логічний), Софія Вернидуб (тварин-
ництва та водних біоресурсів), 
Олександр Араньош (ветеринарної 
медицини), Сергій Помагайбог (захи-
сту рослин, біотехнологій та еколо-
гії), Андрій Проскура (харчових тех-
нологій та управління якістю продук-
ції АПК), Руслан Пожарнюк (юридич-
ний), Кароліна Смертюк (агробіоло-
гічний), Аліна Семенеко (інформа-
ційних технологій), Тарас Мохно 
(ННІ енергетики, автоматики і енер-

СТУДЕНТСТВО, ГІДНЕ ШАНИ

До да ток до га зе ти “ Уні вер си тет ський кур’єр”

N6 (91)
29 листопада 2021 року

Студенти в Україні були, є і, хочеться думати, залишаться рушійною силою суспільства. І вже за це їх 
варто поважати і відзначати. Що і зробив на зустрічі, приуроченій до Міжнародного дня студента, 
ректор Станіслав Ніколаєнко.

За кін чен ня на стор. 6
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ОПАНОВУЮЧИ ФАХ СТУДАКТИВ

Уже традиційно в ННІ лісового і садово-паркового господарства восени проходять Всеукраїнські інтелектуально-
спортивні змагання професійного спрямування «Forestry Quest». Не стала винятком і осінь 2021.

50 тисяч гривень – такий приз за перемогу у конкурсі "Здоров'я поля", який наш давній друг і діловий партнер 
- @AgriLab провів спільно з AgroPortal.ua, отримав студент агробіологічного факультету Максим Ковальчук.

Розпочалися змагання у екокласі 
ботанічного саду НУБіП, де організа-
тори нагадали учасникам програму 
змагань і правила участі та провели 
жеребкування черговості стартів різ-
них команд, яких цього року було 
п’ять.

Учасник Forestry Quest 2018 
Максим Бур’янчук, а нині - аспірант 
кафедри таксації лісу та лісового 
менеджменту - продемонстрував 
порядок виконання конкурсу із замі-
ни ланцюга бензомоторної пилки. 
Найвправнішими тут виявилися Ігор 
Коваль (36 секунд), Євгеній 
Демченко (39), Ярослав Чуприна 
(41) та Дмитро Редько (44).

- Шлях до перемоги був непро-
стий: спочатку пройшов відбір серед 
усіх заявників, потім - голосування 
за фіналістів на AgroPortal.ua і, 
нарешті, захист проєкту перед екс-

Потім на кожну команду чекали 
понад 3 км шляху стежками 
Голосієва, а також шість чек-пойнтів, 
де потрібно було ідентифікувати 
різні об’єкти - ботанічні, дендроло-
гічні, ентомологічні й фітопатлогіч-
ні зразки, хутра, черепи і чучела 
лісових звірів та птахів, зразки дере-
вини, окомірно визначити таксацій-
ні показники окремого дерева та 
об’єм ділової колоди. Найспритнішій 
команді - «Harvest» - на це знадоби-
лося всього 57 хвилин, а найкращі 
таксаційні навики проявили учасни-
ки з «Чорного Граалю».

Перемогу ж у «Forestry Quest 
2021» святкувала команда «Harvest» 
(магістр Юлія Носенко, студенти 
4-го курсу Ярослав Чуприна, Євгеній 

пертами, - говорить Максим. – Я 
представив розробку, яка дозволить 
підвищити ефективність викори-
стання добрив, і тепер вдосконалю-
ватимемо її разом з фахівцями 

Демченко, Ігор Коваль), 2-ге місце у 
«Лісоваої гармонії» (студенти 3-го 
курсу СТ Владислав Старокожко, Яся 
Шахунова, Василь Самолюк та Роман 
Сульжико). 3-тє місце розділили 
відразу три команди, які показали 
дуже близькі результати: «Abies» (сту-
денти 2-го курсу СТ Євгеній Дощак, 
Павло Андрійченко, Анастасія 
Клименко, Юрій Назаревич), 
ForestWomen» (студентки 4-го курсу 
Маргарита Бегаль, Олена Дуда, 
Оксана Василенко, Вікторія 
Скороход) і «Чорний Грааль» (сту-
денти 3-го курсу Дмитро Редько, Ілля 
Туз, Аліна Федчук, Тетяна Красник).

Ганна Лобченко,
доцент кафедри відтворення 

лісів та лісових меліорацій

AgriLab та впроваджуватимемо на 
полях AgriLab Farming. Тож, як 
люблять писати в голлівудських 
фільмах, to be continued.

Цей конкурс став ще одним 
кроком AgriLab для розвитку агро-
освіти та підтримки і заохочення 
талановитої молоді. Першим ета-
пом стало створення лабораторії 
інновацій в НУБіП та запуск проєк-
ту AgriStart, потім - магістерської 
програми з точного землеробства. 
На постійній основі проходять і 
конкурси, виїзні заняття та тренін-
ги. Усе це для того, щоб агроосвіта 
в Україні була якіснішою, практич-
нішою, сучаснішою, а молоді 
випускники університетів впевне-
но робили свої перші кроки на 
професійному шляху. Буквально 
запалюємо АГРОзірок!

Оксана Тонха,
декан агробіологічного  

факультету

 «FORESTRY QUEST 2021»

ЗАПАЛЮЄМО АГРОЗІРКИ!

гозбереження), Олександр Берегой 
(ННІ лісового і садово-паркового 
господарства).

За активну участь у громад-
ському житті факультету/ННІ – 
Юлія Дорошок (економічний факуль-
тет), Олександр Ганджук (землевпо-
рядкування), Артем Бублик (кон-
струювання та дизайну), Володимир 
Пасека (механіко-технологічний), 
Володи мир Дигодюк (тваринництва 
та водних біоресурсів), Ангеліна 
Киричук (ветеринарної медицини), 
Софія Литвиненко (захисту рослин, 
біотехнологій та екології), Павло 
Паламарчук (харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК), 
Владислава Кравець (юридичний), 
(гуманітарно-педагогічний), Ангеліна 
Скороход (агробіологічний), 
Маргарита Маркелова (інформацій-
них технологій), Владислав Проскура 
(ННІ енергетики, автоматики і енер-
гозбереження), Віра Ковтун (ННІ 
лісового і садово-паркового госпо-
дарства), Олександра Грищенко (ННІ 
неперервної освіти і туризму).

За досягнення та рейтинг в нав-
чанні – Софія Скібчик (економічний 
факультет), Ольга Пронь (землевпо-
рядкування), Богдан Стопнюк (кон-
струювання та дизайну), Микола 
Плахотник (механіко-технологіч-
ний), Ігор Ходаківський (тваринни-
цтва та водних біоресурсів), Софія 
Ничипорук (ветеринарної медици-
ни), Софія Гармаш (захисту рослин, 
біотехнологій та екології), Вероніка 
Панченко (харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК), 
Юлія Нанюк (юридичний), Яна Антал 
(агробіологічний), Анастасія Фесун, 
Анастасія Жук, Ольга Галиця, Іван 
Маховський, Яна Адамська, Діана 
Косенюк, Богдана Стеценко, Богдана 
Оліфіренко, Анастасія Лисич, 
Владислав Саковець і Анна Тоюнда 
(аграрного менеджменту), Ірина 
Пархомчук (інформаційних техно-
логій), Денис Жук (ННІ енергетики, 
автоматики і енергозбереження), 
Олександр Домницький (ННІ лісово-
го і садово-паркового господарства).

За досягнення у науковій роботі 
– Тетяна Гайдученко (економічний 
факультет), Надія Іщенко (землевпо-
рядкування), Микола Круглій (кон-
струювання та дизайну), Костянтин 
Вержанський (механіко-технологіч-
ний), Сергій Кайстро (тваринництва 
та водних біоресурсів), Альона 
Давиденко (ветеринарної медици-
ни), Дарина Лопуга (захисту рослин, 
біотехнологій та екології), Таїсія 
Волхова (харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК), 
Дмитро Грігалішвілі (юридичний), 
Софія Цвіліховська (агробіологіч-
ний), Олександра Каминіна, Таміла 
Прокопишина, Руслана Бондар 
(аграрного менеджменту), Нікіта 
Гамаюнов (інформаційних техноло-
гій), Остап Куліш (ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження), 
Маргарита Бегаль (ННІ лісового і 
садово-паркового господарства), 
Альона Федоришин (ННІ неперерв-
ної освіти і туризму).

За активну участь у культур-
но-масовій роботі університету – 
Ігор Ковровський (економічний 
факультет), Юлія Завгородня (земле-
впорядкування), Дмитрій Мануілов 
(конструювання та дизайну), Олек-
сандр Шкварок механіко-технологіч-
ний), Юлія Пліщ (тваринництва та 
водних біоресурсів), Юлія Грабчева 
(ветеринарної медицини), Михайло 
Заварін (захисту рослин, біотехноло-
гій та екології), Анастасія Хоменко 
(харчових технологій та управління 
якістю продукції АПК), Вероніка 
Якимюк (юридичний), (гуманітар-
но-педагогічний), Віктор Мельник 
(агробіологічний), Анна Протас 
(інформаційних технологій), Дмитро 
Жила (ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження), Оксана Васи лен-
ко (ННІ лісового і садово-паркового 
господарства), Анастасія Макарченко 
(ННІ неперервної освіти і туризму).

За успіхи в спорті – Богдан 
Литвинчук (економічний факуль-
тет), Гліб Баженов (землевпорядку-
вання), Антон Васильченко (кон-
струювання та дизайну), Андрій 
Пашко (механіко-технологічний), 
Віталій Гниленко (тваринництва та 
водних біоресурсів), Артем Коваль 
(ветеринарної медицини), Марія 
Сердюкова (захисту рослин, біотех-
нологій та екології), Воадислава 
Павленко (харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК), 
Олександр Качай (юридичний), Гліб 
Войников (агробіологічний), Марія 
Демцюра, Марія Назарук, Богдан 
Присяжнюк, Владислав Степанюк, 
Олександр Бабак, Єгор Вдовенко, 
Андрій Савчук (аграрного менедж-
менту), Олександр Мокан (інформа-
ційних технологій), Ігор Оцалюк 
(ННІ енергетики, автоматики і енер-
гозбереження), Оксана Вінничук 
(ННІ лісового і садово-паркового 
господарства), Ростислав Дмитрик 
(ННІ неперервної освіти і туризму).

Геннадій Ржевський,
директор ННЦ виховної роботи 

і соціального розвитку

Відзнаки міського голови
До Міжнародного дня студента 

подяки кращим студентам Ніжин сь-
кого агротехнічного інституту вручив 
міський голова Ніжина Олександр 
Кодола. Владислава Сердюк здобула 
перемогу в номінації «Талант року», а 
Анна Сергієнко – «Науковець року», 
клуб фінансової грамотності при сту-
дентському науковому гуртку кафедри 
менеджменту та аграрної економіки 
«Кращий економіст» відзначений як 
«Кращий інноваційний проект року».

Адміністрація інституту теж від-
значила кращих студентів в он лайн- 
форматі.

Галина Македон

СТУДЕНТСТВО, ГІДНЕ ШАНИ
Закінчення. Поч. на стор. 5
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НАШІ ІНТЕРВ'Ю

КОЛИ КОМФОРТНО І В ПОЛІ, І В ОФІСІ 

ЧЕМПІОНКА, ЯКА ОБРАЛА АГРАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ІНЖЕНЕР - ФАХ ПЕРСПЕКТИВНИЙ

на АгроАрені Південь, потім - з 
регіональними менеджерами сто-
совно продажу насіння і консуль-
тацій фермерів у північному регіо-
ні - Сумській і Полтавській облас-
тях. А на завершення - у централь-
ному офісі в Києві у відділі марке-
тингу. Скрізь вразив високий 
рівень корпоративної культури і 
фаховість працівників.

- Одна з особливостей 
«Агрокетет» - інститут менторів…

- Так. І мій ментор Андрій 
Перчиць з «Байєр» для мене про-
сто супермен: він щодня виконує 
великий спектр різнопланових 
задач, бере участь у різних захо-
дах, половина з яких – англомов-
ні. Та, попри таку зайнятість, зна-
ходив час і для мене. Особливо 
цінною стала його допомога у 
пошуку найперспективнішої осо-
бисто для мене сфери діяльності. 
Цю нішу ми назвали динамічний 
креативний маркетинг. Я займала-
ся написанням різноманітних 
рекламних постів про компанію. 
Взагалі всім, що вимагає творчого 

- Україна – країна аграрна, тож 
аграрний менеджмент та маркетинг 
у нас затребувані вже зараз, а май-
бутньому попит на таких фахівців 
тільки ростиме. А я на той час вже 
буду дипломованим спеціалістом.

Наперед відповім на наступне 
питання, яке читається у ваших очах: 
про спортивний виш навіть не дума-
ла: не бачу сенсу. Сама стріляю гарно, 
але донести до когось, якою технікою 
володію, навчити - для мене складно. 
А в бізнесі моя цілеспрямованість, 
сподіваюся, принесе успіх.

- Навчання тиває ось вже три 
місяції. Які враження?

- Надзвичайно задоволена нав-
чанням. Ще раз переконалася у пра-
вильності вибору вишу. Всі викладачі 
чудово доносять матеріал і уважно 
ставляться до нас, студентів.

- І, традиційно, про найближчі 
плани…

- Нещодавно повернулася зі 
свого першого чемпіонату світу, 
який проходив на Кіпрі. Звісно, хви-
лювалася, бо стріляю у категорії 
«Жінки», де я в нашій українській 

Тому, коли дізнався про відкриття 
цих курсів, звісно, зацікавився. Тож 
мені сьогодні дещо простіше, ніж 
одногрупникам, адже деяких викла-
дачів знаю вже не перший рік. А 
вони, відповідно, мене.

- Щось ще лишилося з тих часів?
- Так, проєкт монокрила. Він 

поки що на рівні розробки, тому 
щось говорити рано.

-  І ось тепер ти першокурсник. 
Та ще й староста групи. Які перші 
враження?

-  Навчання на курсах було, звіс-
но, більш простим та індивідуаль-
ним. Тепер підхід серйозний, а пари 
читають всій групі. Думаю, останнє 
пов’язане з тим, що поки що це 
начитка, і всі з нетерпінням чекаємо 
практичних занять.

А як староста хочу свою групу 
організувати і здружити. Розпочав з 
екскурсії центром Києва, оскільки 

Анна Кравчук другий рік 
навчається в магістратурі за 
програмою «Агрокебети». Чи не 
розчарувалася вона у своєму 
виборі? – про це наша розмова.

- Як так вийшло, що обрала 
«Агрокебети»?

Першокурсниця факульте-
ту аграрного менеджменту 
Марія Демцюра з Тетіїва, що на 
Київщині, - дівчина дуже ціка-
ва і цілеспрямована. Ціле-
спрямо вана в нашому випадку 
буквально, адже Марія профе-
сійно займається компак-спор-
тингом – видом стендової 
стрільби. На сьогодні вона вже 
виконала норматив майстра 
спорту і має у своїй скарбничці 
18 медалей.

- Як обрала такий незвичний 
для юної дівчини вид спорту?

- Коли вперше взяла до рук зви-
чайну рушницю 12-го калібру, то з 
першого пострілу зрозуміла: буду 
стріляти, поки матиму змогу трима-
ти зброю. Зацікавилася спортивною 
стрільбою, пробувала і більш класич-
ні її різновиди - той же скіт чи трап, 
але тільки вкотре переконалася: іде-
ально мені підходить саме ком-
пак-спортинг. І ось вже більше трьох 
років займаюся ним професійно.

До речі, перша рушниця, яка 
потрапила мені до рук, була татова: 

Першокурсника факульте-
ту конструювання та дизайну 
Ярослава Бачинського його 
декан представив нам як одно-
го з найбільш активних сту-
дентів нового поповнення.

- Як думаєш, чим обумовлена 
така думка?

підходу. Так я поєднала маркетинг 
зі своєю потребою творити.

- А як щодо лекцій?
- Було дуже багато цікавих лек-

цій і лекторів. Наприклад, менеджер 
полтавського кластера ІМК Андрій 
Загорулько – високоорганізований і 
дуже зібраний фахівець з чітко роз-
ставленими пріоритетами. Та й тему 
він викладав відповідну: практичне 
використання таймменеджменту, 
поняття лідерства, типів лідера.

А Олександра Ралко – сучасна 
бізнес-вумен і дуже динамічна жінка 
- давала багато бізнес-кейсів. Нашим 
завданням було знайти вихід з різно-
манітних бізнес проблем, які вже 
хтось вирішував у реальних умовах. 
Ми пропонували свій вихід, а 
Олександра розповідала, як було 
власне на практиці. Ще сподобалося, 
як вона ділила нас за психотипами 
на команди і ми працювали зі зруч-
ними і незручними для нас людьми. 
Вважаю, це цінний досвід.

З гостьових лекторів хочу згадати 
Ольгу Бігун з «Байєр». Вона стала для 
мене прикладом, як може реалізува-

збірній наймолодша. До цього заво-
йовувала Кубки України, але досвіду 
виступів на рівні світу ще не мала.

Кіпр нас зустрів тяжкими для 
стрільби умовами: було дуже спекот-
но і людяно. Я стріляла всі чотири дні 
і виконала норматив майстра спорту 
України. Останнє через шалені емоції 
далося непросто: адже для виконання 
нормативу я розуміла, що на двох 

більша частина моїх одногрупників 
приїхали навчатися до столиці з різ-
них куточків України.

* * *
До Міжнародного дня студентів в 

університеті відзначено кращих. І 
серед них – третьокурсник ННІ 
енергетики, автоматики та енергоз-
береження Остап Куліш, який опано-
вує спеціальність «Енергетика, авто-
матика та енергозбереження».

- Радий, що свого часу потра-
пив саме в НУБіП, адже тут навча-
ють новітніх сучасних технологій 
у сфері енергетики. У нашому 
інституті працюють справжні про-
фесіонали своєї справи, і пари 
завжди проходять дуже цікаво та 
ефективно: викладачі завжди 
намагаються навчити нас чогось 
нового. А ще - постійно проходять 
різноманітні тренінги та конфе-

- Після отримання диплому 
бакалавра за спеціальністю 
«Маркетинг» постало питання про 
магістратуру. Причому думки були 
різні, аж до зміни спеціальності. 
Справа в тому, що я завжди цікави-
лась творчістю і свого часу очолюва-
ла культурно-мистецький відділ 
Студентської організації НУБіП, та й 
взагалі була дуже активною у гро-
мадському житті. Але наш декан 
Анатолій Остапчук запропонував 
спробувати магістратуру за програ-
мою «Агрокебети». То був прямо 
ва-банк: за півтора роки магістрату-
ри остаточно визначитись, чи агро 
це взагалі моє.

-  І ось вже другий рік магістра-
тури… Визначилася?

-  Так. Виявилося, аграрний сек-
тор – це справді моє. Щоб перекона-
тися, знадобилося пройти практику 
у компанії «Байєр» - одному з світо-
вих лідерів у виробництві засобів 
захисту рослин.

Виявилося, мені комфортно і в 
полі, і в офісі. Спочатку проводила 
польові досліди і працювала в полі 

він на той час був мисливцем. Пишу 
«був», бо, спробувавши компак-спор-
тинг, тепер теж став спортсменом з 
цього виду спорту.

- Часто чуєш, що займаєшся не 
жіночою справою?

- Найчастіше про це мені гово-
рять жінки. А от чоловіки реагують 
зовсім інакше: спочатку щиро диву-
ються, а потім висловлюють захо-
плення. Мені ж, якщо щиро, байдуже, 
що подумають: я живу стрільбою. 
Мені пощастило: зі мною займається 
ціла команда. Це майстер спорту 
міжнародного класу Олег Макодзеба 
(до речі, відомий на Кіровоградщині 
аграрій) і майстри спорту В’ячеслав 
Бондаренко та Іван Терещенко, який 
свого часу теж закінчував НУБіП.

- То от звідки вибір університету…
- Не вгадали. НУБіП обрала давно і 

сама: у мене майже вся сім’я тут вчила-
ся – батько отримав фах агронома і, 
скільки себе пам’ятаю, працює в полі, 
брат теж закінчив агробіологічний 
факультет. Я ж вирішила опановувати 
аграрний менеджмент.

- Чому саме його ?

- Навіть не знаю. Можливо, 
тому, що ще під час нашого першого 
спілкування, ще на самому початку 
вступної кампанії, я зміг йому чітко 
відповісти, чого хочу і навіщо.

- Ми поцікавимося тим же : 
чого ти хочеш і навіщо?

- Хочу стати дипломованим 
інженером, щоб забезпечити власне 
благополуччя. І з цього виходили всі 
мої подальші кроки: вибір універси-
тету і факультету.

- А чому саме інженер?
- Розпочнемо з того, що 

факультет конструювання та дизай-
ну мені вже, можна сказати, рідний: 
з 8-го класу я відвідував тут курси 
роботоконструювання. Як і багато 
хлопчаків, з дитинства захоплював-
ся різноманітними іграшками на 
радіокеруванні. І жодна з них не 
«дожила» до сьогодні: розбирав, аби 
подивитися, як все влаштоване. 

тися жінка в агросфері. Ольга працює 
з програмами страхування, а моя 
дипломна робота якраз пов'язана з 
ризиками на підприємстві, їх попере-
дженням і страхуванням. Лекція була 
онлайн, тому дуже зраділа, коли під 
час практики познайомилася з нею 
особисто. Дуже відкрита до спілку-
вання жінка, у якої є чому повчитися.

А ще не можу не згадати нашу 
кураторку Ольгу Костюк, котра при-
діляла кожному з нас дуже багато 
часу. Де вона тільки його знаходила!..

- У чому основна цінність 
«Агрокебет» конкретно для тебе?

- У тому, що ти потрапляєш у 
зовсім інший соціум. І це стосується 
не тільки менторів і лекторів, а й 
одногрупників. Адже всі ми опанува-
ли під час навчання на бакалавраті 
різні спеціальності, і об’єднує нас 
тільки аграрне спрямування і про-
грама «Агрокебети». Нам цікаво 
разом, адже всі прийшли чогось 
навчитися і готові працювати. Тож, 
якщо хочете професійного і особи-
стісного росту, - вам точно на 
«Агрокебети»!

останніх площадках маю влучити у 
42 мішені з 50. Тобто можу собі дозво-
лити буквально 8 промахів. Але впо-
ралася: разила у 43 мішені. І дуже 
приємно, що мене привітало багато 
людей, з якими я познайомилася в 
НУБіП: одногрупники, викладачі.

А наразі на мене чекають нові 
цілі – вже на чемпіонаті України з 
компак-спортингу…

ренції, на яких можна поспілкува-
тися з дуже розумними і досвідче-
ними людьми в різних сферах 
діяльності. Тобто маю можливості 
для професійного і особистісного 
зростання.

Розмовляла 
Ірина Кушніренко



Команда НУБіП України виступа-
ла в блоці «Чирлідинг» і гідно пред-
ставила наш університет. 1-ші місця в 

У останні дні жовтня пройшов 
відкритий Кубок України з кіокушин 
карате серед дітей, юнаків, юніорів, 
дорослих та ветеранів у розділі 
«куміте» та «ката», участь у якому 
взяли близько 400 спортсменів. 
Суддею змагань був старший викла-
дач кафедри фізичного виховання 
Сергій Вербицький, який пройшов 
підвищення кваліфікації судді на 
міжнародному семінарі суддів під 
керівництвом секретаря міжнарод-
ної організації кіокушин карате 
Коцухіто Горая.

Достойно представили НУБіП і 
наші спортсмени: студент факультету 
захисту рослин, біотехнологій та еко-
логії Нікіта Шкромида переміг у кате-
горії до 90 кг, Михайло Уманський з 
факультету конструювання та дизай-

В університеті у межах 65-ї 
спартакіади студентів НУБіП про-
йшов легкоатлетичний крос «Золота 
осінь», участь у якому взяли 77 хлоп-
ців і 37 дівчат з 13 структурних під-
розділів університету.

Кожна команда складалася з 5 
чоловіків і 3 дівчат. Жінки долали 
дистанцію у 750 м, а чоловіки – 
1500 м. Переможницею нинішньої 

номінаціях Сheer Dance Jazz Dance 
заслужено посіли наші дуети - 
Дарини Салімоненко та Марії 

ну посів 3-тє місце у категорії до 75 кг. 
А слухач підготовчих курсів Тимофій 

«Золотої осені» стала команда 
факультету ветеринарної медицини.

В індивідуальному заліку серед 
дівчат перші два вибороли студентки 
факультету захисту рослин, біотех-
нологій та екології Марія Сердюкова 
і Софія Гармаш, 3-тє – у представниці 
факультету тваринництва і водних 
біоресурсів Сніжани Жигайло.

Столенко і Анастасії Демченко та 
знову ж таки Дарини Салімоненко.

Серед командних виступів у 
номінації Cheer Dance Show наші 
дівчата в запеклій боротьбі вибороли 
2-ге місце. Це заслуга капітанів 
команди – Яни Адамської (факультет 
аграрного менеджменту) і Діани 
Форотинської (гуманітарно-педаго-
гічний факультет) та членів збірної - 
Дарини Салімоненко, Марії Столенко 
(гуманітарно-педагогічний факуль-
тет), Марії Мартинової і Марії 
Сусуйкіної (факультет тваринництва 
і водних біоресурсів), Анастасії 
Демченко, Ангеліну Кириченко 
(факультет ветеринарної медицини), 
Ванесси Гебре (факультет захисту 
рослин, біотехнологій та екології) та 
їхньої тренерки Наталії Крупко.

Вербицький виборов срібло серед 
юнаків 16-17 років.

У хлопців перемогу святкував 
Андрій Попадін з факультету захи-
сту рослин, біотехнологій та еко-
логії, другим став Назар Мануков 
( г у м а н і т а р н о - п е д а г о г і ч н и й 
факультет), третім – представник 
ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження Костянтин 
Турчик.
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СПОРТ

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

Ук ра ї ни

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

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

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

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

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

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

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

ЕЛЕКТРОННА
ВЕРСІЯ

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

Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, верс тка – Ан тон Ось мак

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

фо то но ме ра:  
Геннадій Кушанов, Олександр Тітов

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

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

Га зе та ви хо дить раз на мі сяць.

По ши рю єть ся без кош тов но

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

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

ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ

УСПІХ КАРАТИСТІВ 

У Нідерландах пройшов чемпіонат Європи з важкої атлетики 2021 
року серед майстрів. 

Під егідою Української федерації чирлідингу і чирспорту пройшли V Всеукраїнські студентські ігри: 
представники 15 вишів України змагалися в таких видах спорту, як спортивні танці, спортивна 
аеробіка, брейк данс, чирлідинг та інші.

Участь у ньому в складі збірної 
України взяв викладач кафедри 
фізичного виховання, тренер секції 
важкої атлетики Юрій Безуглий.

Він виступав у четвертій віковій 
групі (50-54 роки) у ваговій катего-
рії 81 кг. У першій вправі спортсме-
ни змагалися у ривку. І у першому 
підході Юрій вирвав штангу вагою 
90 кг, другому  - 95 кг (це рекорд 

Пізня осінь була насиченою і у 
кікбоксерів України: саме у ці дні про-
ходив чемпіонат України з кікбоксин-
гу WAKO серед ДЮСШ та спортивних 
клубів. Участь у змаганнях взяв і пер-
шокурсник факультету землевпоряд-
кування Владислав Ямковий (тренер 
- Юрій Козаков). У нелегкій боротьбі 
юнак двічі сходив на п'єдестал наго-
родження, виборовши два перших 
місцях, та став триразовим чемпіони 
України з кікбоксінгу.

Третьокурсниця факультету ветеринарної медицини Юлія Седельнікова 
повернулася з чемпіонату світу з кіокушинкай карате, де успішно виступи-
ла у складі збірної України. Українська команда на цих змаганнях стала 
кращою, завоювавши по 10 золотих і срібних медалей та 17 бронзових, 
серед яких і Юліна, яку вона виборола у особистому заліку у розділі куміте.

- Буквально куміте означає «зустріч рук» або «сплетені руки», також 
часто його називають спарингом. Якщо говорити технічно, то куміте вклю-
чає в себе всі різновиди бою на татамі і є одним з основних розділів куміте, 
- пояснює дівчина. – І його по праву вважають вищою формою реалізації 
спортивної майстерності в карате-до.

ЗОЛОТО ЄВРОПИ 
РЕКОРДСМЕНА УКРАЇНИ

«ЗОЛОТА ОСІНЬ» ЛЕГКОАТЛЕТІВ 

ТРИРАЗОВИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ 
З КІКБОКСІНГУ НАВЧАЄТЬСЯ  

НА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

БРОНЗА ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ 

України), третьому - 100 кг (знову 
рекорд України!). Як підсумок - 
золото. Ще одну медаль – цього 
разу срібну - Юрій Безуглий вибо-
ров у двоборстві.

Загалом наш спортсмен встано-
вив чотири рекорди і став сімнадця-
тиразовим рекордсменом України. 

А команда України зайняла 3-тє 
місце в командному заліку.

Добірку підготував завідувач кафедри фізичного виховання Микола Костенко


