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З В І Т 

про роботу студентського наукового гуртка 

“Лісомеліорація і ландшафтознавство” 

 кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій  

за 2016 – 2017 навчальний рік 

 

Студентський науковий гурток у звітному періоді налічував 20 студентів-

гуртківців, робота яких була розподілена по секціях. Секціями керували: 

Оптимізації лісоаграрних ландшафтів – професор В.Ю. Юхновський;  

Протиерозійного лісорозведення – доценти: С.М. Дударець, В.М. Малюга; 

Полезахисного лісорозведення – доцент О.В. Соваков; старший викладач      

Г.О. Лобченко.  

Робота об’єднаного студентського наукового гуртка проводилася 

відповідно до затвердженого плану і особистих для кожного студента-гуртківця 

тем досліджень.  

На порядок денний об’єднаного гуртка виносились наступні питання: 

     Розгляд та затвердження тем рефератів і випускних робіт майбутніх 

бакалаврів та магістрів; 

     Методика опрацювання наукових літературних джерел, правильне ведення 

конспекту, вміння аналізувати отриману інформацію, та вимоги до оформлення 

бібліографії; 

     Методика проведення польових, лабораторних досліджень та правильна 

організація і проведення камеральних робіт; 

     Основи методології наукових досліджень та представлення результатів у 

вигляді наукових статей, тез доповідей, виступів на конференціях; 

     Доповіді по темах рефератів, а також випускних фахових робіт. 

Гуртківці кафедри прийняли активну участь у 71-ій Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “ЛІС І ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ”  

СЕКЦІЯ 1. Проблеми розвитку лісового господарства та економіка України,  

яка відбулася 23-24 березня 2017 р.  

У квітні 2017 року студенти гуртка “Лісомеліорація  

і ландшафтознавство” освітнього ступеня “Магістр лісового господарства” 

взяли участь у виїзному науково-практичному семінарі на базі ДП “Ржищівське 

лісове господарство”, де ознайомилися з історичною довідкою підприємства, 

сучасним станом та перспективами його розвитку. 

Під час роботи виїзних семінарів здійснюється виховна патріотична 

робота. Зокрема, студенти відвідали Букринський плацдарм, який був 

захоплений у 1943 році під час битви за Дніпро.  

Проведено три “Майстер-класи” з освоєння гуртківцями методики 

виконання науково-дослідних робіт. 
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Виступ на науково-практичній 

студентській конференції 

Тосенко К.О 

Лубенець Є.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практичний 

семінар  

у ДП “Ржищівське ЛГ” 

 

 



 
 

Під час відвідування Букринського плацдарму 

 

 
 

 



 
 

     
Майстер-класи з опанування методикою наукових досліджень 

 

   
 



Студентами гуртківцями опубліковано 9 тез. Четверо студентів 

виступили на науково-практичній конференції з наступними темами: 

1. Ващенко Р.О. Особливості створення насаджень сосни звичайної на 

староорних землях у ДП “Корюківське лісове господарство ”. 

                                                               Керівник – доц. Дударець С.М. 

2. Іваненко Ю.С. Передумови розвитку ерозійних процесів на території НУБіП 

України. 

Керівник – канд. с.-г. наук Лобченко Г.О. 

3. Лубенець Є.В. Досвід створення полезахисних лісових смуг в 

Миргородському районі Полтавської області”. 

Керівник – доц. Малюга В.М. 

4. Тосенко К.О. Вплив лісорослинних умов на ріст соснових насаджень 

Корюківщини. 

Керівник – проф. Юхновський В.Ю. 

 

За результатами конференції  представник гуртка Іваненко Ю.С. 

відзначений ІІІ призовим місцем, а гурток за участь у І-му етапі “Фестивалю 

студентської науки - 2017” нагороджений дипломом ІІ-го ступеня. 

Стратегія розвитку студентського наукового гуртка передбачає: 

організацію науково-дослідної роботи студентів-гуртківців та сприяння 

виданню їх наукових праць;  

організацію і проведення наукових конференцій, конкурсів, круглих 

столів та виставок;  

сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного студентського 

наукового співробітництва та  посилення зв'язків науки з виробництвом; 

поглиблення наукових досліджень на існуючих лісомеліоративних 

об'єктах кафедри та географічне розширення досліджень із залученням нових, 

унікальних та типових, лісомеліоративних об'єктів; 

активне залучення студентів-гуртківців до участі у науковій роботі 

кафедри та передача наукового і виробничого досвіду наступним поколінням 

лісомеліораторів; 

висвітлення інформації про діяльність студентського наукового гуртка на 

сайті кафедри.  

 

 

Керівник студентського наукового 

 гуртка доцент                                                                                Малюга В.М. 

 

Завідувач кафедри відтворення лісів  

та лісових меліорацій професор                                                   Маурер В.М. 
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