
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ  ГУРТКІВЦІВ за 2019-2020 н.р. 

Сертифікати та дипломи: 

ПІБ гуртківці Досягнення Назва заходу Підтвердження 
Команда 

«Тигри»  (Крістіна 
Тосунова, Олександр 
Горицький, Максим  

Фесюк, Ярослав 
Федчик) 

І місце 

Всеукраїнські спортивно-
інтелектуальні змагання 

професійного спрямування «Forestry 
Quest» 

https://nubip.edu.ua 
/node/66007 

Команда 
«Тигри»  (Крістіна 

Тосунова, Олександр 
Горицький, Максим  

Фесюк, Ярослав 
Федчик) 

І місце 

І етап відбіркових спортивно-
інтелектуальних змаганнь 

професійного спрямування «Forestry 
Quest» 

https://nubip.edu.ua 
/node/64268 

Максим Фесюк І місце 
І етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Лісове 

господарство» 

https://nubip.edu.ua 
/node/72013 

Юлія Носенко ІІ місце 
І етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Лісове 

господарство» 

https://nubip.edu.ua 
/node/72013 

Олександр 
Горицький 

ІІІ місце 
І етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Лісове 

господарство» 

https://nubip.edu.ua 
/node/72013 

Володимир  
Кравець 

І місце 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Відтворення лісів та 
лісова меліорація в Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики сьогодення 

та перспективи в умовах 
антропоцену», присвячена 100-річчю 
кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

https://nubip.edu.ua 
/node/67860 

Олександр  
Костенко 

І місце 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Відтворення лісів та 
лісова меліорація в Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики сьогодення 

та перспективи в умовах 
антропоцену», присвячена 100-річчю 
кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

https://nubip.edu.ua 
/node/67860 

Олександр 
Горицький 

ІІ місце 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Відтворення лісів та 
лісова меліорація в Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики сьогодення 

та перспективи в умовах 
антропоцену», присвячена 100-річчю 
кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

https://nubip.edu.ua 
/node/67860 

Оксана  
Поясник 

ІІІ місце 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Відтворення лісів та 
лісова меліорація в Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики сьогодення 

та перспективи в умовах 
антропоцену», присвячена 100-річчю 
кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

https://nubip.edu.ua 
/node/67860 

  



ПІБ гуртківці Досягнення Назва заходу Підтвердження 

Юлія  
Носенко 

ІІІ місце 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Відтворення лісів та 
лісова меліорація в Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики сьогодення 

та перспективи в умовах 
антропоцену», присвячена 100-річчю 
кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

https://nubip.edu.ua 
/node/67860 

Марина  
Артем’єва 

ІІІ місце 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Відтворення лісів та 
лісова меліорація в Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики сьогодення 

та перспективи в умовах 
антропоцену», присвячена 100-річчю 
кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

https://nubip.edu.ua 
/node/67860 

Володимир  
Кравець 

Стипендіат 
Програма міжнародного обміну 
International Forestry Fellowship 

Program 2020 Лісової служби США 

Відтерміновано у 
зв’язку із COVID 

2019 

Семен  
Обломей 

Стипендіат 
Програма міжнародного обміну 
International Forestry Fellowship 

Program 2020 Лісової служби США 

Відтерміновано у 
зв’язку із COVID 

2019 

 

   



 

Список наукових публікацій (тези доповідей)   

1. Артем’єва М.В.  Сучасний стан полезахисних лісових смуг у ДП «Компаніївське 

лісове господарство». Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового 

комплексу та садово-паркового господарства: матеріали 74-ої Всеукраїнської 

науково-практичної студентської конференції. Київ (подано до друку).  Науковий 

керівник – кандидат сільськогосподарських наук Г.О. Лобченко. 

2. Артем’єва М.В. Досвід створення полезахисних лісових смуг у 

ДП «Компаніївське лісове господарство».  Відтворення лісів та лісова 

меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи 

в умовах антропоцену: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 

6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра К, 2019. с. 147-148. Науковий 

керівник – кандидат сільськогосподарських наук Г.О. Лобченко. 

3. Горицький О.Г. Досвід відтворення сосняків у ДП «Добрянське лісове 

господарство». Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, 

сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю 

кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 6-8 листопада 2019 

р.). Київ: Видавництво Ліра К, 2019. с. 157-158. 

4. Костенко О.М. Особливості відтворення лісових насаджень у ДП «Остерське 

лісове господарство». Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, 

сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю 

кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 6-8 листопада 2019 

р.). Київ: Видавництво Ліра К, 2019. с. 167-168. 

5. Кравець В.П. Перспективи створення плантацій Ginkgo biloba L. в Україні.  

Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики 

сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри відтворення 

лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво 

Ліра К, 2019. с. 70.   

6. Макаревич Т.М. Відтворення лісів у ДП «Висоцьке лісове господарство». 

Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садово-

паркового господарства: матеріали 74-ої Всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції. Київ (подано до друку).  Науковий керівник – кандидат 

сільськогосподарських наук Г.О. Лобченко.  

7. Макаревич Т.М. Досвід відтворення лісів ДП «Висоцьке ЛГ».  Відтворення лісів 

та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та 

перспективи в умовах антропоцену: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій (м. Київ, 6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра К, 2019.  с. 

173-174.  Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук 

Г.О. Лобченко. 

8. Мацьопа О.В., Лобченко Г.О. Відновлення лісових ландшафтів в умовах 

рекреаційного навантаження Вижницького району Чернівецької області. 

Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики 

сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри відтворення 



лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво 

Ліра К, 2019. с. 105-106  Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських 

наук Г.О. Лобченко.   

9. Носенко Ю.В. Забезпеченість сіянцями лісокультурних робіт у 

ДП «Золотоніське лісове господарство». Відтворення лісів та лісова меліорація 

в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах 

антропоцену: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 

6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра К, 2019. с. 175-176.   

10. Поясник О.М. Доцільність вирощування сіянців деревних рослин у коробах на 

прикладі досвіду ДП «Тетерівське ЛГ». Відтворення лісів та лісова меліорація в 

Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах 

антропоцену: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 

6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра К, 2019. с. 177-178. 

 

 


