
Національний університет біоресурсів і природокористування України

З  В  І  Т 

про роботу студентського наукового гуртка 

«Лісовідновлення і лісорозведення»
у 2016-2017 навчальному році 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

Староста СНГ кафедри, студент магістратури Я.П. Хомич
Науковий керівник СНГ, зав. кафедрою, проф. В.М. Маурер

Київ - 2017



*Проф. Гордієнко М.І. (1968 – 1976 рр.);

*Проф. Кальний П.Г. (1977 – 1982 рр.);

*Проф. Гордієнко М.І. (1983 – 2002 рр.);

*Проф. Маурер В.М. (з 2003 р. і до нині).

Керівники студентського наукового
гуртка кафедри:



Наукові секції гуртка

Наукова секція Керівники

Насінництва проф. Бровко Ф.М., 
доц. Іванюк І.В.

Деревного розсадництва проф. Маурер В.М., 
доц. Бобошко-Бардин І.М.

Відтворення лісів  та 
плантаційного 
лісовирощування

доц. Кайдик О.Ю.,
проф. Маурер В.М.

Мікроклонального
розмноження 

доц. Пінчук А.П.



Всього – 83 студента ННІ ЛіСПГ

з них:

навчаються за  спеціальностями:  

лісове господарство – 53 чол.;

садово-паркове господарство  – 30 чол.;

по курсах: 

Третього та 1-го скороченого – 26 чол.;

Четвертого та 2-го скороченого – 27 чол.;

ОС Магістр – 30 чол.

Кількісний склад студентського
наукового гуртка кафедри



Навчально-науково-виробнича лабораторія 
«Лісового насінництва та мікроклонального розмноження 

деревних рослин» 



Навчально-дослідний деревний розсадник кафедри та наукові 
лісокультурні об'єкти кафедри у ВП НУБіП України “Боярська ЛДС”
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Кафедральна фахова наукова бібліотека з особистих 
зібрань класиків-лісівників та кімната засідань гуртка
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Участь гуртківців  у  наукових студентських 
конференціях та семінарах, чол.
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Всеукраїнська науково-практична студентська конференція
«ЛІС І ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ» 



Участь гуртківців у всеукраїнських науково-практичних 
конференціях на базі інших ВНЗ
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Публікація результатів наукових досліджень: 

-Опубліковано: 2 статті і 30 наукових тез у виданнях НУБіП
України та 5 тез у виданнях інших ВНЗ.

- Випущено 4 наукові бюлетені студентського гуртка.



Участь гуртківців кафедри у виїзних науково-практичних семінарах: 

«Теоретичні та технологічні засади створення та експлуатації постійної
лісонасіннєвої бази сосни звичайної» (ДП «Київська ЛНДС») - 10 листопада 2016 р.
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«Лісокультурна спадщина ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»: 
історія, сучасний стан і перспективи використання»
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Участь гуртківців у майстер-класах:

* “Вегетативне розмноження деревних рослин відділеними від 
материнських особин частинами”;

* “Особливості щеплення культиварів родини Pinacea”;

*“Контейнерна культура деревних рослин: історія, особливості, 
перспективи”.
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Основні проблеми у діяльності студентського 
наукового гуртка кафедри

*Недостатнє матеріально-технічне і фінансове забезпечення
експериментальних та наукових робіт студентів (інструментів, сучасних
приладів і допоміжних матеріалів – добрив, ростових речовин,
субстратів, контейнерів тощо);

*Висока вартість публікації у віснику матеріалів досліджень студентів;

*Труднощі з перевезенням гуртківців та науковців кафедри до місць
проведення виїзних науково-практичних семінарів та закладання
наукових експериментів (відсутність транспорту);

*Незавершеність робіт з облаштування території навчально-дослідного
розсадника (огорожа, зрошувальна мережа);



Стратегічні напрямки  розвитку студентського 
наукового гуртка кафедри: 

*Зміцнення лабораторної та експериментальної бази;

*Розширення участі учасників студентського наукового гуртка у
вітчизняних і міжнародних наукових проектах і конкурсах;

*Створення молодіжних наукових груп (команд) з пріоритетних
напрямів наукових досліджень та підготовки комплексних
кваліфікаційних дипломних робіт;

*Розширення та зміцнення зв’язків з учасниками наукових
студентських гуртків інших ВУЗІВ у т.ч. і зарубіжних;

*Подальше запровадження нових форм наукової діяльності у
роботі наукових студентських гуртків (виїзні науково-навчальні і
науково-практичні семінари, зустрічі з науковцями, закладання
науково-виробничих об'єктів, тощо).



Гуртківці та співробітники 
кафедри відтворення лісів та 

лісових меліорацій НУБіП України

Дякуємо за увагу!


