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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

“Я  ̶  першокурсник!” 

 

Випуск  

     Щорічно 31 серпня відбуваєть-
ся урочиста посвята першокурс-
ників у студенти НУБіП України і 
цей рік не є виключенням! 
     Близько 140 студентів приєд-
налися до лав нашого інституту. 
Урочисте дійство проходило в 
приміщені першого корпусу в за-
лі Вченої ради. Мені, як студенту, 
який сидів тут минулого року, бу-
ло дуже цікаво почути  відомих 
людей інституту та відчути цю 
атмосферу знову. Директор інсти-
туту, Лакида Петро Іванович, 
привітав студентів із нагоди Дня 
знань, передав найкращі поба-

жання від ректора та запевнив батьків, що їхні діти обрали  правильну спеціальність.  
     Свято відвідали шановні гості: почесний директор інституту Валерій Самоплавський, 
генеральний директор КО «Київзеленбуд» Наталія Бєлоусова, директор Дарницького лі-
сопаркового господарства Михайло Явний, генеральний директор компанії «АККО інте-
рнешнл» Ігор Мельник і власник садового центру «Єва» Роман Золотаревський. Гості 
виголосили  надихаючі промови, закликали бути вірними патріотами країни, старанно 
навчатись і поважати один одного. Зокрема, Петро Іванович акцентував на вивченні  іно-
земних мов, що в подальшому дозволить отримати подвійні дипломи і відкриє ширші 
перспективи. Також директор інституту торкнувся важливої теми, пов'язаної з майбут-
нім держави: за словами професора, для кожного важливо створити міцну сім'ю, а такого 
вибору “половинки”, як у студентські роки,  вже не буде.  
     Згадавши емоції, які вже трохи відійшли за рік, я зрозумів, які саме напутні слова я 
маю сказати від імені всіх студентів для майбутніх першокурсників. На мою думку, ін-
формацію для студентів варто повідомляти досить прозоро, тому сказав те, що сам хотів 
би почути: «Дійсно, в нашому університеті дуже цікаве й насичене студентське жит-
тя, але найголовніше – не боятися робити те, чого бажається, незмінно йти до своєї 
мрії та жити так, щоб було, про що розповісти дітям».  
 Бажаємо успіхів, веселого навчального року та ясної погоди нашим першокурсни-
кам! 

Сегеда Олексій, чинний голова СО ННІ ЛіСПГ  

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



Ст. 2                               ЛІСФАКТИ 

Аграрна республіка будуємо свою державу! 

     Три дні Аграрної  республіки в НУБіП України   ніби друге відродження свідомо-

сті студентської особистості. 
     Не відкриттям, але випробуванням власної відповідальності після бурхливої та за-
пеклої ночі змагань стала ранкова зарядка, що тонізувала кожного республіканця. За-
вдяки нашим організаторам та міністрам одразу після легкого фізичного збадьорення, 
ми плавно перейшли до пробудження смакових рецепторів та отримання ейфорії від 
смачного та ситного сніданку. 
     Після трапези команди почали змагатися в першості з таких видів спорту, як фут-
бол, теніс, баскетбол, шахи, волейбол та настільних ігор: мафії та корпорації НУБіП. 
Одним із основних змагань був квест, де наша команда у складі Сегеди Олексія та 
Шуляки Дарини зайняла призове місце. 
     Фото-квест влаштував перевірку на креативність бачення світу в зупиненій миті. 
     Свою перемогу ми здобули і в конкурсі “Краса Республіки”, яку від нашого інсти-
туту представляв магістр першого року навчання Кикла Віталій та студентка третього 
курсу Поплавська Кароліна. Вони отримали звання “Містер інтелект” та “Міс посмі-
шка”. 
     Шаховий турнір також не залишив нас без призу: капітан команди Микола Кучеря-
вий став одним із переможців турніру.  
     Апогеєм закінчення заходу стала революція, де команди змінили президента та об-
рали нового голову Аграрної республіки на 2019 рік. 
     Скільки б не минуло часу, ми віримо в казкове продовження нашої нової держави 
та її успішність не тільки в університетському, а й у всеукраїнському масштабі. 

Кучерявий Микола, екс-голова  

СО ННІ ЛіСПГ 
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Зайняття спортом як найкращий спосіб відпочинку! 

      Швидко пролетіли майже 2 місяці навчання.  За цей час лісівники встигли не тіль-
ки взяти участь у культурно-масовій роботі, а й насолодитися “спортивним” життям. 
     Змагання з футболу до Дня працівника лісу, військово-партіотична підготовка, ес-

тафета з легкої атлетики, жіночий стрітбол, футбол серед факультетів   у всіх цих 
змаганнях студенти ННІ ЛіСПГ брали участь. 
     Розпочнемо зі змагань із футболу до Дня працівника лісу. Це дійство проходить ко-
жного року і цей не був виключенням. Участь брали команди з різних курсів, почина-
ючи з першого і закінчуючи магістрами, також були команди викладачів та випускни-
ків інституту. Енергетика запеклої боротьби відчувалася на стадіоні, всі команди по-
казали непоганий результат, але переможців не буває багато. Так, перемогу здобула 
команда 2 курсу, за що була нагороджена кубком, який є перехідним, грамотами, ме-
далями та смачним кавуном, яким, до речі, поласували всі учасники змагань. 
     Далі розпочалися змагання з футболу серед факультетів. Команда ННІ ЛіСПГ ви-
борола 4 місце. Вітаємо кожного, хто приєднався до цієї маленької, але важливої пе-
ремоги.  
     Не менш цікавим був комплекс змагань із військово-патріотичної підготовки. Наші 
хоробрі дівчата та мужні хлопці брали участь у різних видах завдань: неповне збиран-
ня/розбирання автомату, естафета, перетягування канату, спорядження патронами ма-
газину АК, перша медична допомога, армрестлінг, кидання гранати на дальність та 

влучність і багато іншого. Наші студенти показали хороший результат: 1 місце   вій-

ськова естафета, 1 місце  кидання гранати на влучність (вітаємо студента ЛГ-1702 

Волощука Віктора), 2 місце   одягання ЗЗК (вітаємо студента ЛГ-1701 Жеведя Мак-

сима) та 3 місце   перетягування канату. 
     Крім того, неможливо не відзначити команду хлопців на естафеті з легкої атлетики, 
які “вибігали” 2 місце! 
     Насамкінець залишилися наші неперевершені дівчата, які вразили своїм результа-
том гри в жіночий стрітбол, хоча й зайняли 7 місце. Це були неймовірно захопливі та  
складні іри, адже майже в кожній команді суперників траплялася дівчина, яка є чле-
ном команди університету з баскетболу! 

Вітаємо наших переможців та дякуємо всім учасникам та вболівальникам!! 

Білаш Вікторія, СПГ-1701 
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Квест-посвята в першокурсники! 

     По-літньому теплого прекрасного дня, відбувся черговий квест нових студентів 2018 ро-
ку – квест першокурсників. 11 жовтня представники трьох спеціальностей (технологій дере-
вообробки, лісового та садово-паркового господарства) представили свої команди, готові 
бігти за перемогою. Усього було 6 різних за складом, кількістю представників та назвою ко-
манд, серед них: System of a down, СПГ 1802 ск, Лісова братва, 12-й легіон, Афганці, Такса-
тори.com. Усі команди гідно боролися за перемогу. 
     Основною метою квесту було ознайомлення першокурсників із територією НУБіП. Кож-
на команда мала свій маршрут, тобто свою послідовність точок, із підказкою на кожній із 
них про знаходження наступного місця прибуття. Використовуючи всю свою кмітливість та 
швидкість, першокурсники вирішували завдання та прямували до наступних випробувань.  
     Командам довелось пройти через абсолютно різні завдання: на тренування пам'яті, інте-
лектуальні здібності, винахідливість, спритність, креативність та згуртовану командну ро-
боту. Запал та жага перемоги палали в їхніх серцях. 
     Усі першокурсники показали прекрасний результат і якщо можна було б, то всі б отрима-
ли перше місце, адже всі вони «умнічкі» (як висловився про першокурсників голова СО 
ННІ ЛіСПГ Сегеда Олексій), але призові місця отримали лише 3 команди: 

 1 місце ”Таксатори.соm”, 2 місце ”Лісова братва”, 3 місце ”System of a down”. 

Вітаємо наших переможців!!! 
Дякуємо всім, хто безпосередньо брав участь у цьому заході! 

Телегуз Юлія та Куранда Марина, СПГ-1701 


