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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

З Новим 2021 роком! 

 Страшна зима, як дров нема  

Випуск  

 

Шановні студенти, викладачі, співробітники! 

Щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Напередодні світлих свят бажаємо вам щастя рясного, здо-

ров’я міцного, долі крилатої, творчої наснаги та успіхів у 

вашій благородній справі на ниві науки! 

Хай сповняться ваші найзаповітніші мрії та задуми! 

Нехай благополуччя, мир, злагода, вірні друзі, успіх та удача 

ніколи не оминають вас, вашу родину і ваш дім! 

 

 

 

Нехай в новому році 

Щодня й на кожнім кроці 

Дива чарівні стануться 

І мрії всі збуваються. 

 

Нехай хурделиця змете 

Усе лихе, що сталося, 

А новий рік нехай несе 

Все те, що так бажалося. 

 

Незгоди всі забудуться, 

Що мріялось –  все збудеться, 

Злагода в сім’ї панує. 

Дарунки Дід Мороз готує! 

Нехай цей рік буде роком здійснення мрій і вті-

лення в життя всіх найзаповітніших бажань! 

Здоров'я і веселих днів! 

З Новим 2021 роком! 



Ст. 2                               ЛІСФАКТИ 

Кожного року в другій половині грудня в ННІ лісового і садово-паркового господарст-

ва НУБіП України відбуваються випуски магістрів денної та заочної форм навчання. Не 

став винятком і нинішній рік: загалом 142 магістри – з них (87 осіб заочної і 55 – денної фо-

рми навчання) завершили навчання. Кваліфікацію магістра лісового господарства отримали 

101, садово-паркового господарства – 33, деревообробних та меблевих технологій – 8 осіб. 

Звичайно, через пандемію коронавірусу провести традиційні урочистості не вдалося, тому 

дирекція інституту запросила випускників на онлайн-зустріч з нагоди завершення навчання 

в магістратурі, використовуючи електронний ресурс для відеоконференцій Cisco Webex. 

  Розпочалося свято зі звернення дирек-

тора ННІ лісового і садово-паркового госпо-

дарства проф. Петра Лакиди, який передав 

вітання від ректора університету, подякував 

випускникам, що обрали наш університет 

для навчання, побажав високих професій-

них досягнень, завжди пам’ятати про свою 

«Альма-матер» і закликав постійно навчати-

ся й надалі. Директор інституту відзначив, 

що усі випускники, які ще не мають місця 

роботи, можуть обрати вакансію до вподоби – така інформація з сотнями пропозицій від 

Держлісагентства України є на головній сторінці ННІ! 

До привітань долучився також Голова товариства лісівників України, завідувач кафед-

ри ботаніки, дендрології та лісової селекції Юрій Марчук. Найкращі вітання й побажання 

випускникам освітньої програми «Садово-паркове господарство» висловила завідувач ка-

федри ландшафтної архітектури та фітодизайну Олена Колесніченко. Завідувач кафедри 

технологій та дизайну виробів з деревини Олена Пінчевська відзначила, що кафедра пиша-

ється своїми випускниками, і побажала усім бути здоровими й успішними. Привітав випус-

кників-деревообробників також заст. директора, 

гарант бакалаврської програми «Деревообробні та 

меблеві технології» Андрій Спірочкін. 

Випускник спеціальності «Садово-паркове госпо-

дарство», відмінник навчання Олександр Ба-

бин щиро подякував усьому колективу інституту 

за незабутні роки навчання та якісні знання!  

На завершення з вітальними словами та організа-

ційними питаннями щодо отримання дипломів ма-

гістрів до випускників звернулися також заступ-

ники директора ННІ з навчальної і виховної робо-

ти Віктор Свинчук та Олександр Соваков.  

Високих професійних досягнень, міцного здоров’я, сімейного достатку і миру, дорогі 

випускники!  

А пандемія святу не завада: онлайн-випуск магістрів у 
 ННІ лісового і садово-паркового господарства  
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«Як не закинути навчання та пережити сесію?» «Як опанувати себе та вчасно ви-
конувати завдання?» «Як не проспати пари, коли ліг о 3:00, а в ліжку так тепленько?» 
«Що робити з фізрою, коли пропустив усі пари під час стаціонару?» «За що хапатися? 
Як встигнути? Як вижити?»  

Стандартна ситуація та запитання в головах студентів, особливо 1 та 2 курсів. Да-
вайте спробуємо зрозуміти, чому так відбувається, бо хто винен, думаємо, і так зрозу-
міло. 

Головна проблема «невстигаючих» студентів полягає в тому, що вони не вміють 
самостійно навчатися і не мають самоорганізації, що це є найголовнішим правилом 
будь-якої справи, якщо хочеш досягнути успіху.  

Навчання за дистанційною формою відоме нам не перший семестр. Та не 
зважаючи на це, знову і знову ми допускаємося тих самих помилок. Але на ділі 
єдине, чим необхідно запастися,  це достатньою мотивацією, щоб самому себе 
контролювати. 

Насамперед необхідно усвідомити, що дистанційна освіта – це відкрита си-
стема навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом 
за допомогою сучасних технологій та мультимедії. Пам’ятайте, що мети можна 
досягти лише працюючи командою! 

Так, ця форма навчання дає нам свободу вибору місця, часу та темпу нав-
чання, завдяки Інтернету, який залучає велику кількість людей та стає важливим 
фактором розвитку. Але головне – дотримуватися чіткого плану дій, аби вчасно 
та без проблем досягати мети. 

Однак, варто пам'ятати, що освіта не завершується після закінчення універ-
ситету: у тих, хто налаштований домогтися успіху в кар'єрі та стати профі, нав-
чання триває все життя. У сучасному світі не можна зупинятися ні на секунду, 
важливо постійно розвиватися.  

Бережіть себе та не забувайте, що від вашого «сьогодні» залежить майбут-

нє.  

 

 Бадалова Ніна СПГ1901 

«НУБіП, що, знову?! Продовження…»  
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Карантин не завада благоустрою території 

17 листопада 2020 року на території навчального корпусу № 2 Національного універси-

тету біоресурсів і природокористування України, продовжуючи акцію та Всеукраїнський  

світовий флеш-моб з висадки трильйона дерев, який започатковано на економічному форумі 

в Давосі, Науково-педагогічні працівники ННІ лісового і садово-паркового господарства ви-

конали комплекс робіт із благоустрою території. 

Благоустрій – це не тільки візитна картка території університету, а й один із показників 

рівня участі студентів і викладачів у вирішенні проблем та перспектив розвитку даної сфе-

ри. 

Створили композиції з прекрасних квітучих чагарників, висадивши біля меморіального 

комплексу: Hydrangea paniculata L. (10 шт.), Thuja occidentalis ‘Globosa’ (6 шт.), Spiraea 

Vanhouttei L. (10 шт.). 

Ці композиції будуть не тільки прикрашати дану територію гарним цвітом, а й нада-

дуть привабливішого виду вигляду входу на територію меморіалу. 

Також доповнили рядову посадку з Thuja occidentalis L. (5шт.). 

На території навчального корпусу № 4 також створили композиції з чагарників: For-

sythia europaea L. (14 шт.), Spiraea Vanhouttei L. (10 шт.), що також стали окрасою території. 

Університетський скверу «Студентський» доповнили рядову посадку з Buxus sempervirens L. 

у кількості 60 шт. Бордюр став прикрасою вхідної зони скверу. 

Благоустрій території виконали Галінський Василь Володимирович – начальник госпо-

дарського відділу, Кравченко Сергій Петрович – комплексний робітник та завідувач кафед-

ри ландшафтної архітектури та фітодизайну проф. Колесніченко Олена Валеріївна. 

 

Максюк Світлана СПГ1701 


