
План роботи студентського наукового гуртка 

“Лісомеліорація і ландшафтознавство” 

кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

на 2019 – 2020 навчальний рік  

№ 

п/п 
Заходи 

Дата 

прове-

дення 

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 

2019 р., 

вересень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Юхновський В. 

Дударець С.М. 

Малюга В.М. 

Соваков О.В., 

Романець О.М. 

2 

Опанування порядком опрацювання 

наукових літературних джерел. Видача 

завдань на виконання випускних робіт. 

2019 р., 

жовтень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Керівники  

секцій 

3 

Оволодіння методиками збору та 

обробки теоретичних та 

експериментальних даних із 

застосуванням майстер-класів 

2019 р., 

листопад 

Голосіївський  

ліс 

Юхновський В. 

Малюга В.М. 

4 

Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Відтворення 

лісів та лісова меліорація в Україні: 

витоки, сучасний стан, виклики 

сьогодення та перспективи в умовах 

антропоцену» 

7-8.11.19 
Ауд.69,  

Боярська ЛДС 

Юхновський В. 

Малюга В.М. 

Романець О.М. 

5 

Здійснення попередніх захистів 

випускних магістерських робіт 

студентами другого року навчання із 

залученням решти гуртківців. 

2019 р., 

грудень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Керівники  

секцій 

6 

Підготовка матеріалів наукових 

досліджень для написання тез 

доповідей і статей у збірники наукових 

праць НУБіП України та інших 

наукових закладів. 

2020 р., 

лютий 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Керівники  

Секцій 

7 

Участь студентів-гуртківців у  

науково-практичних конференціях 

НУБіП України та інших навчальних 

закладів. 

2020 р., 

березень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Інші міста 

України 

Керівники 

секцій 

8 

Традиційні попередні захисти 

випускних бакалаврських робіт. 

Проведення польових досліджень під 

час навчальних практик. 

2020 р., 

квітень, 

травень 

Корп. 1, 

кімн. 130-131 

Голосіївський ліс 

Керівники 

секцій, 

практики 

9 

Сезонна участь гуртківців у проведенні 

наукових досліджень на об’єктах, які 

визначені тематикою дипломного 

проектування. 

2020 р., 

травень, 

червень, 

липень 

ДП«Канівське 

ЛГ» 

ДП «Ржищівське 

ЛГ» 

Малюга В.М., 

Юхновський В., 

Дударець С.М. 

Романець О.М. 

10 

Обговорення результатів аналітичних і 

експериментальних наукових 

досліджень здійснених кожним 

дослідником-гуртківцем.  

протягом 

року 

Корп. 1, 

кімн. 129-133 

Керівники 

секцій 

 

Керівник гуртка,  проф.       Юхновський В.Ю. 
 

Завідувач кафедри, професор                                                    Маурер В.М. 


