
План роботи студентського наукового гуртка 

“Лісомеліорація і ландшафтознавство” 

 кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій  

за 2017 – 2018 навчальний рік 

 
№ 

п/п 
Заходи 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відпові-

дальний 

1 2 3 4 5 

1 

Організаційні питання – розгляд та 

затвердження плану роботи на 

поточний навчальний рік. Вибір та 

затвердження тем наукових 

студентських досліджень 

початківцями, що поєднані з 

тематикою дипломного проектування 

та виконання випускних 

бакалаврських, а також завершення 

магістерських робіт з питань захисного 

лісорозведення 

2017 р., 

вересень  

Корп. 1, 

кімн. 130-

131 

Юхновський 

В.Ю. 

Дударець С.М. 

Малюга В.М. 

Соваков О.В. 

 

2 

Методологія опрацювання наукових 

літературних джерел. Оволодіння 

вмінням ведення конспекту анотацій, 

аналіз отриманої інформації, 

врахування вимог до оформлення 

бібліографії.  

2017 р., 

Жовтень 

Корп. 1, 

кімн. 130-

131 

Керівники  

секцій 

3 

Проведення майстер-класів з питань 

оволодіння методикою польових 

досліджень. Оволодіння методиками 

збору та обробки теоретичних та 

експериментальних даних.  

2017р., 

Листопад 

Голосіїв-

ський ліс 

Юхновський 

В.Ю. 

Малюга В.М. 

4 

Обов’язкове здійснення попередніх 

захистів випускних робіт студентами 

магістерської програми другого року 

навчання перед гуртківцями на 

кафедрі. 

2017 р., 

Грудень 

Корп. 1, 

кімн. 130-

131 

Керівники  

секцій 

5 

Обговорення матеріалів польових 

досліджень, підготовка рефератів і 

наукових доповідей. Подання 

матеріалів наукових досліджень у 

вигляді тез доповідей і статей у 

збірники наукових праць НУБіП 

України та інших наукових установ. 

2018 р., 

лютий 

Корп. 1, 

кімн. 130-

131 

Керівники  

секцій 

6 

Участь студентів-гуртківців кафедри в  

студентських науково-практичних 

конференціях НУБіП України та інших 

навчальних закладів (Львів, Житомир 

тощо). Обговорення результатів 

виступів на студентських 

конференціях. 

2018 р., 

березень 

Корп. 1, 

кімн. 130-

131 

Інші міста 

України 

Керівники 

секцій 

 

 

 

 



7 

Обов’язкове здійснення попередніх 

захистів випускних бакалаврських 

робіт студентами 4-тих курсів. 

Проведення польових досліджень під 

час навчальних практик. 

2018 р., 

квітень, 

травень 

Корп. 1, 

кімн. 130-

131 

Голосіїв-

ський ліс 

Керівники 

секцій, 

практики 

8 

Участь гуртківців у проведенні 

наукових досліджень на об’єктах, що 

визначені тематикою дипломного 

проектування та експериментальних 

польових досліджень, які здійснюються 

на стаціонарних об’єктах кафедри. 

2018 р., 

травень, 

червень, 

липень 

ДП 

«Канівське 

ЛГ», 

ДП 

«Ржищів-

ське ЛГ» 

Малюга В.М., 

Юхновський 

В.Ю., 

Дударець С.М. 

9 

Підведення підсумків результатів 

аналітичних і експериментальних 

наукових досліджень здійснених 

кожним дослідником-гуртківцем.  

протягом 

навчального 

року 

Корп. 1, 

кімн. 129-

133 

Керівники 

секцій 

 

 

Керівник об’єднаного гуртка доцент                                          Малюга В.М. 

 

Завідувач кафедри, професор                                                       Маурер В.М. 


