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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Святкуємо 120-річчя нашої Alma Mater! 

Випуск  

Кожного року Національний університет біоресурсів і природокористування України 

святкує День університету, але саме цей рік є особливим! 

     Пам’ятаю, як 1 верес-

ня Станіслав Миколайо-

вич Ніколаєнко вітав 

першокурсників з почат-

ком навчального року і 

зазначив, що вони особ-

ливі, адже розпочали на-

вчання у визначний рік 

для Національного уні-

верситету біоресурсів і 

природокористування 

України  120-ту річни-

цю з дня заснування! 

     Історія НУБіП Украї-

ни починається від сіль-

ськогосподарського від-

ділення у далекому 1898 році. Тяжкі трансформації і об’єднання факультетів та інститутів 

не завадили створенню та розвитку провідного вищого аграрного закладу освіти України. 

Побувавши у трьох століттях наша Alma mater може похизуватися своєю стійкою ме-

тою на платформі  науки, а саме народжувати нових геніїв природничих наук та висококва-

ліфікованих фахівців, які зможуть підняти Україну на новий рівень, що зараз активно дово-

диться та демонструється. 

Розвиток лідерських якостей у студента також один із пріоритетів університету. Чудові 

керівники, успішні бізнесмени з гордістю скажуть: «Я навчався у Національному універси-

теті біоресурсів і природокористування України». 

Дивлячись на наш університет хочеться побажати лише подальшого розвитку та вдос-

коналення, адже наука не стоїть на одному місці, її повинен хтось рухати! 
 

ЗІ СВЯТОМ, РІДНА ALMA MATER! 

Білаш Вікторія, СПГ1701 

Якщо ми маємо можливість щось сказати — у нас є шанс бути почутими 
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Шістнадцятого квітня у стінах третього корпусу Національного університету біоресурсів і при-

родокористування стартував міжнародний фестиваль «Голосіївська весна 2018»! Навчально-

науковий інститут лісового та садово-паркового господарства у жеребкуванні отримав змогу висту-

пити у першій трійці заключними, що дало змогу одразу поставити високу планку для інших факу-

льтетів. Концепція сценарію складалася із зборів Студентської організації, до яких під час виступу 

були прив’язані вокальні, хореографічні, поетичні та інструментальні номери, які просто зачарува-

ли журі, підірвали своїм запалом публіку і примусили інші факультети, затамувавши подих, з ціка-

вістю дивитися виступ. 

Глянувши крізь пройдений час після фестивалю, можна із гордістю сказати, що витрачений час 

на репетиції до ночі та клопітка праця над собою допомогла нам гідно представити і захистити 

честь найстаршого інституту лісового та садово-паркового господарства на теренах України, а під-

сумком для нас став диплом першого ступеня у номінації «гармонія жанрів»). 

Як лісівники «Голосіївку» відіграли! 

Кучерявий Микола, ЛГ1703 

Найкращий спосіб відпочити між заліками зайнятися спортом! 

Шістнадцятого травня 2018 року в НУБіП проводилися змагання з легкої атлетики, в яких бра-

ли участь близько 300 студентів з різних факультетів та серед них були і студенти ННІ ЛіСПГ. 

Запекла боротьба за перемогу, стерті кросівки та галасливі вболівальники надавали заряд пози-

тиву та енергії. Саме з таким настроєм наші хлопці змагалися на бігових доріжках.  
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Ліси ніколи не бувають німими для тих, хто розуміє їх мову! 

Порядна домогосподарка слідкує за порядком у своїй хаті, кожна мати доглядає свою дитину, 

а майбутні лісівники Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства до-

глядають за лісами. 

Природний добір ‒ це дуже жорстока річ і тому потрібно хоч трішки допомагати рослинам 

жити.  Саме цим займаються майбутні лісівники  ННІ ЛіСПГ у Боярській лісовій дослідній станції 

та отримують від цього велику порцію задоволення.  

Котенко Ольга, ЛГ1601 

Всі показали гарний результат і отримали вітання від вболівальників. Та незважаючи на завзя-

тість суперників Євгеній Жовнуватий та Володимир Майстренко “вибігали” в них дві медалі на ди-

станції 400 м. 

Хлопці, щиро вітаємо вас всією дружньою родиною ННІ ЛіСПГ! 

Гаркуша Олена, ЛГ1602 
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Перемога не завжди дістається тим, хто йде напролом.. 

На початку квітня в університеті проходили щорічні дебати між командами факультетів та навчаль-

но-наукових інститутів. Сенс цих дебатів полягає в тому, що при жеребкуванні наставник команди ННІ чи 

факультету обирає тему та сторону («За»/ «Проти»), адекватність якої аргументовано буде доводити коман-

да. 

Першими нашому ННІ потрапила команда факультету ФЗРБтаЕ із темою, відомою для обговорення 

у всьому світі – «Евтаназія». Команда ННІ ЛіСПГ шляхом «обирання папірця» отримала право відстоюва-

ти адекватність цієї процедури та надати їй місце на існування. Гарно підготувавшись до контраргументів 

ми переконали журі аргументами і пройшли до ¼ фіналу. 

Наступна тема, яка долею жеребкування обрала нас 

відстоювати її як можливу у двадцять першому столітті 

була «Смертна кара», а конкурентами була команда Меха-

ніко-технологічного факультету. Це була запекла боротьба 

між людяністю та бездушністю і враховуючи те, що обидві 

команди не хотіли комусь віддавати місце у ½ фіналу журі 

надали шанс двом командам пройти далі. 

За крок до перемоги та фіналу економічний факуль-

тет з темою «Ядерна енергетика» не зміг відібрати таку ба-

жану перемогу та вихід у фінал університетських дебатів у 

нашого інституту. 

І ось настав вирішальний день. У фіналі знову зустрі-

лися команди ННІ ЛіСПГ та МТФ, які обговорювали тему «Сильний комунізм краще, ніж слабка демокра-

тія». Наша команда відстоювала право демократії, але вельми шановним суддям десь то її було замало і 

підсумком було для нас почесне друге місце. Отримавши великий досвід і моральне задоволення готуємо-

ся до наступного року! 

Привітаємо команду ННІ ЛіСПГ з зайнятим 2-гим місце на університетських дебатах, а саме: Оче-

ретько Олесю, Щербака Євгена, Кучерявого Миколу, Дороша Сергія, Чугая Євгенія та Ковриженка Арте-

ма! 

Та особисто Щербака Євгена, який тепер заслужено має звання «Кращий учасник університетських 

дебатів НУБіП України  2018»! 

Чарівна пора року   весна... 

А ти бачиш, як розквітла весна?    

Білі цвітуть розімлілі дерева     

Вона з собою тепло принесла. 

Почекай, побудь біля мене..    

     Давай вип'ємо солоду квітневої кави, 

     Хай нас вона зігріє теплом. 

     Весна не березень, не квітень, не травень - 

     Це люди, які обіймають крилом 

І гарною весняною порою 

У моїй душі заспівають птахи. 

Я для тебе заквітну весною, 

Якщо цього захочеш ти 

Поліщук Світлана, СПГ 1501 

Очеретько Олеся, СПГ1701 

На узліссі 

На узліссі, край дороги, 

Що веде в казковий світ, 

Зупинив столітні ноги 

Дуб сивобородий дід. 

     Находився білим світом 

     Навтовкався громовиць, 

     А тепер він марить літом 

     Як обірваний старець… 

Спи, старий, весняні грози 

Вже шумлять десь в далині, 

Мчать вони крізь злі морози 

На зеленому коні 

Василь Радикал 


