
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Вітаємо наших бакалаврів! 

Пташка красна своїм пір'ям, а людина – своїм знанням  

Випуск  

15 липня 2020 р. 

Протягом червня в ННІ лісового і садово-паркового господарства екзаменаційни-

ми комісіями в межах освітньої програми «Лісове господарство» було заслухано за-

хисти 219 випускних бакалаврських робіт, у тому числі 158 робіт студентів денної 

форми навчання, 61 – заочної. Лави ландшафтних дизайнерів за програмою «Садово-

паркове господарство» поповнились 41 випускником денної форми навчання та 

30  випускників заочної.  

Загалом якісна успішність у межах освітньої програми склала 85,6 %, а для сту-
дентів денної форми навчання – 89,9 %. За рішенням ЕК чотири студенти отримали 
дипломи з відзнакою. 

 

Шановні випускники, бакалаври!  

Ось і настав той довгоочікуваний момент – отримання дипломів бакалаврів. 

З чим сьогодні ми вітаємо вас! 

Бажаємо щоб вистачало терпіння та працелюбності для доведення своїх мрій 

та проєктів до втілення. Завжди вболівайте за успіхи інших, а ваші власні досягнен-

ня нехай будуть корисні для вас і оточення. І якщо ви відчуєте, що вам не вистачає 

знань, то пам’ятайте: Alma mater чекає на вас, адже людина вчиться все життя. 

Зичимо вам бути здоровими та щасливими, бо лише така людина здатна зміни-

ти на краще не лише своє життя, а й життя інших людей. 

Із води і роси вам, а тим хто бажає продовжити навчання – успіхів  при вступі 

на ОС «Магістр»! 

Дирекція інституту 
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Диплом! Як багато це слово означає для студента… У перші хвилини вибору теми та 

написання випускної бакалаврської роботи були страх та розгубленість. Однак скоро тема 

досліджень дуже зацікавила та захопила мене. 

Під чуйним та професійним керівництвом Дзиби Анжели Андріївни ми розробили 

проєкт та написали бакалаврську роботу. У зв’язку з карантином зв’язок з викладачем був 

тільки онлайн. 

Також було важко суміщати написання роботу та виконати усі навчальні практики, 

оскільки необхідно було працювати над ними не в групі, а самостійно. Багато часу забирала 

й підготовка до фахового іспиту, який був проведений в порталі elearn.nubip. 

Ось і теоретична частина, і практичний розділ роботи написані, перевірені, роздрукова-

ні, підписані, супутні документи також. Доповідь та презентація створені, усі практики та 

екзамени складені. Тепер необхідно було захистити свою випускну роботу. 

Знову ж таки у зв’язку з карантинними умовами захист також проходив онлайн. Студе-

нти захищали свої проєкти по 13 чоловік щодень. Для цього було створено відеоконферен-

ції в програмі Cisco Webex Meeting. Окрім комісії та випускників там були присутні і керів-

ники робіт, які підтримували своїх підопічних та давали їм характеристики. 

Одразу після захисту останнього проєкту комісія обговорювала  та виставляла бали. 

Оцінки за дипломні роботи випускникам оголошували одразу після наради. 

Після захисту нам виділили 5 днів для здачі літератури в бібліотеку, студентського 

квитка та залікової книжки, виписки із гуртожитку та паспортного столу, отримання підпи-

сів в обхідному листі. 

Вручення дипломів проходило 25 червня 2020 року під кронами дерев студентського 

Ботанічного саду в «Екологічному класі». Було урочисто, красиво та романтично. Таке не 

забути ніколи! 
  

Диплом! Як багато це слово означає для студента…  

Штерн Марія, бакалавр, випускниця ННІ ЛіСПГ   
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Практика в новому форматі 

2020 рік здивував весь світ і дав новий досвід для університету. Викладачі та сту-

денти повинні були опановувати практику в новому форматі  в онлайн режимі. Хоч 
на перший погляд це могло здаватися абсурдним і нейздісненним, проте все вийшло 
вдало. Це було випробування як для студентів, так і викладачів, з яким всі впоралися 
якісно.  

Викладачі відповідально поставилися до нової задачі  зробити онлайн практику 
максимально продуктивною, зрозумілою і можливою для виконання. Завдання підла-
штовувалися та модернізувалися відповідно до сучасних можливостей і потреб. Сту-
денти мали змогу вільно спілкуватися з викладачами, як в соціальних мережах, так і 
під час відеоконференціїй в програмі Zoom. Попри відстань між викладачами та сту-
дентами встановився якісно новий зв’язок.  

Більше того, кожен студент зміг по-новому подивитися на місцевість, в якій він 
проживає, більше дослідити навколишні насадження та відкрити нові місця, ну і про-
сто прогулятися на свіжому повітрі.  

Попри новий незвичайний досвід та хороші враження від практики в онлайн ре-
жимі, все-таки такого досвіду недостатньо для повноцінного опанування студентами 
певних навичок. Це розуміють як викладачі, так і студенти. Однак в ситуації, яка скла-
лася в нашій країні, всі гідно впоралися із поставленим завданням. 
  

 

Куранда Марина, СПГ1701 
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Хто палить ліси та як з цим боротися? 

З настанням посушливого та спекотного періоду збільшується імовірність загоряння лісистих 

територій. 

Лісові пожежі набули розмаху загального екологічного лиха – вони випалюють ліси, екосисте-

ми боліт, річок та озер, забруднюють продуктами горіння повітря, загрожують населеним пунктам, 

завдають шкоди здоров’ю населення, наражають на небезпеку життя людей, спричиняють економі-

чні збитки.  

На початку квітня 2020 року в Україні відбулася пожежа в Чорнобильській зоні відчуження. 

Лісові пожежі почались 4-го квітня на території Котовського лісництва між смт Поліське, селами 

Тараси та Володимирівка, а згодом і в Житомирській області. Масштабну лісову пожежу в Чорно-

бильській зоні вдалося загасити через 10 діб, однак 16-го квітня через сильний вітер знову виник 

відкритий вогонь. До гасіння було залучено понад 500 осіб та понад 120 одиниць техніки. Гасіння 

пожеж ускладнювалося частою зміною напрямку вітру, а також відсутністю протипожежних доріг у 

важкодоступних місцях, куди не могла заїхати техніка. Станом на 3 травня пожежники продовжува-

ли гасити лісову підстилку, пні та деревину в окремих місцях колишніх пожеж в Київській та Жито-

мирській областях. 

Станом на 21 червня до ДСНС знову надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумов-

ного (обов’язкового) відселення поблизу села Іллінці на території Луб’янського лісництва у Київсь-

кій області сталося загорання лісової підстилки. Увечері 21 червня пожежу локалізовано на площі 

3 га. 

Хто ж підпалює ліси в Україні та як з цим боротися? 

Безсніжна зима і суха перша половина весни призвели до надмірного висушування ґрунтів, 

трав’яного покрову та лісової підстилки. Вітри роблять ситуацію ще небезпечнішою: будь-яке нео-

бережне поводження із вогнем – недопалок, кинутий у лісі, парку, або ж із вікна автомобіля, може 

спричинити масштабну пожежу.  

Також до страшних наслідків призводить так зване «нерозумне господарювання» – підпалю-

вання сухої трави на полях, зібраного сміття у ярах та балках, «очищення вогнем» ділянок від чага-

рників. Дуже важливо, щоб громадяни, виявивши паліїв і місця загоряння, швидко повідомляли 

правоохоронні органи. Це зупинятиме паліїв і вони не будуть відчувати безкарності. 

Крім заходів з протипожежного впорядкування, варто більше уваги приділяти роз’яснюваль-

ній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі. 

Тож бережіть себе та ліс, тому що ліс – це зелені легені нашої планети! 

Маклюк Вікторія СПГ1701 


