
 

ПЛАН-ГРАФІК РОБОТИ  

студентського наукового гуртка 

«Київська асоціація студентів-лісівників» 

кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій на 

І семестр 2017-2018 н.р. 

 

 

 

№ 

п/п 
Заходи 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

1.  

Підготовка та проведення 

тематичних засідань СНГ кафедри 

та проведення розмовного клубу 

«ForRestEng» 

Вересень-

червень (раз 

на тиждень: 

Вт VІ пара) 

ауд.51, к.1 
Керівник, 

староста гуртка 

1.1. 

Обговорення та затвердження плану 

роботи гуртка на І семестр 2017-

2018 н.р. 

26.09.2017 р. ауд.51, к.1 
Керівник, 

староста гуртка 

1.2. 
Виробництво целюлози та 

джинсової тканини із деревини 
03.10.2017  р. ауд.51, к.1 

Керівник, 

староста гуртка 

1.3. 
Лісове господарство Республіки 

Гана 
24.10.2017  р. ауд.51, к.1 

Керівник, 

староста гуртка 

1.4. Лісове господарство Канади 31.10.2017  р. ауд.51, к.1 
Керівник, 

староста гуртка 

1.5. 
Лісове господарство Сербії  і 

Великобританії 
07.11.2017  р. ауд.51, к.1 

Керівник, 

староста гуртка 

1.6. 

Українські лісівничі традиції та 

цікаві факти про лісове 

господарство світу 

14.11.2017  р. ауд.51, к.1 
Керівник, 

староста гуртка 

1.7. Лісове господарство Чехії 21.11.2017  р. ауд.51, к.1 
Керівник, 

староста гуртка 

1.8. Лісове господарство Фінляндії 28.11.2017  р. ауд.51, к.1 
Керівник, 

староста гуртка 

1.9. 

Підведення підсумків І семестру, 

обговорення і план роботи на 

ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

5.12.2017  р. ауд.51, к.1 
Керівник, 

староста гуртка 

2.  Участь  у конференціях та семінарах 
Протягом 

року 

В межах 

України 

Керівник, 

гуртківці 

3.  

Організація і проведення фахового 

змагання «Forestry Quest» серед 

студентів старших курсів 

10 жовтня 
НУБІП 

України 

Керівник, 

гуртківці 

4.  

Відвідування спеціалізованих 

виставок, культурно-розважальний 

закладів, участь у екологічно-

просвітницьких  заходах 

Щомісячно м. Київ 
Керівник, 

гуртківці 

3.1. 

Відвідування 16-тої міжнародної 

виставки машин і обладнання для 

лісового господарства, 

деревообробної та меблевої 

промисловості “LISDEREVMASH” 

26-

29.09.2017  р. 

НУБІП 

України 

Керівник, 

гуртківці 

3.2. Участь у заході «FSC Friday» 29.09.2017  р. 
НУБІП 

України 

Керівник, 

гуртківці 

3.3. 

Екскурсійна прогулянка на трамваї 

через лісовий масив у Пуще-

Водицю 

12.10.2017  р. Пуща-Водицю 
Керівник, 

гуртківці 

3.4. Відвідування театру Листопад м. Київ 
Керівник, 

гуртківці 



3.5. 
Екскурсія на Клавдіївську фабрику 

ялинкових прикрас 
Грудень смт. Клавдієве 

Керівник, 

гуртківці 

5.  
Профорієнтаційні заходи у 

Ірпінському шкільному лісництві 

Жовтень-

листопад, 

березень-

квітень 

м. Ірпінь, 

м. Буча 

Керівник, 

гуртківці 

6.  
Підготовка до міжнародних змагань 

з лісового багатоборства 

Листопад - 

березень 
ННІ ЛіСПГ 

Керівник, 

гуртківці 
 

 

 

 

 

Керівник гуртка, 

старший викладач кафедри  

ВЛтаЛМ, к.с.-г.н. 

 

 

 

Г.О. Лобченко 

Завідувач кафедри 

ВЛтаЛМ, к.с.-г.н. 

 

 

 

 

В.М. Маурер 

 


