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Студентсъкий науковий ryртот у звiтному перiодi налiчував 8 студентtв-

ryрткiвuiв ("uOn.i), робоr, т; була розподiп",u ,о секцiях: мiжнародне

спiвробiт""оr"о,'"' lri.o"i багаТОбОРСТВа; ПiСiВНИЧИЙ аНГЛОМОВНИЙ КЛУб

<FoRestgng) пlд керiвництвом cTap.oio вИКJIаДаЧа Г,О, ЛОбЧеНКО' 
таблuця 1

Список iвцiв

Робота студентсъкого Еаукового гуртка проводиJIася вiдповiдно до

затвердженого 
'r#;;-; особиЪтих для *ож"о.Ъ студента-ryрткiвuя тем

доспi лжеХ"оп"ооо 
денний ryртТа виносиJIисъ наступнi питання :

оорганiзацk й )гчастъ у мiжнародних студентсъких лiсiвничик заходlв;

оНалагодження зв'язкiв iз iншими студентсъкими органiзацiями,

пов'язаними зi сферами лiсового, садово-паркового господарства та

деревообробки;
оУДосконаJIенIIяiрозширенняЗнанъгrрофесiйноiлiсiвничоiлексики

iноземною мовою; . -- --Утттспт.f, яктивТ{v Yчастъ у '7t-\i1 Всеукрlнсъкiй

""_*ж:ь;l#нхъ#:ffiтт+fr 
.fiff#йn;.Ъdом*lукрiirТИ*,ЯКа

вiдбупася 2з_z4березня Zy] р^ студентам" о;;;i";;и опублiковано 9 тез, за

резупътатu*" поrференuii rrр.д"ruuНИК ГУРТJi;;;;;" Kj'c' ВiДЗНаЧеНИЙ III

призовим мlсцем,
Уперrодз266ереЗня.по2квiтня2О|7рокУсТУДенТигурТка<Киiвська

асоцiацiя .rуд.нri"_лiсiвникiв>> взяли участъ у *iо,п,uродному студентсъкому,

змаганнi iз oi.ouo.o оu.urоЪоf.ruu 
" 

!9".. t), що IIРОВОДИЛОСЯ На ОаЗ1

Унiверсиr.rу й;;й " 
Ч.*ii; *lbp"o. 'i.ru.rr"пи змагаJIися серед 13 команд з

iлова IBaHHa

Ващенко Р_9щ9ц

Корол"".ька Катерина

БЙ."по Юgи
Корсун Оксана
тосенко Ка
Полiшlук Вадим
Кiмейчук IBaH



12 краiн европи: Белъгiя, Естонiя, Iталiя, Латвiя, Польща, Сербiя, Румунiя,
Словаччина, Угорщина, Фiнляндiя, УкраiЪ а та 2 команди iз Чехii. У пiдсумкУ
команда зайняла 7 мiсце, а Роман Ващенко в iндивiду€t[ьному залiку серед ycix
учасникiв (а ik було понад 50) зайняв почесне шосте мiсце,

Рис. 1 . Мiжнароdнi злwаzання з лiсовоzо баzаmоборсmва у лt, Брно, Чехtя, 2017

Проведено гурткiвцями унiкальний мiжнародний студентський захiд:
мiжнародну науково-практичну конференцiю <<Пiвнiчноевропейський

регiональний з'iзд студентiв-лiсiвникiв: багатофункцiональне використання
лiсу>> (р"с. 2). Захiд тривав 10 днiв з 12 по 21 травня 2017 року i в УкраiЪi
проходив вперше, у ньому приймали участь 39 учасникiв iз 12 краiн европи -
АвстрiI, Щанii, EcToHii, ГрузiТ, Латвii, Нiмеччини, Словаччини, Словенii,
Туреччини,Фiнл;_цяii*Y.,"..":ii",кIтл=.,.1gg,

a, .l;_;.i.j:.ili.::ii tffi,,,Y_i.ýiaj{re;я::Xj*'::r]rý'ýiiiý. ý

Рис. 2. Учаснuкu
< П i в нiчн о евр оп ейс ькuй

науково-пракmuчноi конференцii
з'i|зd сmуdенmiв-лiсiвнuкiв:

лtiсtснароdноi

реziональнuй

1
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ЩОМiСЯЧНО ГУРТКiВЦi приЙмають участь у роботi секцii лiсiвничого
розмовного клубу, де удосконалюють знання профъсйноi англiйськоi мови.Стратегiя розвитку студентського наукового ryртка передбачае :о Розвиток мiжнародноТ студентсъкоi спiвпрацi для обмiну досвiдомта органiзацii спiльних заходiв;

о Запрошення науковцiв та фахiвцiв виробництва у галузi лiсового,садово-паркового господарства та деревообробки для проведеннятематичних лекцiй, ceMiHapiB та конференцiй .органiзацiю iпроведення наукових конференцiй, KoHKypciB, круглих столiв тавиставок;
о Залучення студентiв до науковот дiяльностi та надання допомоги увиборi напрямку дослiджень та iх реалiзацiТ.. Сприяння вивченню англiйсъкоiмови студентами;, Сприяння розвитку Мiжвl,зiвсъкого та мiжнародного студентсъкого

науко_вого спiвробiтництва та посилення зв'язкiв науки звиробництвом;
. органiзацiю науково_дослiднот роботи студентiв-гурткiвцiв тасприяння виданню ix наукових працъ;о Проведення екскурсiй, науково-практичних та виробничих

конференцiй, виiЪних ceMiHapiB та iнших заходiв;о Висвiтлення iнформацii про дiяльнiсть студентсъкого наукового
гуртка на сайтi кафедри.

Керiвник СНГ, старший викладач Лобченко Г.о.

Завiдувач кафедри вiдтворення лiсiв
та лiсових мелiорацiй професор л

_(_JC! (-- \ Маурер В.М.
\

Звiт прО роботУ наукового студентського гуртка у 2016-2017 навчальному
роцi засл)/хано, обговорено та ."u-."o на засiданнi кафедри вiдтворення лiсiвта лiсових мелiорацiй, що вiдбулосъ <<9>> червня 2О17 р. (прото по;М'Й


