
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

З Днем працівника лісу! 

Солов’ї прилетять – був би ліс   

Випуск  

30 вересня 2020 р. 

Ти блукаєш десь у мріях 
І шукаєш забуття. 

Та коли працюєш в лісі –  
Зовсім інші відчуття. 

Не шумить автівок гуркіт 
Та не спинить світлофор. 

І, здається, на планеті 
Ти один лиш на мільйон. 
Б’є симфонія оркестрів,  

Ну а тут – тиша кричить. 
Лісівник, кажи відверто, 

Цим же варто дорожить. 
Б’ють фанфари златоокі,  

Кане сонце в забуття,  
Бо ж сьогодні ми святкуєм 

Мужній День лісівника! 
І лунає гімн усюди, 

Що «не панських ми родів» 
Та завжди будем сім’єю 

Українських ми лісів! 
Тож нехай вогнем палає 

Щира лісника душа. 
Знайте, ми вас поважаєм, 

Ця ж наука – навіка! 
Благородна праця лісівників здавна в рядах найбільш шанованих професій! Її 

обирають люди, які люблять природу і володіють почуттям величезної відповідально-

сті за збереження і примноження багатств рідної землі. 

Щиро вітаємо всіх працівників лісової та суміжних галузей із професійним свя-

том – Днем працівника лісу: професійних здобутків, кар’єрного зростання та міцного 

здоров’я! 

Мороз Світлана, СПГ-1801 
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З нагоди професійного свята – Дня працівника лісу – ми вирішили поспілкуватися із 

кандидатом сільськогосподарських наук, професором, академіком ЛАНУ, відмінником лі-

сового господарства України, відмінником народної освіти України, почесним лісівником 

України, завідувачем кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України та 

найкращим викладачем – Маурером Віктором Мельхіоровичем. 

– Чому Ви обрали професію лісівника? 

– Цьому сприяли різні обставини: народив-

ся посеред лісу в тайзі Тюменьської області на 

підводі по дорозі до фельдшерсько-

акушерського пункту. Якби довезли, може і не 

став би лісівником (Шуткує. – Авт.). Але якщо 

серйозно, то саме ліс посприяв тому, що я ви-

жив у перші жовтневі  морози, із першим сні-

гом. Вже тоді «відчув», що взимку ліс нас зігрі-

ває, а в літню спеку – дарує прохолоду.  

Після повернення з Сибіру в Закарпаття я 

ріс у сім’ї лісівника, батько працював спочат-

ку об'їждчиком, потім помічником лісничого 

та лісничим, а мама – лісокультурницею; ви-

бору не було, хоча спроби з мого боку були. У школі навчався добре, любив математику; 

починаючи з 4-класу, щорічно брав участь у міських та обласних предметних олімпіадах. 

Неоднаразово ставав їх призером. Цьому також допомагав футбол, яким я серйозно займав-

ся з 9 років, оскільки наш тренер, Е.Е. Телінгер, завждив наголошував, що футбол – дуже 

розумна гра, щотижня перевіряв щоденник і не допускав до тренувань тих, у кого були про-

блеми з навчанням або дисципліною. Батьки боялися, що з багатьох моїх уподобань пере-

може футбол і тому за їх наполяганням після 8-го класу я вступив до Сторожинецького лі-

сового технікуму, що на Буковині.  

– Як починався Ваш шлях фахівця-лісівника? 

– Після закінчення з відзнакою технікуму працював тех-

ніком-таксатором 4-ї аерофотолісовпорядної експедиції. 

Про подальше навчання, знаючи, що у технікумі отримав 

направлення на начання у ЗВО,  мені нагадала моя мама, 

мотивуючи тим, що я мушу використати направлення, 

яке видавали кращим випускникам, аби не підводити сво-

їх вчителів.  

Восени 1969 р. після успішного складання вступних ви-

пробувань був зарахований на лісогосподарський факультет Української сільськогосподар-

ської академії. Київський навчальний заклад обрав за порадою товариша по технікуму Пет-

ра Рудька, який, навчаючись на першому курсі, захоплено відгукувався про факультет, ака-

демію, про викладачів-професорів: І. М. Зиму, Т. Т. Малюгіна, Б. Й. Логгінова,                            

П. Г. Кального, К. Є. Нікітіна, Д. Д. Лавриненка, А. І. Котова, М. В. Давидова і багатьох ін-

ших – авторів підручників, за якими ми навчалися в технікумі. 

Жити, щоб активно рухатись, чи рухатися, щоб жити? 

Першокурсник лісфаку УСГА і зав. кафедри НУ-

БіП України 
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– Які Ваші здобутки за час роботи викладачем НУБіП України? 

– З вересня 1979 р. після попереднього захисту кандидат-

ської дисертації розпочав викладацьку діяльність на       

кафедрі відтворення лісів та лісових меліорацій: асистен-

том, старшим викладачем  доцентом, професором (з 1998) 

і завідувачем кафедри (з 2002 року).  

Науково-педагогічну роботу на кафедрі поєднував з вико-

нанням обов’язків заступника декана, декана лісогоспо-

дарського факультету, відповідального секретаря прийма-

льної комісії університету, директора навчально-наукового 

інституту лісового і садово-паркового господарства.  

 З моєї ініціативи та за активної участі було отримано до-

звіл для студентів і викладачів факультету на право носіння форменого одягу держав-

ної лісової охорони, створено кафедри лісового менеджменту та технології деревооб-

робки, відкрито нові спеціалізації «садово-паркове господарство», «мисливське госпо-

дарство» та «менеджмент лісових ресурсів і лісове підприємництво», відновлено під-

готовку фахівців зі спеціальностей «садово-паркове господарство» й «технологія де-

ревообробки», відкрито факультет садово-паркового господарства та ландшафтної ар-

хітектури і навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства.  

– Чим живете сьогодні? 

– Як і в юності, захоплюсь футболом, 

який чимало дав мені. Сьогодні стараюся 

поділитися його секретами з футболіста-

ми, збірниками інституту. Люблю з руш-

ницею походити таємничими лісовими 

стежками.  

Із вдячністю згадую життєві поради 

свого дідуся Йогана Шьона, його наста-

нови, які він дав мені, коли дізнався, що я 

стану викладачем: «Пам’ятай, ти обрав 

найважчу професію! Справжнім педагогом дано стати не кожному. Знай, що Педа-

гогом є тільки той, хто до своїх учнів ставиться так само, як і до рідних дітей... І 

ще запам'ятай: можна працювати професором або простим робітником, бути керів-

ником або підлеглим, головне – завжди залишатися Людиною». Ці поради дідуся я ні-

коли не забував, ними керуюся і сьогодні. 

– Ми розмовляємо з Вами з нагоди професійного свята, Дня працівника лісу. 

Що можете сказати лісівникам країни і тим, хто здобуває фах лісівника у стінах 

Alma mater? 

– Передовсім, з нагоди професійного свята, Дня працівника лісу, хочу подякувати 

ветеранам лісового господарства за їх невтомну працю і самовідданість. Доземний 

Вам уклін і міцного здоров'я! Вітаю всіх, хто нині працює в лісовому господарстві 

держави, усіх; хто навчає і навчається фаху; усіх, хто допомагає лісівникам створюва-

ти, плекати та захищати наш український ліс. Сердечно бажаю їм та їх родинам міц-

ного здоров’я, щастя, добра і миру! 

Рачок Максим, ЛГ1901 
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Омріяна професія 

Вища освіта – найважливіший крок до успішно життя. 

Це не тільки знання, а ще й вміння керувати собою, знаходи-

ти вихід із будь-якої ситуації. Вибір майбутньої професії –
надзвичайно важке та важливе рішення, яке може змінити 

життя людини. 

З дитинства я мріяла стати вчителем, але плани щодо 

вибору майбутньої професії змінились відтоді, як моя мама 

почала працювати в галузі лісового господарства. Приходив-

ши до неї на роботу, кожного разу я все більше і більше ціка-

вилася і захоплювалася лісівничою справою. Від знайомих і 

маминих колег я дізнавалася про принцип роботи в галузі, і 

головне – про найкращий інститут України, який готує фахі-

вців лісового господарства, – ННІ ЛіСПГ НУБіП України.  

Вони мені розповіли про свої враження від студентсько-

го життя та можливості після здобуття вищої освіти.  Проана-

лізувавши всі поради, свої бажання та захоплення, вже в 16 

років я точно знала, що буду лісівником, студентом Навчаль-

но-наукового інституту лісового і садово-паркового госпо-

дарства. 

Вступивши до університету, я була безмежно щаслива, адже потрапила на омріяну спеціаль-

ність до омріяного ЗВО. Нажаль, була шокована тим, що більшість знайомих, друзів, рідних, навіть 

вчителів не знали про професію лісівника, і ставили, як на мене, смішні питання, такі як: «На таке 

ще потрібно навчатися?», «Це ж не жіноча професія, наві-

що тобі це?», «Це ти будеш ходити з пилкою або сокирою 

по лісу?». 

Перейшовши до 2-го курсу, я зрозуміла, що обрала саме 

свою спеціальність, яка приносить задоволення і бажання 

жити.  

Моя місія – розповісти всім людям, всьому світу, що про-

фесія лісівника дуже важлива і вимагає особливих знань, 

навичок та якостей; довести, що лісівник – це не людина, 

яка тільки рубає ліс і шкодить природі; наголосити, що 

жінка-лісівник – це цікаво, престижно і круто!!!! 

Тому з нагоди Дня працівника лісу вітаю працівників га-

лузі, викладачів, студентів, усіх, хто безпосередньо пов'я-

заний із лісівничою справою: міцного здоров'я, терпіння, 

мирного неба над головою, злагоди, творчого процвітання 

на професійній ниві, віри в прекрасне майбутнє. 

Красник Тетяна ЛГ1902 


