
 
    Науковий гурток кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій має свої 

історичні витоки з моменту заснування кафедр: лісових культур (1919 р.) та 

лісових меліорацій (1935 р.). Становлення студентської наукової роботи 

пов’язано з першим завідувачем кафедри лісової меліорації, проф. 

М.М. Степановим (1935-1941 рр.).  

Студентський науковий гурток у звітному періоді налічував 20 студентів-

гуртківців, робота яких була розподілена по секціях. Секціями керували: 

Оптимізації лісоаграрних ландшафтів – професор В.Ю. Юхновський;  

Протиерозійного лісорозведення – доценти: С.М. Дударець, В.М. Малюга; 

Полезахисного лісорозведення – доцент О.В. Соваков; старший викладач      

Г.О. Лобченко.  

Робота об’єднаного студентського наукового гуртка проводилася 

відповідно до затвердженого плану і особистих для кожного студента-гуртківця 

тем досліджень.  

              
 

              
 

Керівники секцій із студентами під час спілкування: проф. Юхновський В.Ю., 

ст. викладач Лобченко Г.О; доценти Дударець С.М., Малюга В.М. 



На порядок денний об’єднаного гуртка виносились наступні питання: 

     Розгляд та затвердження тем рефератів і випускних робіт майбутніх 

бакалаврів та магістрів; 

     Методика опрацювання наукових літературних джерел, правильне ведення 

конспекту, вміння аналізувати отриману інформацію, та вимоги до оформлення 

бібліографії; 

     Методика проведення польових, лабораторних досліджень та правильна 

організація і проведення камеральних робіт; 

     Основи методології наукових досліджень та представлення результатів у 

вигляді наукових статей, тез доповідей, виступів на конференціях; 

     Доповіді по темах рефератів, а також випускних фахових робіт. 

Продовжуються традиційні “Майстер-класи” з освоєння гуртківцями методики 

проведення науково-дослідних робі. Зокрема, влаштування гідротехнічних 

споруд (тинки та розпилювачі стоку); дослідження полезахисних смуг (будова, 

конструкції, вітропроникність) тощо. 

 

 
 

Загальне фото за участі завідувача професора Маурера Віктора 

Мельхіоровича та студентів магістратури другого року навчання учасників 

постерної конференції кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

(10.11.2017 р.). 

Відбулося традиційне обов’язкове заслуховування наукових доповідей, 

попередній захист магістерських робіт та успішний захист гуртківцями 

«Лісомеліорація і ландшафтознавство» кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій випускних науково-дослідних робіт під час роботи державної 

екзаменаційної комісії 12 – 15 грудня 2017 року. 



 

Переможець першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт Царук Максим Вікторович прийняв участь у другому етапі та 

виступив із доповіддю в м. Полтава (квітень 2018 р.) 

 

Стратегія розвитку студентського наукового гуртка передбачає:  

- організацію науково-дослідної роботи студентів-гуртківців та 

сприяння виданню їх наукових праць;  

- організацію і проведення наукових конференцій, конкурсів, круглих 

столів та виставок;  

- сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного студентського 

наукового співробітництва та  посилення зв'язків науки з виробництвом; 

- поглиблення наукових досліджень на існуючих лісомеліоративних 

об'єктах кафедри та географічне розширення досліджень із залученням нових, 

унікальних та типових, лісомеліоративних об'єктів; 

- активне залучення студентів-гуртківців до участі у науковій роботі 

кафедри та передача наукового і виробничого досвіду наступним поколінням 

лісомеліораторів; 

- висвітлення інформації про діяльність студентського наукового гуртка 

на сайті кафедри.  

 

 

 



План роботи студентського наукового гуртка 

“Лісомеліорація і ландшафтознавство” 
кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

за 2018 – 2019 навчальний рік  

 

№ 

п/п 

№ 

Заходи 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 
Відпові-дальний 

1 

Вибори старости гуртка. Уточнення та 

затвердження тем наукових 

студентських досліджень. Залучення 

студентів гуртківців до виконання 

реальних наукових досліджень з 

питань захисного лісорозведення 

2018 р., 

вересень  

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Юхновський В.Ю. 

Дударець С.М. 

Малюга В.М. 

Соваков О.В. 

 

2 

Опанування порядком опрацювання 

наукових літературних джерел. Видача 

завдань на виконання випускних робіт. 

2018 р., 

Жовтень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Керівники  

секцій 

3 

Оволодіння методиками збору та 

обробки теоретичних та 

експериментальних даних із 

застосуванням майстер-класів 

2018 р., 

Листопад 

Голосіївський 

ліс 

Юхновський В.Ю. 

Малюга В.М. 

4 

Здійснення попередніх захистів 

випускних магістерських робіт 

студентами другого року навчання із 

залученням решти гуртківців. 

2018 р., 

Грудень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Керівники  

секцій 

5 

Підготовка матеріалів наукових 

досліджень для написання тез 

доповідей і статей у збірники наукових 

праць НУБіП України та інших 

наукових закладів. 

2019 р., 

Лютий 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Керівники  

Секцій 

6 

Участь студентів-гуртківців у  

науково-практичних конференціях 

НУБіП України та інших навчальних 

закладів. 

2019 р., 

Березень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Інші міста 

України 

Керівники 

секцій 

7 

Традиційні попереді захисти 

випускних бакалаврських робіт. 

Проведення польових досліджень під 

час навчальних практик. 

2019 р., 

квітень, 

травень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Голосіївський 

ліс 

Керівники секцій, 

практики 

8 

Сезонна участь гуртківців у проведенні 

наукових досліджень на об’єктах, які 

визначені тематикою дипломного 

проектування. 

2019 р., 

травень, 

червень, 

липень 

ДП «Канівське 

ЛГ», 

ДП 

«Ржищівське 

ЛГ» 

Малюга В.М., 

Юхновський В.Ю., 

Дударець С.М. 

9 

Обговорення результатів аналітичних і 

експериментальних наукових 

досліджень здійснених кожним 

дослідником-гуртківцем.  

протягом 

року 

Корп. 1, 

кімн. 129-133 

Керівники 

секцій 

 

 

 


