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Загальна 
інформація
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Керівник гуртка: доцент 
кафедри 

Лобченко Ганна 
Олександрівна

Староста гуртка: 

Кравець Володимир

Заступник: 

Обломей Семен

Секретар:

Красник Тетяна

Графік засідань: 
Двічі на місяць, 

п'ятниця,  о 16.30, 
ауд.51, к.1. 

або  онлайн  Cisco 
Webex

Кількість активних 
учасників: 

10 студентів.



Контактна  
інформація

• Сайт НУБІП України: 
https://nubip.edu.ua/node/32483

• Сторінка у Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/KFS
A.UA/

• Чат у Viber

• Instagram @kfsa_ua

• Email: kfsa.ua@gmail.com

https://nubip.edu.ua/node/32483
https://www.facebook.com/pg/KFSA.UA/
mailto:kfsa.ua@gmail.com


Мета та 
завдання 

МЕТА

• збагачення формальної освіти студентів 
лісівничої та інших споріднених природничих 
спеціальностей шляхом розширення 
міжнародного співробітництва з 
університетами світу, дослідними і науковими 
організаціями лісогосподарського та 
екологічного спрямування, а також обмін 
актуальною інформацією та науковими 
здобутками у сфері лісового, садово-паркового 
господарства та деревообробної промисловості.
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Мета та 
завдання 

ЗАВДАННЯ

• Створити передумови для розвитку наукового, 
професійного і творчого потенціалу студентів;

• Підвищити рівень володіння фаховою іноземною
лексикою;

• Сформувати навики роботи у колективі та 
підвищення рівня колективної відповідальності (team-
building);

• Розвивати лідерські здібності (leadership skills);

• Залучати студентів до міжнародних заходів, програм 
обміну тощо;

• Покращити вміння професійної комунікації зі 
представниками міжнародних організацій, колегами 
різних країн, національностей тощо. 
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Діяльність та 
здобутки KFSA
за 2020-2021 н.р.
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Опубліковано  5 тез 
доповідей.

4 призових (І) місця  
за результатами 
Всеукраїнських 

конференцій 



Діяльність та здобутки KFSA
за 2020-2021 н.р.

Публікації 

• КРАВЕЦЬ В.П. Динаміка професійної мотивації студентів спеціальності 205 «Лісове господарство». Тези доповідей  учасників   
75‐ої Всеукраїнської студентської   науково‐практичної конференції  «Науковий пошук молоді для сталого розвитку  лісового 
комплексу та садово‐паркового  господарства»   (23 березня 2021 року)

• КРАСНИК Т.В. Сучасний стан та снігорозподільчі властивості полезахисних лісових смуг смуги чернігівщини. Тези доповідей  
учасників   75‐ої Всеукраїнської студентської   науково‐практичної конференції  «Науковий пошук молоді для сталого розвитку  
лісового комплексу та садово‐паркового  господарства»   (23 березня 2021 року)

• КРАСНИК Т.В. До питання використання інтродукованих видів для  відтворенні лісів україни. Матеріали VІІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Житомир)

• МАКАРЕВИЧ Т. М.  Відтворення лісів у ДП «Висоцьке лісове господарство». Тези доповідей  учасників 74-ої всеукраїнської 
студентської науково-практичної конференції «науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садово-
паркового господарства» (15 вересня 2020 року)

• АРТЕМ’ЄВА М. В.  Сучасний стан полезахисних лісових смуг у ДП «Компаніївське лісове господарство» Тези доповідей  учасників 
74-ої всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу 
та садово-паркового господарства» (15 вересня 2020 року)

Лінки на збірник тез

• https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/tezi_dopovidey_74-ya_vseukrayinska_studentska_konferenciya_nni_lispg_2020_sayt_2.pdf

• https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_75-ta_vseukrayinska_studentska_konferenciya_2021.pdf
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https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/tezi_dopovidey_74-ya_vseukrayinska_studentska_konferenciya_nni_lispg_2020_sayt_2.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/tezi_dopovidey_75-ta_vseukrayinska_studentska_konferenciya_2021.pdf


Локальний 
комітет IFSA

• KFSA є членом IFSA
(International Forestry 
Students' Association ), 
що відкриває
гуртківцям можливість
проходження практик у 
міжнародних
партнерів, займати
офіційні посади у 
міжнародній асоціації, 
голосувати на
генеральній асамблеї
тощо.
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Діяльність та здобутки 
KFSA за 2020-2021 н.р.

• Назва заходу: IFSS Online

• Місце проведення: Zoom, Канада

• Дата проведення: 17-22 серпня  2020

• Кількість країн-учасників: 23

• Представники НУБіП України:  

Володимир Кравець – обраний  на позицію
Head of FAO Sub-Commission

https://nubip.edu.ua/node/82608
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https://nubip.edu.ua/node/82608


• https://ifsa.net/team/

https://ifsa.net/team/


Діяльність та здобутки KFSA
за 2020-2021 н.р.

• Назва заходу: IUFRO Enlarged Board

• Місце проведення: Zoom, Австрія  

• Дата проведення: 23-24 серпня  2020

• Кількість країн-учасників: 50 учасників   

• Представники НУБіП України:  

Володимир Кравець  
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Діяльність та здобутки 
KFSA за 2020-2021 н.р.

• Назва заходу: 
International Day of 
Forests  - IFSA Webinar

• Місце проведення: Zoom 

• Дата проведення: 21 
березня  2021

• Кількість країн-учасників: 
57 учасників із 11 країн 

• Представники НУБіП 
України:  

Володимир Кравець, 
Тетяна Красник, Семен 
Обломей 
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Діяльність та здобутки 
KFSA за 2020-2021 н.р.

• Назва заходу: NERM
2021 - Online (Prague)

• Місце проведення: 
Zoom, Чехія

• Дата проведення: 

• 30 квітня - 4 травня  
2021

• Кількість країн-
учасників: 13

• Представники НУБіП 
України:  

Володимир Кравець, 
Тетяна Красник, Семен 
Обломей
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Діяльність та 
здобутки KFSA за 
2020-2021 н.р.

• Назва заходу: SERM 2021 - Online 
(Greece)

• Місце проведення: Zoom, Греція

• Дата проведення: 6-9 травня  2021

• Кількість країн-учасників: 11

• Представники НУБіП України:  

Володимир Кравець, Тетяна 
Красник, Семен Обломей



Діяльність та здобутки 
KFSA за 2020-2021 н.р.

• Назва заходу: міжнародний науково-практичний 
семінар “Introduction into Forestry in Germany in 
contrast to Ukrainian practices”

• Дата проведення: 30 жовтня 2020 

• Запрошені доповідачі : 

✓ Nele Römer (IFSA LC Eberswalde) 

✓Johannes Herzog (LC Göttingen)
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https://nubip.edu.ua/node/82984

https://nubip.edu.ua/node/82984


Діяльність та 
здобутки KFSA за 
2020-2021 н.р.

• Назва заходу: міжнародний
науково-практичний семінар
“Social initiatives in forest 
restoration”

• Дата проведення: 

13 листопада 2020 

• Запрошені доповідачі :   Антон 
Тімошенко «Little Earth», 
Таджикистан 
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https://nubip.edu.ua/node/83644

https://nubip.edu.ua/node/83644


Діяльність та здобутки 
KFSA за 2020-2021 н.р.

• Назва заходу: міжнародний
науково-практичний
семінар “Mountain Forests 
Challenges and 
Management”

• Дата проведення: 

16 грудня 2020 

• Запрошені доповідачі :   
Георгій Зурабіані, Грузія

17

https://nubip.edu.ua/node/85253

https://nubip.edu.ua/node/85253


Діяльність та 
здобутки KFSA

• Назва заходу: інтелектуальні
онлайн-змагання під назвою
«Професія лісівника» до 
Міжнародного дня студента

• Місце проведення: Київ, 
Україна

• Дата проведення: 

19 листопада  2020

• Кількість команд: 5  
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Детальніше: https://nubip.edu.ua/node/83947

https://nubip.edu.ua/node/83947


ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
ЗДОБУТКИ KFSA

• Онлайн-зустрічі із
представниками лісової
галузі різних країн світу

• Тематичні засідання та
проведення розмовного
клубу «ForRestEng»
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Культурно-виховна робота
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Детальніше:
https://nubip.edu.ua/node/

84298

https://nubip.edu.ua/node/84298


Культурно-виховна 
робота

• Детальніше: 

• https://nubip.edu.ua/node/88901

• https://nubip.edu.ua/node/88717
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https://nubip.edu.ua/node/88901
https://nubip.edu.ua/node/88717


План роботи 
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Проведення тематичних 
засідань гуртка кафедри 

та проведення 
розмовного клубу 

«ForRestEng» 

Проведення  онлайн-
зустрічей із 

представниками лісової 
галузі країн Європи

Організація FORESTRY 
QUEST 2021

Організація воркшопу до  
Міжнародного дня лісу

Освоєння фахової 
англомовної лексики та 

сучасних світових 
тенденцій у галузі 

лісового господарства;

Участь у конкурсах 
наукових робіт та 

публікація тез;

Організація наукових 
заходів та виїзних 

семінарів;

Культурно-виховна 
робота.



KFSA – це не виключно науковий гурток,

а справжня родина!

Запрошуємо всіх охочих!
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