
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Зі святом! 

Краса врятує світ 

Випуск  

 Лісфакти 

 

    Найніжніший та найсвітліший день у році – 8 березня! Початок весни, початок 

життя в природі, перше тепло. Дорогі дівчата та жінки, нехай це тепло оселиться у 

ваших оселях і серцях. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує по-

чаток чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом! 

З жіночим днем вітаємо ми вас, 

Аби лиш ви запам’ятали нас. 

Будьте здорові та щасливі 

Протягом життя, кожної години. 

 

Ми маємо зробити все, щоб догодити вам, 

Подарувати квіти, зводити в ресторан. 

А головне, щоб ви не стали сумувати,  

Повинні ми – чоловіки вас завжди дивувати. 

 

Не будьте ви суворі, до нас – чоловіків, 

Оскільки любим вас ми протягом віків. 

Ми будем вас носити на руках, 

Бо від краси нам вашої усім зриває дах! 

 

Нехай обходить стороною вас біда! 

Хай мрії ваші всі здійсняться! 

Хай спопелиться вся орда! 

І в серці буде тільки щастя!  

 

Рачок Максим, ЛГ– 1901 

8 березня 2020 р. 



Ст. 2                               ЛІСФАКТИ 

З 20 до 21 лютого ННІ лісового і садово-паркового господарства перетворився на 

царство краси та грації. Було проведено щорічний відбір на конкурс «Краса НУБіП» 

серед студентів інституту.  

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 7 дівчат та 5 хлопців з різних курсів та спеціаль-

ностей.  

Конкурс проходив у соціальних мережах Instagram та Telegram, де студенти та 

викладачі мали змогу легко та швидко проголосувати.  

За результатами голосування переможцями стали: «Міс інституту 2020» –  Власова 

Єва з результатом 28,6% та «Містер інституту 2020» –  Туз Ілля, який отримав 27,3% 

глядацьких голосів. Саме вони представлятимуть ННІ ЛіСПГ на конкурсі краси  

НУБіП України.  

Бажаємо всім учасникам перемоги, а переможцям – удачі та натхнення. 

Царство краси та грації 

Махлун Анастасія, СПГ-1901 

Федчук Аліна 

ЛГ-1901 
Куранда Марина 

СПГ-1701 

Лисенко Анна 

СПГ-1901 

Мазняк Валерія 

СПГ-1901 
Пащевська Маргарита 

СПГ-1901 

Мельник Мирослава 

 СПГ-1901 

Власова Єва 

          СПГ-1801 

Коваленко Олександр 

ЛГ-1701 

Захаренко Максим 

ДМТ-1901 

Волощук Віктор 

ЛГ-1702 

Туз Ілля 

ЛГ-1902 

Бокза Олександр 

ЛГ-1902 



ЛІСФАКТИ                                         Ст. 3

Спортсменка, розумниця та просто красуня 

Спорт, як відомо, це сила! А важка атлетика –  це вдвічі більша сила. Саме тому мо-

лодь Києва черговий свій вихідний день провела з користю. 22 лютого 2020 року в  

рідному НУБіП (навчальний корпус № 9) юнаки та юніори віком до 17 і 20 років, а та-

кож молодь віком до 23 років боролась за звання чемпіона міста Києва.  

У змаганнях брали участь 64 спортсмени з 4 команд міста Києва та Київської облас-

ті: дитячо-юнацька спортивна школа «Спартак», НТУУ (КПІ), позашкільий навчаль-

ний заклад ЦВПСВМ «Десантник», команда КСР ДЮСШ «Максимум» з м. Боярка і, 

звичайно ж, 20 молодих студентів НУБіП України. 

За традицією змагання проходять саме в стінах НУБіП на кафедрі фізичного вихо-

вання, адже наша молодь активно розвиває та популяризує цей вид спорту. І вкотре 

наші студенти показали хороші результати. 

У віковій категорії до 20 років студенти НУБіП України вибороли багато призових 

місць у своїх вагових категоріях, а саме: 4 перших місця, 5 других та 2 третіх.  

Серед переможців є представниця нашого ННІ лісового і садово-паркового госпо-

дарства – Телегуз Юлія. Ця чарівна, сильна і талановита дівчина у своїй ваговій кате-

горії до 55 кг виборола 2 місце з сумою двоборства 83 кг.  

Юлія навчається на 3-му курсі, спеціальність садово-паркове господарство, активно 

бере участь у студентському житті та показує відмінні результати в навчальному про-

цесі. Важкою атлетикою почала займатися нещодавно, але вже отримала багато пере-

мог та успіхів з цього виду спорту.  

Вітаємо нашу ніжну і водночас сильну переможницю! Бажаємо не зупинятися на 

досягнутому та йти тільки вперед до нових перемог! 

Куранда Марина, СПГ1701 
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Шляхи вдосконалення вітчизняного розсадництва 

Колектив кафедри відтворення лісів та 

лісових меліорацій часто проводить для 

студентів у позаурочний час навчально-

наукові семінари. Відвідуючи подібні захо-

ди, можна вдосконалити свої знання та 

ознайомитися з новинками у виробничій 

сфері, які є необхідними та важливими для 

висококваліфікованого фахівця. 

Один з таких семінарів, «Шляхи вдоско-

налення вітчизняного розсадництва з ура-

хуванням досвіду Німеччини», відбувся 25 

лютого 2020 року. Учасниками  стали сту-

денти І-ІV курсів, магістри 1-го і 2-го року навчання та співробітники інституту.  

Доповідачем семінару був менеджер всесвітньо відомого німецького розсадника «Лоренц 

вон Ерен», випускник нашого університету –  Шарапов Олексій. Із захопленням та зацікав-

леністю учасники семінару прослухали виступ гостя, який детально розповів про історію 

заснування розсадника, головні тенденції і закономірності його становлення та організації, 

агротехніку вирощування садивного матеріалу. Виступ фахівця із зарубіжним досвідом ви-

робництва декоративного садивного матеріалу переривався питаннями учасників семінару. 

Кожного студента не залишила байдужим можливість створення та розвитку власного роз-

садника. 

Не менш цікавою для студентів була розповідь Олексія щодо можливостей використання 

зарубіжного стажування і співпрацю з німецькими розсадниками. 

Вже цього року колектив кафедри планує направити студентів-дипломників на стажуван-

ня в розсадник «Лоренц вон Ерен» під час виробничої практики для написання дипломної 

роботи. 

   Кожен з нас не повинен 

втратити такої можливості 

стати учасником подібних 

семінарів, адже в майбут-

ньому ми хочемо гідно 

представити нашу спеціа-

льність.  

Максюк Світлана, СПГ-1701 

https://nubip.edu.ua/node/1067/1

