
НУБіП України         Ф-7.5-2.2.3-02 

 

План-графік роботи наукового гуртка«Поновлення та розведення лісу» 
кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій  на 2019-2020 н.р. 

 
№ № 

п/п 
Заходи Дата проведення 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

1 2 3 4 5 

Осінній семестр 

1.Організаційні заходи 

1

1.1 

Вибори старости та секретаря 

гуртка. Залучення студентів з 
менших курсів до гуртка 

Вересень  ауд.51, к.1 Керівник, староста 

гуртка і гуртківці 

 1.2 Складання иа обговорення План-

графіка роботи наукового гуртка 

Вересень  ауд.51, к.1 Керівник, староста 

і секретар гуртка 

 1.3 Підготовка та проведення засідань 
СНГ кафедри 

Упродовж 
семестру 

ауд.127, к.1 
ауд.51, к.1 

Керівник та 
староста гуртка 

 1.4 Уточнення та затвердження тем 
наукових досліджень гуртківців 

Вересень  ауд.127, к.1 
ауд.51, к.1 

Керівник, староста 
гуртка і гуртківці 

1
1.5 

Організація та проведення зустрічі 
гуртківців з Міністром лісового г-
ва України В.І. Самоплавським   

Жовтень- 
листопад 

 

ауд.127, к.1 
 ауд.51, к.1 

Керівник та 
староста гуртка 

1

1.6 

Участь гуртківців у підготовці та 

проведенні Міжнародної науково-
практичної конференції до 100-

річчя кафедри 

Жовтень- 

листопад 
 

 Керівник, староста 

гуртка і гуртківці 

1
1.7 

Участь гуртківців у будівництві 
лабораторного будиночка кафедри 
на розсаднику 

Жовтень- 
листопад 

 

Навчально-
дослідний 
розсадник 

Керівник, староста 
гуртка і гуртківці 

2.Науково-дослідницька робота 

1
2.1 

Захист звітів та презентація 
зібраного під час практики 
наукового матеріалу для написання 

дипломних робіт 

Вересень  ауд.51, к.1 Керівник, староста 
гуртка і гуртківці-
дипломники 

1
2.2 

Написання наукових тез і статей за 
зібраними матеріалами  

Вересень - 
жовтень 

 Гуртківці-
дипломники 

1

2.3 

Опублікування тез і статей та їх 

апробація на секційному засіданні 
науково-практичної конференції 

Жовтень- 

листопад 
 

Відповідно 

до програми 
конференції 

Гуртківці-

дипломники 

1

2.4 

Підготовка постерів за 

матеріалами кваліфікаційних робіт 
та участь у постерній конференції 

Листопад-

грудень 
 

Відповідно 

до програми 
конференції 

Гуртківці-випуск-

ники ОС Магістр 

3.Екскурсійно-експедиційна робота та участь у виїзних науково-првактичних семінарах 

3
3.1 

Проведення інвентаризації лісових 
культур - наукових обєктів 

кафедри ВП НУБіП України 
«Боярська ЛДС» 

Вересень - 
жовтень 

 «Боярська 
ЛДС» 

Керівник гуртка, 
староста гуртка, 

гуртківці 

3

3.2 

Участь гуртківців в осінній 

лісокультурній компанії ВП 
НУБіП України «Боярської ЛДС» 

Жовтень  «Боярська 

ЛДС» 

Керівник гуртка, 

керівники секцій 

3

3.3 

Ознайомлення гуртківців з 

обєктами лісокультурної спадщини  

Листопад ВП НУБіП 

України 

Керівник гуртка, 

керівники секцій 



«Боярської ЛДС» в рамках МНК 

до 100-річчя кафедри 

«Боярська 

ЛДС» 

Весняний семестр 

1.Організаційні заходи 

1.1 Уточнення плана-графіка роботи 
гуртка у весняному семестрі 

Лютий,  
 

ауд.127, к.1 
 ауд.51, к.1 

Керівники секцій, 
гуртківці 

1.2 Підготовка наукових тез та 

забезпечення участі гуртківців у 
науково-практичних конференціях 

Січень-

травень,  

ауд.127, к.1 

 ауд.51, к.1 

Керівник гуртка, 

гуртківці 

2.Науково-дослідницька робота 

     

2.1 Закладання дослідів на навчально-
дослідному розсаднику кафедри 

лісовідновлення і лісорозведення 

Квітень,  НД 
розсадник 

кафедри 

Керівник і 
староста гуртка, 

керівники секцій 

2.2 Участь гуртківців у наукових та 
предметних олімпіадах НУБіПУ 

Квітень,  
 

 Староста гуртка, 
гуртківці 

2.3 Підготовку та участь у навчально-

науковому семінарі «Лісокультурні 
обєкти кафедри: сучасне значення,   

та перспективи використання» 

Вересень-

жовтень 

ВП НУБіП 

України 
«Боярська 

ЛДС» 

Керівник гуртка, 

керівники секцій 

2.4 Підготовка та участь у науково-
практичному семінарі «Відтворен-
ня сосняків Полісся на засадах 

ЕОЛ”» (ДП «Тетерівське ЛГ») 

Травень,  
 

ДП 
«Тетерівське 

ЛГ» 

Керівник гуртка, 
гуртківці 

2.5 Підготовка та участь у виїзному 
науково-практичному семінарі 

«Теоретичні та технологічні засади 
створення та експлуатації ПЛНБ» 
на базі Київської ЛНДС 

Травень,  
 

ДП 
«Київська 

ЛНДС» 

Керівник гуртка, 
гуртківці 

2.6 Підготовка та випуск науково-

інформаційних бюлетенів СНГ 
кафедри 

Березень-

травень,  

ауд.127, к.1 

ауд.51, к.1 

Староста гуртка, 

редакційна група  

2.7 Заслуховування попереднього 

захисту випускних кваліфікацій-
них бакалаврських робіт гуртківців  

Квітень-

травень  

ауд.127, к.1 

ауд.51, к.1 

Керівники 

випускних робіт, 
гуртківці 

     

2.8 Розробка та видача завдань на 

проведення наукових досліджень в 
період проходження ознайомчо-
технологічних і переддипломних 

практик 

Травень,  

 

ауд.127, к.1 

ауд.51, к.1 

Керівник гуртка,  

3.Екскурсійно-експедиційна робота та участь у виїзних науково-првактичних 

семінарах 

3.1 Участь гуртківців у весняній 

лісокультурній компанії  

Березень-

квітень 

 Керівник гуртка 

3.2 Участь гуртківців у закладанні 
наукових обєктів кафедри 

Березень-
квітень 

«Боярська 
ЛДС» 

Гуртківці кафедри 

3.3 Експедиційна поїздка гуртківців 

для збору матеріалу по тематиці 
кафедри в передові установи 

Травень-

серпень 
 

 Керівник гуртка, 

керівники секцій 

4.Виховна робота 



4.1 Участь у святкуванні Дня 

працівника Лісу 

вересень  Староста і 

секретар гуртка, 
гуртківці 

4.2 Участь у благодійних акціях та 

майстер-класах на НДР кафедри 

Березень-

травень 
 

 Староста і 

секретар гуртка, 
гуртківці 

4.3. Святкування пробудження лісу і 
початку весняної лісокультурної 

компанії 

Квітень, 
  

 Керівник гуртка, 
староста і 

гуртківці 

 

 

Керівник гуртка, зав.кафедри, проф.  _____________ В. Маурер  

Староста студентського наукового гуртка___________ О.Горицький 
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