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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
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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) та soft-
skills;

• Залучати студентів до міжнародних заходів, програм 
обміну тощо;

• Покращити вміння професійної комунікації зі 
представниками міжнародних організацій, колегами різних 
країн, національностей тощо. 

5



Діяльність та 
здобутки KFSA
за 2021-2022 н.р.
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Опубліковано  8 
тез доповідей.

3 призових (І, ІІ, ІІІ) 
місця  за 

результатами 
конференцій 

Зборомирський Б.О. 
Підопригора А. І. 
Позивайло К. С. 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми 
лісового господарства та 
екології: шляхи вирішення»,

7-8 жовтня 2021 р.
https://nubip.edu.ua/node/99206

Віннічук О.В. 
ІХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Ліс, наука, молодь»
24 листопада 2021 р.

https://nubip.edu.ua/node/102411

https://nubip.edu.ua/node/99206
https://nubip.edu.ua/node/102411


Діяльність та здобутки KFSA
за 2021-2022 н.р.

ПУБЛІКАЦІЇ 

• Зборомирський Б.О. ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ В УМОВАХ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ ТЕРИТОРІЇ БОТАНІЧНОГО САДУНУБІП
УКРАЇНИ. Сучасні проблеми лісового господарства та екології: шляхи вирішення (Факультету лісового господарства та екології – 20 років): 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 жовтн. 2021 р. Житомир : Поліський національний університет, 2021. С. 69-70.

• Підопригора А. І. ПРОТИЕРОЗІЙНА РОЛЬ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ. Сучасні проблеми лісового господарства та екології: шляхи вирішення 
(Факультету лісового господарства та екології – 20 років): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 жовтн. 2021 р. Житомир : Поліський 
національний університет, 2021. С. 138-139.

• Позивайло К. С. АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
Сучасні проблеми лісового господарства та екології: шляхи вирішення (Факультету лісового господарства та екології – 20 років): матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 жовтн. 2021 р. Житомир : Поліський національний університет, 2021. С. 141-143.

• Віннічук О.В. ЗМІНА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  ГРУНТІВ У НАСАДЖЕННЯХ КП «ДАРНИЦЬКЕ ЛПГ» ПІД ВПЛИВОМ РЕКРЕАЦІЇ. Ліс, 
наука, молодь : матеріали ІХ Всеукр наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р. Житомир : Поліський національний університет, 2021.

• Салата О.С., Віннічук О.В. РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА ЛІСІВ  КП «ДАРНИЦЬКЕ ЛПГ». Ліс, наука, молодь : матеріали ІХ Всеукр наук.-практ. конф., 
24 листоп. 2021 р. Житомир : Поліський національний університет, 2021.

• Красник Т. В. ВПЛИВ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ НА ГРУНТОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В НАСАДЖЕННЯХ ДУБА ЧЕРВОНОГО.  Ліс, наука, молодь : матеріали 
ІХ Всеукр наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р. Житомир : Поліський національний університет, 2021.

• Лобченко Г.О., Андреїшин В. О. ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ У ЯРУЖНО-БАЛКОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ДП «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ 
ЛГ».  Ліс, наука, молодь : матеріали ІХ Всеукр наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р. Житомир : Поліський національний університет, 2021.

• Лобченко Г.О., Макаревич Т. М. ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДП «ВИСОЦЬКЕ ЛГ».  Ліс, наука, молодь : 
матеріали ІХ Всеукр наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р. Житомир : Поліський національний університет, 2021.
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Збір польового матеріалу та підготовка до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» - 2022  

Подано до участі у ІІ етапі Конкурсу  2 наукові роботи :

1. «Трансформації лісових екосистем у судібровах Полісся під впливом дуба червоного»
2. «Специфіка відтворення лісів на пісках   як природоорієнтованого рішення 

адаптації до змін клімату»
8



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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https://ifsa.net/local-committees/

https://ifsa.net/local-committees/


Діяльність та здобутки 
KFSA за 2021-2022 н.р.

• Назва заходу: IFSS Online

• Місце проведення: Zoom

• Дата проведення: 24 серпня - 8 серпня 2021

• Кількість країн-учасників: 24

• Представники НУБіП України:  

Володимир Кравець – обраний  на 
позицію Head of Partners Commission
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•https://ifsa.net/team/
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https://ifsa.net/team/


Діяльність та здобутки 
KFSA за 2021-2022 н.р.

• Назва заходу: IUFRO World Day

• Місце проведення: Zoom

• Дата проведення: 28 - 29 вересня 2021

• Кількість країн-учасників: понад 50

• Представники НУБіП України:  

Володимир Кравець

https://www.iufroworldday.org/
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https://www.iufroworldday.org/


Діяльність та 
здобутки KFSA за 
2021-2022 н.р.

• Назва заходу:  науково-
практичний семінар 
«Методологічні основи 
проведення лісомеліоративних 
досліджень»

• Дата проведення: 

11 жовтня 2021 р. 
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https://nubip.edu.ua/node/99164

https://nubip.edu.ua/node/99164


Діяльність та 
здобутки KFSA за 
2021-2022 н.р.

• Назва заходу: науково-
практичний онлайн семінар 
«Полезахисні лісові смуги як 
елемент стійкості 
агроландшафтів» 

• Дата проведення: 

21 жовтня 2021 р. 
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https://nubip.edu.ua/node/100131

https://nubip.edu.ua/node/100131


Діяльність та 
здобутки KFSA

• Назва заходу: 
Інтелектуально-спортивні 
змагання професійного 
спрямування «Forestry Quest 
2021»

• Місце проведення: Київ, 
Україна

• Дата проведення: 

25 жовтня 2021

• Кількість команд: 5  

15
https://nubip.edu.ua/node/100003

https://youtu.be/ewBSlLyUQCU

https://nubip.edu.ua/node/100003
https://youtu.be/ewBSlLyUQCU


Діяльність та здобутки 
KFSA за 2021-2022 н.р.

• Назва заходу:  міжнародний науково-
практичний онлайн семінар «National Forest 
Inventory Tools: example of Bangladesh»

• Дата проведення: 11  листопада 2021 р. 

• Запрошені доповідачі : 
✔Таухідор Рахаман, лісівник, експерт з ГІС, 

дистанційного зондування та інвентаризації 
лісів у Департаменті лісового господарства 
Бангладешу
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https://nubip.edu.ua/node/100925


Діяльність та здобутки 
KFSA за 2021-2022 н.р.

• Назва заходу:  міжнародний науково-
практичний онлайн семінар «Conservation and 
Reproduction in vitro of Valuable Plants»

• Дата проведення: 19  листопада 2021 р. 

• Запрошені доповідачі : 
✔ Андрій Константінов, науковий 

співробітник Науково-дослідного відділу 
генетики, селекції і біотехнології ДНУ 
«Інститут лісу НАН Білорусі»
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https://nubip.edu.ua/node/101957


Діяльність та здобутки 
KFSA за 2021-2022 н.р.

• Назва заходу:  міжнародний науково-практичний 
онлайн семінар «Urban trees and ecosystem 
services»

• Дата проведення: 16  листопада 2021 р. 

• Запрошені доповідачі : 

✔ Lilit Roberts Khachatryan, Інститут ботаніки ім. 
А.Л. Тахтаджяна Національної академії наук

✔Вірменії, (Єреван, Вірменія),
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https://nubip.edu.ua/node/101957


Діяльність та 
здобутки KFSA за 
2021-2022 н.р.

• Назва заходу:  
Європейський тиждень 
лісів

• Дата проведення: 

22-28 листопада 2021 
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https://nubip.edu.ua/node/101616

https://nubip.edu.ua/node/101616


Діяльність та 
здобутки KFSA за 

2021-2022 н.р.
•Загальнонаціональний 
полілог “Місце природи в 
адаптації України до 
зміни клімату”: 
створення візії 
кліматичного 
майбутнього України», 

•27 січня 2022 р. 
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Діяльність та
здобутки KFSA за

2021-2022 н.р.

• Назва заходу: INTERIM 
• Місце проведення: Прага, 
Чехія

• Дата проведення: 2 - 10 
лютого 2022

• Кількість країн-учасників: 
12

• Представники НУБіП
України:  

• Володимир Кравець



ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
ЗДОБУТКИ KFSA

• Онлайн-зустрічі із 
представниками 
лісової галузі різних 
країн світу

• Тематичні  засідання  
та проведення 
розмовного клубу 
«ForRestEng»
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Гуртківці KFSA
під час семестру 

у Швеції

Кравець Володимир, 
Семен Обломей та Максим 
Гриценко навчалися  у SLU,
Швеція протягом осіннього 
семестру за програмою 
обміну Erasmus+
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Культурно-виховна робота
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Детальніше: https://nubip.edu.ua/node/92857

https://nubip.edu.ua/node/92857


Нові реалії гуртківців 
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СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ 
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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 2022

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.
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KFSA – це не виключно науковий гурток,

а справжня родина!

Запрошуємо всіх охочих!


