
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
24-25 березня 2011 року на базі Навчально-наукового інституту 

лісового і садово-паркового господарства Національного універ-

ситету біоресурсів і природокористування України відбулася 

Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників, 

наукових співробітників та молодих вчених і Всеукраїнська сту-

дентська наукова конференція, на яких обговорювались актуаль-

ні проблеми лісівничої науки і виробництва на сучасному етапі.  

У Міжнародній  конференції, крім науковців, аспірантів та нау-

ково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту 

лісового і садово-паркового господарства, взяли участь представ-

ники лісогосподарських і деревообробних підприємств, широке 

коло лісових науковців, освітян із різних регіонів України – 

Львова, Луцька, Харкова, Житомира, Чернігова, Умані, Білої 

Церкви та інших міст. До участі на конференцію надійшли матеріали науковців із-за кор-

дону – Єльського університету, Глобального центру моніторингу пожеж (США), Природ-

ничого університету (Польща). Учасники представили різні точки зору на сучасний стан 

лісівничої освіти, науки, виробництва, висвітлили міжнародний досвід та перспективи 

розвитку лісівничої справи. 

Близько 150 студентів із різних вузів нашої країни прийняли участь у Всеукраїнській 

студентській науковій конференції. Серед учасників конференції нашого інституту були 

студенти всіх курсів, але найбільш активними слід відзначити студентів магістратури  та 

студентів 4 курсів, більшість яких представили доповіді за різними тематиками, що є результатами виконання бакалав-

рьських і магістерських  робіт. Робота конференції проходила за декількома  напрямами, які були виокремлені у чотири 

секції: ―Лісова політика. Лісова таксація та менеджмент. Лісівництво. Захист лісу‖; ―Лісові культури, лісова меліорація, 

фітомеліорація та захисне лісорозведення‖; ―Технологія деревообробки‖; ―Ландшафтна архітектура та декоративне саді-

вництво‖.  

Переможцями Всеукраїнської студентської наукової конференції визнано 23 студентів. Кращим серед доповідачів на 

секції ―Лісова політика. Лісова таксація та менеджмент. Лісівництво. Захист лісу‖ був студент Національного лісотехні-

чного університету (м. Львів), який виступив з цікавою доповіддю «Програма «Лісовпорядник» як інтерактивна система 

для роботи з базами даних лісовпорядкування». Високо  оцінені виступи студентів Компанець С.М. Неборачок О.А., 

Бреус Н.Ю., Гричук М.О., Лобченко Г.О. 

Друге місце зайняли студенти Романенко О.В., Заїка А.М., Максимчук І.В., Евтушенко Ю.В., Коцан М.С.,  Мазурчук 

С.М., Сорокін О.Г., Стасюк Л.О., Кочмарчук О.О. 

На третьому місці посіли студенти Сошенський О.М., Наумчук В.А., Гаркуша М.В., Коріньчук О.О., Покормяко Р.І., 

Граб І.В., Гриб І.В., Прокопук М.С. 

Всі студенти, які зайняли призові місця, нагороджені Дипломами І, ІІ, та ІІІ ступеню. 

Колектив Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біо-

ресурсів і природокористування України вітає всіх переможців, бажає здоров’я, натхнення, успіхів на науковій лісівни-

чій ниві! 

Проф. Н.О. Олексійченко  

23 травня 2011 рік  Випуск 2 

ЛІСФАКТИ 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Ніхто не забутий, ніщо не забуте... 

В цьому випуску: 

Період війни в історії лісогосподарського факуль-

тету є надзвичайно особливим, оскільки велика кі-

лькість його співробітників і студентів брали участь 

у військових діях і відстоювали право на мирне жит-

тя людей. Багато з них втратили близьких в цих бо-

ях, дехто віддав своє життя, але вони здобули пере-

могу і волю для українського народу. 

Героїчні сторінки історії лісогосподарського факу-

льтету відображені в його музеї, який знаходиться в 

94 аудиторії 1-го корпусу. Нажаль, з кожним роком 

стає все менше і менше свідків тих подій і лише ста-

ренькі фотографії бережуть пам'ять про наших Геро-

їв. 

Залишається лише сердечно подякувати цим лю-

дям і сказати їм: «Ніщо не забуте, ніхто не забу-

тий...». 

 

Ю.С. Мазоха, ст. 4 курсу 2 групи 
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Лісове багатоборство 

Н а базі Національного універси-

тету біоресурсів і природокористуван-

ня України 12-14 квітня 2011 року за 

ініціативи деканату лісогосподарсько-

го факультету ННІ лісового і садово-

паркового господарства відбулися зма-

гання з лісового багатоборства. В зма-

ганнях прийняли активну участь чоти-

ри команди лісогосподарського спря-

мування: команда НУБіП України з 

Києва, команда УНУС із Умані, ко-

манда ЖНАЕУ із Житомира та коман-

да НЛТУ зі Львова. Загалом змагались 

20 учасників. Команди із Житомира та 

Умані супроводжували 2 викладачі. 

Спортивні змагання урочисто відк-

рив декан лісогосподарського факуль-

тету НУБіП України Бала О.П. Зна-

йомство «новачків» почалось з вирі-

шення організаційних питань. Приїж-

джим студентам провели екскурсію по 

визначним місцям нашого університе-

ту: ботанічному саду, музею лісових 

звірів і птахів та музею НУБіП Украї-

ни. 

Першим етапом змагань стало ви-

значення зразків трав'яної рослиннос-

ті, пагонів в облисненому і необ-

лисненому стані, насіння дерев-

них і кущових порід, пагонів 

хвойних порід, шишок, пошко-

джень фіто- та ентомошкідника-

ми, хутра тварин, черепів та ріг. 

В командному заліку на цьому 

етапі найкраще проявила себе 

команда НУБІП України, в інди-

відуальному – учасниця цієї ко-

манди Лобченко Г.О. Оскільки 

визначення зразків затягнулося в 

часі, то стрільбу, на жаль, дове-

лося відмінити. По закінченні 

першого дня змагань всіх учас-

ників розмістили у гурто-

житку №18 на базі Дзвін-

ківського лісництва, де 

вони ознайомилися з міс-

цевими традиціями про-

водити вільний час. Пер-

ша половина другого дня 

змагань була присвячена 

таксації вже заздалегідь 

підготовлених дерев та 

ділянок в Дзвінковському 

лісництві. Лідером на 

цьому етапі стала знову 

команда НУБіП України, 

а в індивіальоному заліку 

– Бурковський В. із НЛТУ. Після обіду 

проводилося написання тестів з лісів-

ничих дисциплін та позаконкурсні 

змагання з міні-футболу. У спортив-

них змаганнях першість виборола ко-

манда з ЖНАЕУ. Вечір був присвяче-

ний виконанню улюблених пісень під 

гітару, дружньому та щирому спілку-

ванню, колективному приготуванню 

незабутньої вечері на вогнищі під кері-

вництвом шеф-кухаря Басюка Володи-

мира.  

Завершальним етапом стала лісоекс-

плуатація (звалювання лісу). Конкурс 

проходив в 4 етапи: підготовка бензо-

моторної пили до звалювання; звалю-

вання дерева; обрізування гілля; кря-

жування колоди. Найкращі здібності в 

цьому виді боротьби проявила коман-

да зі Львова. 

В результаті змагань команда      

НУБіП України, в нелегкій боротьбі, 

виборола перше командне місце, але 

оскільки Київ був приймаючою сторо-

ною, то результат команди був поза 

конкурсом, тому призові місця були 

присвоєні гостям. Таким чином: третє 

місце отримала команда УНУС, друге 

місце – НЛТУ, перше місце – ЖНАЕУ. 

В індивідуальному заліку бронзу заво-

ював Гриб Олександр, срібло – Паучак 

Іван, золото – Лобченко Ганна. Та не-

залежно від зайнятого місця, всі учас-

ники лісового багатоборства із Дзвін-

кового забрали з собою незбагненну 

кількість приємних спогадів, силу-

силенну хорошого настрою та бездон-

не море позитиву. Всі з нетерпінням 

чекатимуть змагань наступного року. 

Г.О. Лобченко , ст. М-1 

Розподіл успішності студентів Лісогосподарського факультету спеціальностей ―Лісове господарство‖ та ―Технологія 

деревообробки‖ за середнім балом 

Ст. 2                          ЛІСФАКТИ 
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Директор інституту, заслужений діяч науки і техні-

ки України, доктор сільськогосподарських наук, 

професор Лакида Петро Іванович поділився з нами 

своїми спогадами та досвідом роботи для майбутньо-

го покоління талановитих лісівників. 
Петро Іванович, що спонукало Вас до вибору саме 

цієї професії? 

— Звичайна випадковість. У селі, в якому я народився і 

виріс, лісу немає взагалі. Одного дня на залізничній станції 

я побачив декількох хлопчаків, які були одягнуті у лісівни-

чу форму, що привернуло мою увагу. Відповідь юнаків на 

запитання «Хто ви і де навчаєтесь?» стала вирішальною у 

виборі моєї майбутньої професії. Після цієї зустрічі я пос-

тупив у Шацький технікум. З цього все і розпочалось)… 

Дуже часто практики говорять, що між теорією та 

практикою існує візуальний бар’єр. Чи погоджуєтесь 

Ви з цим твердженням і які бачите шляхи усунення та-

кого бар’єру? 

— Щоб стати досвідченим практиком необхідно мати 

високий рівень теорії. Теорія – є базою знань, які безпереч-

но застосовуються на практиці. На жаль, багато підпри-

ємств в Україні не дотримуються всіх вимог правильного 

ведення лісового господарства. Тому й деякі практики вва-

жають, що між теоретичними знаннями і практичними на-

вичками існує суттєвий бар’єр. 

У Вас є чималий досвід роботи з-за кордоном. Прак-

тика яких країн Вам найбільше сподобалась, і що б Ви 

у них хотіли перейняти? 

— Робота, яку проводять іноземні країни, звичайно ж, 

цікава та професійна. Але мені найбільше подобається на-

вчання студентів у Швеції (де навчався мій син). Спочатку 

студенти вивчають теоретичну частину матеріалу, прово-

дять презентації (групуючись по троє, четверо), і одне з 

основних – інтенсивно обговорюють дану тему, де жоден 

присутній не залишається без уваги. Так працюють один 

місяць. Потім на два тижні їдуть на практику. Набуті тео-

ретичні та практичні знання студенти демонструють, вирі-

шуючи контрольний тест.  

У шведів навчальних дисциплін значно менше, ніж у 

нас. Більша увага приділяється основним, профілюючим 

предметам. 

Будучи студентом, чим Ви займались окрім навчан-

ня? 

— Я танцював…(посміхається)…, а саме – в «Колосі», 

де у свій час отримав диплом керівника. Також з  другого 

курсу я працював на кафедрі таксації; з того моменту я вже 

знав чим хочу і буду займатись надалі. 

Що б Ви хотіли побажати майбутнім спеціалістам 

лісового господарства? 

— Стабільності у державі; знайти місце роботи таке, яке 

б задовольняло вас як матеріально, так і морально; віднай-

ти свою другу половинку. 

Щиро дякуємо Лакиді Петру Івановичу за відверту 

та щиру розмову! 

К.В. Пасілецька , ст.4 курсу 2 групи 

Цікава особистість 

      ЛІСФАКТИ                        Ст 3.

8-10 квітня 2011 року на базі кафедри біології лісу та 

мисливствознавства ННІ лісового і садово-паркового гос-

подарства НУБіП України та Регіонального ландшафтного 

парку «Міжрічинський» (Козелецький район, Чернігівська 

область) відбувся міжнародний науково-практичний семі-

нар «Мисливська фауна на природно-заповідних територі-

ях: загрози і перспективи» та польовий тренінг 

«Теріозагартування-2011».  
Тематикою семінару стали: 

1. Поняття та склад мисливської фауни України. 

2. Стан та перспективи збереження фауни на 

природно-заповідних територіях. 

3. Методи вивчення та перспективи фауністич-

них досліджень на природно-заповідних територіях. 

4. Шляхи управління мисливською фауною. 

5. Рідкісні види мисливської фауни та проблеми 

їх охорони. 

В роботі семінару взяли участь 38 учасників, які 

представляли 22 організації з різних регіонів України 

та Білорусії. Під час семінару заслухано 15 виступів та 

доповідей. 

Складовими частинами семінару були круглі столи та 

польовий тренінг, на яких не лише активно обговорювали-

ся проблеми та перспективи розвитку мисливського госпо-

дарства, а й ґрунтовно закріплювались на практиці 

(мисливське багатоборство, польова мисливська кухня, 

спостереження за тетеруковими токовищами, визначення 

різних видів мисливських тварин за слідами життєдіяльно-

сті). Учасники семінару мали змогу ознайомитись з еколо-

гічною стежкою на території РЛП «Міжрічинський», взяти 

участь у цікавій екскурсії по Бондарівському болоту, спо-

стерігати токові польоти бекасів, чайок, місця зимових 

стійбищ лося, місця гніздування лелеки чорного і журав-

лів.  

За матеріалами семінару планується публікація статей 

окремим тематичним блоком у «Науковому віснику НУБіП 

України», де кожен учасник матиме можливість поділи-

тись результатами власних досліджень. 

До складу оргкомітету семінару входили проф. Лаки-

да П.І., проф. Олексійченко Н.О., проф. Гойчук А.Ф., доц. 

Тищенко В.М, асист. Сагайдак А.В. та викладачі кафедри. 

Активну участь у підготовці семінару брали студенти М-1 

спеціалізацій «Мисливське господарство» та «Захист лісу» 

кафедри біології лісу та мисливствознавства. 

А.О. Трачук , ст. М-1 

 

Міжнародний науково–практичний семінар та польовий тренінг 



Нарешті в творчому конкурсі виявлено переможця. Ним 

став студент 3 курсу 2 групи – Ігор Проценко. Подарунок 

та привітання декана лісогосподарського факультету вже 

чекають на нього. На його місці можеш бути і ти! Якщо ти 

талановитий і любиш та вмієш писати вірші або прозові 

твори – не зволікай, і дай іншим насолодитись твоїм талан-

том…Приймай участь у творчому конкурсі, надіславши 

електронний варіант свого творіння «на ми-

ло» (masyanya_90_90@mail.ru) або звернувшись в редак-

цію газети. Чекаємо на ваші твори. 
Життя іде як хтось казав «без коректур». 
Зі змінами звичайно ж, та їх не помічаєм… 
Когось знаходимо, когось втрачаєм, 
Та знов і знов повторюєм, що це життя, 
Що ми невзмозі в ньому щось змінити… 
В наших думках – немає вороття. 
Хоча ми в силах все це пережити. 
Усі депресії присутні за життя, 
Агресії, помилки наші… 
Ти не втечеш від них, 
Хоч як би не тікав. 
Вони присутні і з тобою завжди. 
Твоє життя – прекрасне… 
Варто це цінити. 
Незабувай ніколи ці слова! 
І пам’ятай: ти можеш ВСЕ змінити 
І не така та доля вже й сліпа… 

Проценко І. 

Творчий конкурс 

Студенти подорожують 

Ст. 4                        ЛІСФАКТИ 
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Газета виходить раз на місяць. 

Наклад — 100 примірників 

Посміхнись :) 
Проходить іспит. Студент виходить відповідати з 

маленьким папірцем, на якому написано пару корот-
ких слів. Викладач:  
- А де ж ваша відповідь?  
- В голові. 
- А це що? - киває на папірець.  
- А це не вмістилося.  

*** 
Студент періодично спізнюється на лекції.  
Професор роздратовано запитує:  

- Ви служили в армії?  
Студент: - Так.  
Професор:  
- Ну і що говорив вам старшина, коли ви спізнювали-
ся на перекличку? 
Студент:  
- "Доброго дня, пан лейтенант!"  

*** 
Розмовляють два викладачі біля деканату:  

- Ось якщо я на іспиті поставлю хоч одну четвірку, 
мене ціла група на руках носити буде!  
- А якщо я на іспиті поставлю хоч би одну трійку, то 
мене ціла група  носитиме на руках! 
   Поруч проходить декан. Підключається до розмо-
ви:  
- А якщо я вас обох звільню, то мене цілий факультет 
на руках носити буде!  

*** 
До сесії рахують дні, після сесії — стипендію, а вес-

ною — студентів. 

Цього тижня ми, студенти 4 курсу, 

повернулись із незабутньої подорожі до 

чарівного куточку нашої країни – Кар-

пат.  

Карпати… Тільки одне це слово ще 

довго буде викликати в пам'яті неймовір-

ні образи могутніх гір, шум бурхли-

вих рік, старезний, густий ліс. 

Наша подорож розпочалась з міс-

та Івано–Франківськ, яке захоплює 

своїми чудовими скверами, парками 

та привітністю корінного населен-

ня. Але метою був не Івано–

Франківськ — ми марили Говер-

лою! Кілька годин електричкою і 

ось ми серед могутніх гірських стін 

міста Яремча. Пройшовшись загад-

ковими шляхами скель Довбуша та 

підкоривши першу на нашому шля-

ху вершину гори Маковиця розумі-

єш, що в житті ще багато неймовір-

ного та прекрасного.  

Головна мета була досягнута на дру-

гий день подорожі. Важкий, а іноді й 

небезпечний шлях крутими та засніже-

ними схилами гори Говерла коштував 

досягнутої цілі. Неймовірні краєвиди з 

висоти 2061 м, гірська місцевість і…

білосніжна вершина.  

Останній день був присвячений славе-

тному місту Львову. Ми відвідали: 

Львівський оперний театр, костьоли, 

храми, музеї, Високий Замок; побачили 

велику кількість пам’ятників та просто 

цікавих місць, наприклад «Криївка», про 

яку знає, мабуть, кожен львів’янин. 

Головною родзинкою цієї подорожі 

було те, що ми все спланували самі. Пі-

дібравши розклад потягів, (це були нічні 

рейси), тому ми «з легкою душею» виру-

шили в дорогу. Наша подорож тривала 3 

дні і 4 ночі. Одну ніч ми ночували в при-

ватній будівлі, а решту в потязі, 

під час переїзду. В дорозі ми зо-

всім не втомлювались. 

Проживання в Карпатах у приват-

них будинках коштує в середньо-

му 35 гривень за добу. Вартість 

білетів на потяг знижується на 

половину (по студентському квит-

ку), тому так подорожувати ви-

явилось дуже вдало. Вартість про-

їзду та проживання становить 

близько 250 гривень.  

Подорожі збагачують нас духов-

но, дарують нові враження та емо-

ції. Подорожуйте, і ваше життя 

буде суцільним позитивом! 
 

 О.М. Сошенський, ст. 4 курсу 2 групи 

 

Студенти 4 курсу, 2011 рік 

Найвища точка України (Говерла - 2061м) 


