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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Вітальне слово директора інституту 

Якщо ми маємо можливість щось сказати — у нас є шанс бути почутими  

Випуск  

 

30-й випуск «Лісфактів» – число чи подія? По-різному можна 

відноситися до цього. Але фактом є те, що «Лісфакти» цілком 

заслужено стали невеликим рупором студентської лісівничої спі-

льноти. Змінюються редактори-аматори, дописувачі, фотокорес-

понденти, а газета традиційно продовжує жити як на папері, так і 

у соцмережах. Її роль не тільки інформаційна, а й навчальна. Са-

мий короткий допис – це згусток думки і методи її подання, що 

може в недалекому майбутньому стати хорошою практикою для 

молодого фахівця. 

Хотілось би побажати тим, хто долучається до випуску газе-

ти, її дописувачам і читачам – тільки позитивних фактів у житті 

лісівничої студентської громади, університету і нашої країни! Виваженої думки і лег-

кого пера!    
        З повагою, 

        директор ННІ ЛіСПГ П. Лакида 

Історичний шлях Навчально-наукового інституту  

лісового і садово-паркового господарства 

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства розпочи-

нає свою історію з Варшавської лісової школи, яка була заснована у 1816 р. Згодом 

лісову школу було приєднано до Інституту сільського господарства, який у 1840 р.  

реорганізовано у Інститут сільського господарства і лісівництва. 

У вересні 1862 р. інститут переведено до м. Ново-Олександрії (нині – м. Пулави, 

Польща). З 1892 р. обов’язки директора інституту виконував відомий вчений-

ґрунтознавець проф. В. В. Докучаєв. У той період на лісогосподарському факультеті 

працювали такі відомі науковці як Є. П. Вотчал, М. М. Орлов, О. Г. Марченко та ін.  

У 1914 р. з початком Першої світової війни частину факультетів Ново-

Олександрійського Інституту сільського господарства і лісівництва евакуйовано до 

Харкова. З 1921 р. Ново-Олександрійський інститут відтворено як Харківський сіль-

ськогосподарський інститут з лісогосподарським факультетом.  



Ст. 2                               ЛІСФАКТИ 

У Харківський період на 
лісогосподарському факу-
льтеті працювали відомі 
вчені-лісоводи – професори     
Г. М. Висоцький, Я. Р. Ролл, 
Т. Д. Страхов, В. Я. Гурсь-
кий, А. І. Колесніков,                   
О. Г. Шустов та ін. 

У 20-х роках минулого 
століття створено філіал 
лісового відділення Харків-
ського СГІ на сільськогос-
подарському факультеті 
Київського політехнічного інституту. На базі цього факультету в 1922 р. у структурі 
КПІ створено Київський сільськогосподарський інститут, який з 1923 р. став само-
стійним вищим навчальним закладом. Завдяки енергійним зусиллям відомого лісівни-
ка Є.В. Алексєєва у 1922 р. відбулося відкриття лісоінженерного факультету при Київ-
ському сільськогосподарському інституті. Його і призначили деканом.  

У 1930 р. лісівничий факультет Харківського СГІ з усіма лабораторіями та облад-
нанням було переведено до м. Києва та об’єднано з лісоінженерним факультетом Ки-
ївського СГІ. Так було створено Український лісотехнічний інститут, який у 1936  р.  
реорганізовано в Київський лісогосподарський інститут.  

У 1937 р. відбулася реорганізація Київського лісотехнічного інституту в Київський 
лісогосподарський. У 1954 р. відбулося об’єднання Київського лісогосподарського ін-
ституту з Київським сільськогосподарським інститутом в Українську сільськогоспо-
дарську академію з лісогосподарським факультетом у її складі. Упродовж 1954-      
2001 рр. лісогосподарський факультет був у складі ВУЗу. У 2001 р. у складі Націона-
льного аграрного університету створено Навчально-науковий інститут лісового і садо-
во-паркового господарства. 

О. Токарева, доцент кафедри лісівництва 

Сучасна матеріальна база інституту 
 
 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» – це сучасне комплексне державне підприєм-
ство, яке поряд з освітянськими функціями успішно поєднує комплекс робіт із відтво-
рення, охорони та захисту лісу з переробкою деревини. У структурі підприємства є 
два лісництва (Боярське та Плесецьке), деревообробний цех, лісозаготівельний ком-
плекс, науково-дослідне мисливське господарство, автотранспортний парк, наукова 
частина, Дзвінківський навчально-науково-виробничий центр (ННВЦ).  

ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», як підприємство, що по-
єднує в собі виробничу, навчальну і наукову діяльність, є головною базою для прове-
дення навчальних, виробничих практик студентів ННІ лісового і садово-паркового го-
сподарства та факультету землевпорядкування НУБіП України, а також об’єктом пос-
тійних наукових досліджень і активного впровадження у практику досягнень лісівни-
чої науки.  

Нині ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» – єдине навчальне підприємство на те-
ренах СНД, яке має сертифікат FSC (Forest Stewardship Council) щодо ведення еколо-
гічно-збалансованого господарства. 



ЛІСФАКТИ                                         Ст. 3

Основним напрямом діяль-
ності ВП НУБіП України 
«Боярська ЛДС» є створення 
необхідних умов для прове-
дення навчальної і виробничої 
практики, здійснення практич-
ного навчання студентів за 
профілем обраної спеціально-
сті та слухачів підрозділів під-
вищення кваліфікації відпо-
відно до навчальних планів і 
програм та на основі зразково-
го самоокупного ведення лісо-
господарського виробництва з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 
впровадження ефективного менеджменту. 

Щороку на базі Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру близько 
500 майбутніх лісівників, озеленювачів та землевпорядників проходять практичне на-
вчання. На двох гектарах площі бази студентських практик компактно розміщені гур-
тожиток для проживання студентів, будиночок для викладачів, сучасна їдальня 
(відремонтована у 2012 р.), адміністративне приміщення з навчальними класами, 
спортивний майданчик, душові. Всі споруди на території Дзвінківського ННВЦ опа-

люються за сучасними технологія-
ми на основі твердопаливних кот-
лів, які працюють на відновлюва-
льних джерелах енергії (дрова, пе-
лети, відходи від деревообробки). 

У 2016 р. Боярською ЛДС за під-
тримки адміністрації університету 
було проведено капітальний ре-
монт приміщень під навчальні кла-
си. Відремонтовано 350 м2 примі-
щень, створено 3 класи, які осна-
щені мультимедійним обладнан-
ням та сучасними ортопедичними 

меблями, а також актовий зал на 120 чол. з мультимедійним обладнанням для прове-
дення творчих вечорів, конференцій, семінарів. Побудовано спортивний майданчик, 
обладнано його освітлення, встановлено нові спортивні снаряди. Закуплено тенісний 
стіл і спортивний інвентар – м'ячі, шахи, шашки, тенісні ракетки та ін.  

Упродовж 2016–2017 рр. проведено капітальний ремонт студентського гуртожитку, 
добудована побутова частина, де розмістили сучасний твердопаливний котел, душові 
кімнати та кімнати загально-побутового призначення. 

З допомогою студентів та викладачів ННІ лісового і садово-паркового господарст-
ва проведено озеленення всієї території студентських практик, розміщено додаткові 
лавки, альтанки.  

Нині Дзвінківський ННВЦ – це сучасна база для проведення практичних навчань 
студентів, аналогів якої немає в жодному університеті України. 

 
 

О. Морозюк, заступник директора з наукової роботи  
ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»  
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Переваги навчання в НУБіП України 
Вибір спеціальності та університету – нелегке рішення, адже впливає на майбутнє 

кожного. Якщо студент отримає якісні знання та зуміє вдало їх застосувати, то після 
випуску з університету зуміє реалізувати себе в житті. Обираючи НУБіП, кожен абіту-
рієнт отримає не тільки сучасну якісну освіту, але й матиме змогу розвиватися в різ-
носторонніх напрямах. Розташування університету в столиці України дає змогу бути в 
центрі важливих подій, активно проводити час із друзями, жити активним студентсь-
ким життям. Бути студентом – це круто, а ще почесно і по-своєму відповідально. 

Навчальні лабораторії університету оснащені усім необхідним для навчання. Ква-
ліфіковані викладачі доброзичливо ставляться до студентів та якісно викладають нав-
чальний матеріал. Поза межами лекцій та практичних занять можна відвідувати гурт-
ки з навчальних дисциплін, спортивні секції, брати участь у науковій роботі. Універ-
ситет тісно співпрацює з закордонними навчальними закладами, в результаті чого мо-
жна легко поїхати на навчальну практику, отримати закордонний досвід зі спеціально-
сті та покращити всій рівень іноземної мови.  

Розташування студмістечка надзви-
чайно комфортабельне: 20 хв. до прогу-
лянок по Хрещатику і 10 хв. до Цент-
рального автовокзалу за передачкою 
від батьків :-) Зранку  можна зробити 
пробіжку в Голосіївському парку. Доро-
га на пари прокладена під кронами де-
рев, в яких так комфортно заховався від 
столичного шуму і пилу наш універси-
тет.  

Варто відмітити, що кожного року в 
НУБіП України проводять День універ-
ситету, який вже став традиційним свя-
том. Це широкомасштабна подія, до 
участі в якій залучені всі – від студента 
до перших осіб держави. На святку-
вання, яке припадає на останню неділю 
травня (як і День Києва :-), запрошені 
як і студенти, які навчаються в універ-
ситеті, так і майбутні абітурієнти. Цьо-
го року День університету співпадає з 
«XIX зльотом студентських лідерів аг-
рарної освіти».   

Чекаємо всіх вас на святкуванні 
Дня університету!      

О. Чуйко, студентка 2 курсу  


