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Енергетична безпека – запорука
майбутнього розвитку
У Рівненському інституті Київського
університету права НАН України навчають
студентів європейським цінностям

Тісне співробітництво України з країнами Європейського
Союзу, а також інтеграційні процеси вимагають фахівців-правознавців, які відповідали б викликам сьогодення. Для того,
щоб сучасна студентська молодь
мала фундаментальні знання та
навички, у Рівненському інституті Київського університету
права НАН України поєднують
традиційні форми навчання, які
дають фундаментальні теоретичні знання у галузі юриспруденції, з такою ефективною формою підготовки та отримання
нових знань як майстер-класи,
на які запрошують не лише висококваліфікованих фахівців із
України, але й з-за кордону. Така
модель викладання є досить прогресивною, адже дає можливість
спілкуватися з новими людьми,
набиратися досвіду, який згодом
студенти зможуть застосувати на
практиці.
Днями, за сприянням ректора
Київського університету права НАН України, заслуженого
юриста України, професора Юрія
Ладиславовича Бошицького, у
рамках розвитку міжнародних
зв’язків Рівненського інституту
Київського університету права
НАН України відбувся майстер-клас доктора Університету
Зелена Гура (Польща) Йоганни
Осієвич на тему: «Гармонізація законодавств країн-членів
ЄС зі спеціальним фокусом на
енергетичній безпеці». Гостю з
Польщі студентам та викладачам представив керуючий справами Рівненського інституту
КУП НАН України Володимир
Якимчук. Варто зазначити, що
пані Осієвич має наукові ступені
доктора юридичних наук (міжнародне та європейське право)
та доктора гуманітарних наук
(прикладна лінгвістика). Вона
працює помічником професора
в Департаменті міжнародного та
європейського права факультету
права та управління Університету Зелена Гура. До того ж має
практику адвоката та присяжного перекладача в суді з німецької
мови. А майстер-клас на тему
«Гармонізація законодавств країн-членів ЄС зі спеціальним фокусом на енергетичній безпеці»
створений на основі її дисертації,
яку захистила і продовжує вдосконалювати.

• лідери галузі
Минулоріч же остківські
лісівники лише сіянців сосни звичайної загалом надбали 2,8 мільйона штук. Для
цього мають цілу мережу
тимчасових розсадників (1,9
гектара), а також базисний
та тепличне господарство,
де плекаються в тому числі й декоративні дерева та
кущі. Садивного матеріалу,
кажуть, для належного проведення весняної лісокультурної кампанії вистачить
з лихвою, належно і вчасно
проведено й усі підготовчі
агротехнічні заходи. Насіння
ж цієї основної для Полісся
породи дерева тут заготовлено 180 кілограмів, що на 20
відсотків більше від запланованого. Прицьому половина
його, знову ж таки, особливо
високої якості, бо теж зібране з плюсових дерев. Сіянці з
нього вирощуються на окремих ділянках, а потому додаються до іншого садивного

Під час майстер-класу пані
Йоганна спочатку розповіла про
одне з найбільших міст у західній
частині Польщі - Зелена Гура,
яке є не тільки важливим сервісним, промисловим, фінансовим
центром, але й найбільшим сту-

Зустріч із представниками юридичної еліти Рівного
го університету
права НАН України, заслужений
юрист України,
професор Юрій
Ладиславович
Бошицький, який
під час перебування в Університеті
Зелена Гура мав
нагоду послухати
гру цього колективу. Усе сказане
гостя з Польщі
підкріпила слайдами.
А вже в подальшому зустріч
була присвячена
безпосередньо
питанням гармонізації законодавства країн-членів
ЄС, зокрема у
Доктор Університету Зелена Гура (Поль- сфері енергетичної безпеки. Пані
ща) Йоганна Осієвич
Осієвич пояснила, що таке продентським осередком у регіоні. цес гармонізації та етапи його
Цим воно завдячує місцевому становлення, розповіла про
університету, в якому навчається особливості принципу взаємнопонад 14 тисяч молодих людей, го визнання, який передбачає
для яких створені всі умови для визнання державами-членами
отримання якісної освіти та зміс- норм і стандартів, які діють у
товного проведення свого часу. внутрішньому праві інших дерНавчальний заклад налічує 11 жав-членів. Вона наголосила, що
факультетів та 54 курси, має су- найголовніше для Європи – це
часну бібліотеку, ботанічний сад, безпека і зокрема енергетична,
в університеті діють власні теле- якій європейська спільнота прибачення та радіо, є електронний діляє надзвичайну увагу, адже
сайт, випускається газета. Уні- це є стратегічно важливим елеверситетське життя, зазначила ментом життєзабезпечення насепані Йоганна, це не лише навчан- лення й базою розвитку для усіх
ня, але насичене та різноманітне держав-членів ЄС. Сьогодні видозвілля. Це багато концертів, никає багато запитань щодо врефестивалів, спортивних заходів, гулювання енергетичної залежде кожен знайде собі справу до ності ЄС, спільної енергетичної
вподоби. Вона також наголоси- політики ЄС та єдиного єврола, що в університеті створений пейського енергетичного ринку,
студентський оркестр, який від- зокрема диверсифікація видів та
різняється своєю професійністю. шляхів постачання енергоносіїв;
За словами пані Осієвич, це може формування внутрішнього енерпідтвердити і ректор Київсько- гетичного ринку та ведення про-

зорої цінової політики; удосконалення внутрішньої правової бази
у сфері енергетичної безпеки та
ін. У контексті подій в Україні, одними з основних напрямів
розвитку енергетичної політики
ЄС є є намагання зробити все
можливе, щоб не залежати від
одного
енергопостачальника.
Гостя зазначила, що світ вкотре
зіштовхнувся з глобальними викликами енергетичного характеру, подолати які можна лише
спільними зусиллями.
Студенти РІ КУП НАНУ поставили чимало запитань, які
торкалися програмних завдань
у сфері енергетичної політики ЄС, зокрема тих, що безпосередньо стосуються України.
Майстер-клас мав й практичну
значимість для розвитку мовних
навичок студентів, оскільки робочою мовою лекції було обрано
англійську.
Другою частиною візиту пані
Йоганни Осієвич стала зустріч
із представниками юридичної
еліти Рівного, викладачами та

студентським активом РІ КУП
НАНУ. Зокрема, на зустрічі були
присутні заступник начальника
головного управління юстиції у
Рівненській області Лариса Серватович, кандидат юридичних
наук, директор Міжнародного
центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського університету права НАН
України Уляна Андрусів, кандидат юридичних наук, адвокат
С. В. Книш та ін. Дискусія, яка
розгорнулася під час зустрічі,
мала науково-практичний характер. Її важливим аспектом стали
проблеми подальшої співпраці
з Університетом Зелена Гура.
Студентів цікавила можливість
отримання грантів та професійного удосконалення на європейських теренах.
Пані Осієвич отримала не
тільки гарні враження, а й запевнення у тому, що Рівне завжди
гостинно чекатиме її.
• Ольга Дем’янчук
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Рівненський інститут Київського університету права
НАН України – вищий державний юридичний заклад –
оголошує набір на травневі інтенсивні підготовчі курси, які
дозволять отримати якісну підготовку для складання ЗНО
та успішного вступу за обраним напрямом підготовки.
Випускники курсів мають право на
першочергове зарахування до Рівненського інституту Київського університету права НАН України.
Форми навчання:
• очна;
• дистанційна.

До уваги випускників!

Чекаємо вас за адресою:

33028, м. Рівне,
площа Короленка, 5.
(0362) 26-46-01, 62-04-48, 62-04-62.
web:rivne.kul.kiev.ua

Таїна весняного лісу…
матеріалу, аби виростити ліс,
який не лише тішитиме зір,
а й приноситиме користь наступним поколінням.
- Загалом нинішньої весни створимо 240 гектарів
лісових культур – це на 10
гектарів більше, ніж торік.
Лісокультурна
кампанія
проходить планомірно й у
належні терміни, - підсумовує головний лісничий Володимир Радчук. – Маємо
намір повністю впоратися
із поставленим завданням
вже до 1 квітня. Також на
площі сто гектарів буде проведено роботи зі сприяння
природному
поновленню
лісів. Догляд за лісовими
культурами щороку у лісгоспі здійснюється на чотирьох
сотнях гектарів. Докладаємо
зусиль, аби згадані важливі

показники в роботі не лише
залишалися стабільними, а й
зростали.
Чималу увагу приділяє
колектив лісгоспу й просвітницькій роботі, особливо серед підростаючого
покоління. Один зі шляхів
прищеплення шанобливого
ставлення до природи - діяльність шкільного лісництва,
де виховуються не лише екологічно свідомі громадяни, а
часто й майбутня лісівнича
зміна. Важливим щаблем у
цій просвітницькій діяльності стала й участь лісгоспу у
проекті ГЕФ/ПРООН ПМГ
«Збереження та відновлення
флори і фауни Поліського регіону». В його рамках
вже здійснено ряд практичних заходів із збереження
та відновлення популяцій

червонокнижних і рідкісних
тварин та рослин, у кількох
школах облаштовано екологічні класи, у лісгоспі створено аж три дендропарки зі
справді унікальними породами дерев і кущів.
- Шкільне лісництво у
нас відкрито ще в 1997 році,
проте співпраця не обмежується цією ланкою роботи,
- ділиться директор Остківської ЗОШ I-III ступенів
Валентина
Гришковець.
– Саме завдяки участі лісгоспу у проекті ГЕФ/ПРООН ПМГ ми тепер маємо
у школі комп’ютерні класи,
інтерактивні дошки, телевізори та відеокамери. Таку
ж допомогу одержали й інші
освітні заклади. Батьки, учні
та педагоги вдячні за підтримку директорові Остків-

На лісокультурній ділянці кипить робота
ського лісового господарства
Миколі Миколайовичу Михайленку та колективу підприємства і сподіваються на
подальшу співпрацю.
Тим часом продовження
цієї співпраці не забарилося – нині остківські лісівники, вихованці місцевих
шкільних лісництв та громада активно долучилися

до щорічної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках!», яка
стартувала 21 березня. Традиційно увесь необхідний
садивний матеріал надало
лісівниче підприємство, а
зусиль до того, аби зробити
ще красивішим рідний куточок землі, доклали спільно.
• Світлана Тубіна

