
НУБіП України           Ф-7.5-2.2.3-02 

План-графік роботи наукового гуртка 

 «Відтворення лісів» 

кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій  

на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 
№ 
п/п 

Заходи 
Дата 

проведення 
Місце 

проведення Відповідальний 
1. Організаційні заходи 

1.1. Підготовка та проведення 

засідань СНГ кафедри 
Упродовж 

семестру 
Лабораторія 

магістерської 

підготовки, к.1, 

ауд. 51 

Керівник гуртка, 

староста і секретар 

гуртка 

1.2. Зустріч-семінар гуртківців 

кафедри з ветеранами 

лісокультурної справи 

України на тему: «Лісокуль-

турна спадщина України» 

Квітень, 

2019 р. 

Лабораторія 

магістерської 

підготовки, к.1, 

ауд. 51 

Керівник і староста 

гуртка 

2. Науково-дослідницька робота 

2.1 

Заслуховування та 

обговорення наукових 

доповідей гуртківців 

Березень, 

2019р. 

Лабораторія 

магістерської 

підготовки, к.1, 

ауд. 51 

Керівники секцій, 

гуртківці 

2.2 Підготовка наукових тез та 

участь гуртківців у науково-

практичних конференціях 

Січень-

травень, 2019р 

ННІ ЛіСПГ Керівник секцій, 

гуртківці 

2.3 Підготовка та участь у 

науково-практичному 

семінарі «Відтворення 

сосняків Полісся України на 

засадах ЕОЛ»  

Травень 2019р. ДП 

«Тетерівське 

ЛГ» 

Керівники секцій, 

староста гуртка 

2.4 Участь гуртківців у наукових 

та предметних олімпіадах  

Квітень 2019р. НУБіП України Староста гуртка,  

2.5 Закладання дослідів на 

навчально-дослідному 

розсаднику кафедри 

Квітень 2019р. НД розсадник 

кафедри 

Керівники 

випускних робіт, 

гуртківці 
2.6 Підготовка та випуск 

науково-інформаційних 

бюлетенів СНГ кафедри 

Квітень-

травень 2019 р. 

Лабораторія 

магістерської 

підготовки, к.1, 

ауд. 51 

Староста гуртка, 

редакційна група 

2.7 Попередній захист випускних 

бакалаврських робіт 

гуртківців 

Травень-

червень 2019 

р. 

Лабораторія 

маг. підготовки, 

к.1, ауд. 51 

Керівники 

випускних робіт, 

гуртківці 

2.8 Розробка та видача завдань на 

проведення наукових 

досліджень в період 

проходження практик 

Травень-

червень 2019 

р. 

Лабораторія 

магістерської 

підготовки, к.1, 

ауд. 51 

Керівник гуртка, 

керівники секцій 

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



№ 
п/п 

Заходи 
Дата 

проведення 
Місце 

проведення Відповідальний 
семінарах 

3.1 Проведення інвентаризації 

лісових культур - наукових 

обєктів кафедри ВП НУБіП 

України «Боярська ЛДС» 

Квітень- 

Травень, 

2019р. 

ВП НУБіП 

України 

«Боярська 

ЛДС» 

Керівник гуртка, 

староста гуртка, 

гуртківці 

3.2 Участь гуртківців у весняній 

лісокультурній компанії 

Боярської ЛДС, підприємств 

Держлісагенства та роботах 

на навчально- дослідному 

розсаднику кафедри 

Березень- 

квітень, 2019 

р. 

ВП НУБіП 

України 

«Боярська 

ЛДС» 

Керівник гуртка 

3.3 Ознайомчі поїздки на 

декоративні деревні 

розсадники різних форм 

власності з метою вивчення 

особливостей організації, 

діяльності сучасного стану, 

проблем та перспектив їх 

функціонування 

Квітень- 

Травень, 

2019 р. 

Київ та його 

околиці 

Керівник гуртка, 

староста гуртка, 

гуртківці (секція 

розсадництво) 

3.4 Участь гуртківців у весняній 

лісокультурній компанії 

Боярської ЛДС, підприємств 

Держлісагенства та роботах 

на навчально- дослідному 

розсаднику кафедри 

Березень- 

квітень, 2019 

р. 

 Керівник гуртка 

3.5 Експедиційна поїздка 

гуртківців для збору 

матеріалу по тематиці 

кафедри в передові установи 

Травень- 

червень, 

2019 р. 

 Керівник гуртка, 

керівники секцій 

4. Виховна робота 
4.1 Організація, підготовка та 

проведення засідання гуртка з 

нагоди Міжнародного дня 8 

березня 

Березень, 

2019 р. 

 Староста і секретар 

гуртка, гуртківці 

4.2 Святкування пробудження 

лісу і початку весняної 

лісокультурної компанії 

Квітень, 

2019 р. 

 

Керівник гуртка, 

староста і гуртківці 

 

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

 

План-графік роботи наукового гуртка «Поновлення та розведення лісу» на ІІ 

семестр 2018-2019 н.р. розглянуто і затверджено на засіданні кафедри відтворення 

лісів та лісових меліорацій (протокол №28 від 23.06.2018 р.) 
Секретар кафедри, доц.         О.Ю. Кайдик 


