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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

«Я – першокурсник» 

Сказане забудеться, написане  запам'ятається 

Випуск 

У сучасному світі кожній людині необхідно отримати вищу освіту.  Де і коли її отримува-

ти людина вирішує сама. Але сьогодні вступити до вищого навчального закладу на бюджет 

стає важче, бо кількість місць скорочується з 

кожним роком. Однак у НУБіП України скла-

лася дещо інша ситуація. 

 Цього року наш університет дав шанс 

cтудентам, серед яких опинилася і я. Відте-

пер я студентка ННІ лісового і садово-

паркового господарства та хочу поділитися з 

вами своїми враженнями від цих двох місяців 

навчання.  

За цей короткий термін можна виділити де-

кілька яскравих святкових заходів. По-перше, 

висловлюю велику вдячність ректорату та 

дирекції нашого інституту за організацію 

Школи першокурсника. Це був насичений тиждень знайомств з ННІ, його керівництвом, 

університетом та студентами. Не менш видовищною подією став Дебют першокурсника, 

під час підготовки до якого ми вперше працю-

вали зі своїми групами, складаючи програму 

виступу. Неможливо передати тих емоцій, що 

ми відчули по його закінченню! Це справді на-

дихає та зближує.  

   Наостанок висловлюю вдячність студентсь-

кій організації, яка робить студентські будні  

такими активними та яскравими! 

 НУБіП – це університет, який об'єднав у своїх 

стінах найкращих людей! Пам'ятайте, що ра-

зом ми зможемо змінити світ!  

Бадалова Ніна, СПГ−1901 



Ст. 2                               ЛІСФАКТИ 

«СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА» – одна подія, два слова, три дні та нескінченна кількість емо-

цій! Це дійство, на яке чекають з нетерпінням цілий рік; захід, який об'єднує студентів, дає їм мож-

ливості, мотивацію, віру та незабутні емоції. 

Студенти Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства неодноразо-

во були учасниками неймовірного дійства і 2019-й рік не став виключенням. Цьогоріч його пред-

ставляла команда «Лісобезпрєдєл» на чолі з лідером команди Олексієм Сегедою. 

Перший день команди розпочався з прибуття на місце призначення і митного контрою. Успішно 

пройшовши кордон республіки та поселившись у гуртожиток, ми почали підготовку команди ННІ 

ЛіСПГ до представлення перед іншими учасниками та міністрами республіки. Саме візитівка роз-

почала випробування, які складалися з інтелектуальних, спортивних змагань та квестів. Різноманіт-

тя конкурсів захоплювало: естафети, планка, футбол, фото-батли, теніс та багато інших, серед яких 

у грі «Мафія», шашках та перетягуванні канату наша команда здобула першість. 

Наступного дня відбувся конкурс краси «Міс і містер республіка», у якому представник нашої 

команди, Ткачук Юрій, здобув титул «Містер брутальність», а Власова Єва – «Міс талановитість». 

На третій день всі команди разом із міністрами відправилися на прогулянку-пікнік до річки, а 

ввечері цього ж дня відбувся танцювальний батл, вручення командам нагород за отримані здобутки 

та обрання нового президента республіки. 

 Висловлюємо щиру вдячність організаторам цього свята за море позитиву, адже життя на респу-

бліці дуже насичене, наповнене безліччю незабутніх моментів, дружніх змагань та звершень. Тож 

не зволікай, приходь наступного року на відбір і, можливо, саме ти станеш частиною команди, яка 

буде захищати честь інституту. Пам'ятай: республіка чекає на тебе! 

 

«СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА» – одна подія, два слова, три дні ... 

Герасименко Карина, СПГ−1901 



Для кожного з членів збірної ННІ ЛіСПГ з футболу спорт – це спосіб життя! 
23 вересня стартували відбіркові ігри з міні-футболу у форматі 7х7. Вісім збірних команд 

факультетів та ННІ подолали груповий етап і отримали змогу позмагатися за вихід до півфі-
налу спартакіади.  

7 жовтня відбулося футбольне протистояння між командами ННІ лісового і садово-
паркового господарства та збірною факультету харчових технологій. Наші хлопці одразу пе-

рехопили ініціативу та зберігали лідерство протягом всієї гри, – у підсумку 4:0 на нашу ко-

ристь.  
У півфінальній грі футболісти нашого ННІ грали з командою юридичного факультету. Це 

протистояння теж закінчилося перемогою лісників з рахунком 1:0. 
Фінальна гра Кубку ректора НУБіП України з футболу була дуже напруженою. Розпочав 

гру ректор НУБіП України Станіслав Ніколаєнко, виконавши урочистий удар. Це було про-
тистояння справжніх майстрів футбольної справи, команд ННІ лісового і садово-паркового 
господарства та агробіологічного факультету. Учасники обох команд грали майстерно та 
злагоджено до останніх хвилин основного часу, який закінчився з рахунком 1:1. 

Доля чемпіонського кубку вирішилась тільки в серії післяматчевих пенальті, де, на жаль, 
наші хлопці програли з рахунком 4:5. 

Після напруженої гри розпочалося нагородження кращих гравців чемпіонату. Звання 
 «Кращий гравець» отримав студент ННІ лісового і садово-паркового господарства Іван 
Кравченко. 

Поспілкувавшись із капітаном команди Олександром Коваленком, ми дізнались, що  на-
ступного семестру тренування будуть проводитися двічі на тиждень, що дозволить команді 
грати більш злагоджено, оскільки більшість хлопців тренується вдома на рівні району, окре-

мі – на рівні області та України. Але те, що  кожен майстерно володіє м'ячем, допомогло 

дійти до фіналу. Підтримка вболівальників теж зіграла вагому роль надихаючи футболістів 

на злагоджену гру.  
 

ЛІСФАКТИ                                         Ст. 3

Лісники у фіналі Кубку ректора НУБіП України з футболу 

Маклюк Вікторія, СПГ−1701 
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«Перший курс, перший тиждень, перший проект» 

Жовтень відзначився своєю продуктивністю, зокрема багатьма корисними заходами. Одним з них 

був «НУБіП ДЛЯ АТО. У НАС ТЕЧЕ ОДНА КРОВ». Головним ідеологом і натхненницею виступи-

ла першокурсниця ННІ лісового і садово-паркового господарства Марія Берко. Студентка від щиро-

го серця подякувала Національному університету біоресурсів і природокористування України за 

небайдуже ставлення та оперативність в організації такої справи, а головне – за можливість! 

Співпраця проходила з «Головним військово-клінічним госпіталем». На організацію проекту був 

відведений місяць. За цей час зібрана команда встигла зробити чимало роботи, а саме: опрацювати 

документаційні питання, розробити та роздрукували флаєри, відзняти відеозаклик під назвою 

«ВРЯТУЙ ТРИ ЖИТТЯ!», а також випустити ефір із телеканалом «Патріот Донбасу», запросити 

ЗМІ до університету. Крім того, цей захід надав можливість не тільки взяти участь у заборі крові, а 

й долучитись до іншої волонтерської допомоги. Так студенти відчули свою значимість, торкнув-

шись до благородної мети. 

Саме цей день донора зафіксував рекорд за кількістю охочих. Лікарі розраховували на сотню во-

лонтерів, а в підсумку отримали 121 донацію, що означає 363 врятованих життя. Не враховуючи те, 

що 40 студентів не мали можливості долучитися до акції через відсутність місць для подальшого 

забору крові, така кількість небайдужих справді надихає продовжувати розпочату справу. 

У процесі проведення заходу Марія разом зі своїм товаришем Андрієм Базякою створили  робочу 

сторінку в Instagram, яку назвали «Перуновці тут» (@perunovtsi_tut), що стало початком розширен-

ня розпочатої справи. «Ми хочемо створювати подібні проекти й надалі, допомагати нашим захис-

никам безперервно», – зазначає Марія. 

Ініціаторка акції зізналася, що було нелегко організувати подібний захід. «Ми працювали кожного 

дня, але найголовніше – змогли вдосконалити себе в багатьох напрямах», – розповіла студентка. 

Марія зазначила, що вельми вдячна своїм друзям – Артуру Сімейку та Владиславу Клеменкові, які 

подолали 1000 км заради того, щоб підтримати подругу, дарувати їй сили й натхнення. Марія поба-

жала студентам знайти таких товаришів та пам’ятати, що університет – це не тільки джерело отри-

мання фахових знань, але і чудова нагода реалізувати себе, ставши прикладом для інших!  

Білаш Вікторія, СПГ−1701 
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