
зміст 

 Призначення академічної стипендії Президента України Бондаренко 

Лідії (2020-04-29) 

 I місце у конкурсі-фестивалі «Екологічна мода», що відбувся на базі 

Державного університету «Житомирська політехніка» (2019) 

 Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК розширює 

співпрацю із закладами вищої освіти м. Києва_2019-10-08 

 Вітаємо студента ІІІ курсу спеціальності «Екологія» Личмана 

Володимира, який посів 5 місце серед учасників всіх університетів 

України у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з загальної 

екології_2019-04-17 

 Вітаємо студентку 2 курсу 23-ЕКО Задорожну Дар’ю з перемогою у 

конкурсі проектів «Elephant Fund» фонду підтримки науки в Україні! 

 

 

 

  

http://elephantfund.com.ua/


Призначення академічної стипендії Президента України 
Бондаренко Лідії (2020-04-29) 

 

Вітаємо магістрантку кафедри екології 

Бондаренко Лідію  

з призначенням академічної стипендії Президента України! 

 

Наказ МОН України №576 від 29.04.2020 

  

 

  

https://fpgoe.npu.edu.ua/images/stories/Kaf_ekologii/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_2020/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B_2020.pdf


 

I місце у конкурсі-фестивалі «Екологічна мода», що відбувся на 

базі Державного університету «Житомирська політехніка» 

 

 

Вітаємо! 
Студентів-екологів з перемогою – 

I місце у конкурсі-фестивалі «Екологічна мода», що відбувся на базі 
Державного університету «Житомирська політехніка». 

Збірна команда «ECO-BANG» гідно представила НПУ імені М.П. Драгоманова та 
факультет природничо-географічної освіти та екології у конкурсі. 
Висвітлили актуальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення через творчий 
підхід (дизайн одягу, аксесуарів, відео і фото презентація). 

Особливу увагу команда отримала від спонсорів заходу (Всеукраїнська 
екологічна ліга, АТ «Рудь», ЗАТ «Житомирські ласощі»). 

Щиро дякуємо адміністрації факультету ПГОЕ та університету НПУ імені 
М.П.Драгоманова за надану підтримку та можливість взяти участь в 

екологічному конкурсі-фестивалі! 
Професійний підхід та тепла зустріч від організаторів конкурсу подарували 
незабутні емоції, враження та наснагу для подальших творчих звершень! 
 

 

  



 

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК 

розширює співпрацю із закладами вищої освіти м. 

Києва_2019-10-08 

 

Високий професіоналізм співробітників лабораторії, потужна матеріально-технічна база та 
цікаві дослідницькі проекти є запорукою формування нового покоління науковців та практиків 
починаючи зі студентської лави. 

 

 
Магістрант-еколог факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Волошин Олексій як кращий студент-

науковець НПУ ім. М.П. Драгоманова 2019 року, отримав нагоду проходження виробничої 
науково-дослідницької практики в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК у 
науково-дослідному відділі моніторингу безпеки продукції АПК під керівництвом кандидата 
ветеринарних наук, старшого наукового співробітника Світлани Мідик. 

  
Магістрант під час проходження практики опанував навички роботи з методами рідинної та 
газово-рідинної хроматографії, спектрометрії, виявлення вмісту важких металів і токсичних 



елементів у продукції, визначення вмісту мітоксинів, пестицидів у сировині та продукції АПК, 
поглибив свої знання щодо формування наукового світогляду. 

Валерій Ушкалов, 
директор Української лабораторії 

якостіі безпеки продукції АПК 

Посилання на сайт 

  

http://nubip.edu.ua/node/65031


 

Вітаємо студента ІІІ курсу спеціальності «Екологія» 

Личмана Володимира, який посів 5 місце серед учасників 

всіх університетів України у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з загальної екології_2019-04-17 

 

 

 

 

  



 

Вітаємо студентку 2 курсу 23-ЕКО Задорожну Дар’ю з перемогою у 

конкурсі проектів «Elephant Fund» фонду підтримки науки в 

Україні! 

 

Вітаємо студентку 2 курсу 23-ЕКО Задорожну Дар’ю з перемогою у 
конкурсі проектів «Elephant Fund» фонду підтримки науки в 
Україні! Організатор конкурсу - компанія «Karlsberg Ukraine». 

Команда FoodBIOPack, в якій приймала участь наша 
студентка, виборола 

1 місце 

та отримала грант на розвиток проекту. Ідея полягає у заміні 
пластикового та поліетиленового пакування на біопакування, що 

вироблене з органічних відходів, а після його розкладання може бути 
використане як добрива, корм для худоби або біогаз. 

  

  

 

http://elephantfund.com.ua/
http://elephantfund.com.ua/
http://elephantfund.com.ua/
http://elephantfund.com.ua/


 

 

 

 

 

 


