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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН 

творчої та дослідницької роботи студентів в 2019-2020 навчальному році 

під керівництвом викладачів Малинського лісотехнічного коледжу
№ Тематика творчої та дослідницької роботи Керівник Примітка

Кафедра Лісівництва та захисту лісу

1. «Обґрунтування перетворення агроландшафтів Житомирського Полісся в 
лісоаграрні»

Васенков Г.І.

2. «Верби України: біологія, екологія, виростання» Фучило Я.Д.

3. «Рекомендації з розмноження та вирощування гортензій» Коркуленко О.М.

4. «Живцювання форзиції європейської в умовах закритого грунту» Ковальчук Л.О.

5. «Дослідження таксаційних показників, росту та розвитку деревних порід на 
дослідній ділянці лісових насаджень 10 та 11 кварталів с.Лідівка

Кусік В.М.

ЦК лісогосподарських та садово-паркових дисциплін

1. «Технологія вирощування сіянців модрини європейської із відкритою 
кореневою системою»

Кусік С.М.

2. «Вивчення аспектів закладання горіхової плантації та аналіз приживлюваності 
рослинного матеріалу»

Стасюк С.В.

3. «Сучасна технологія вирощування захисних лісонасаджень в умовах степової 
зони»

Стасюк С.В

4. «Аналіз способів захисту деревини від біологічного руйнування» Плашенко О.В.



5. «Роль мертвої деревини в живому лісі» Плашенко О.В.

6. «Важливість впровадження форсайт-прогнозування для лісового 

господарства України»

Плашенко О.В.

7. «Ліс у степу» Матющенко М.В.

8. «Шкідники лісонасаджень у херсонських степах: старожили і зайди» Матющенко М.В.

9. «Дослідження дивовижних грибів» Матющенко М.В.

ЦК механічних дисциплін

1. «Характеристика лісового фонду та господарської діяльності 

Житомирського обласного агролісогосподарського підприємства»

Деняченко М.І.

2. «Концептуальні засоби формування системи машин для забезпечення 
подальшого розвитку лісового господарства України»

Яценко Ю.С.

ЦК бухгалтерсько-економічних дисциплін

1. «Аналіз стану лісових культур в Слобідському лісництві 

ДП «Малинське лісове господарство»

Гиря О.В.

2. «Стан рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення 
лісів.»

Реус С.В.

ЦК загальноосвітніх дисциплін

1. «Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових двигунів» Шовкун О.П.

2. «Ультразвук та його вплив на живі організми» Шовкун О.П.

3. «Атомна енергетика в житті людини» Шовкун О.П.

ЦК гуманітарних та соціальних дисциплін

1. «Становлення особистості на українській землі Віктора Сгоровича фон Граффа 
-  основоположника степового лісорозведення».

Лось О.В.



ЦК землевпорядних дисциплін

1. «Дослідження дивовижних грибів» Матюгценко А.М.

2. «Створення антологічної системи землеустрою» Євстаф’єв В.О.

3. «Сучасний стан ґрунтоутворення під пологом деревостанів Полісся» Костюченко В.М.

Завідувач кафедри
Лісівництва та захисту лісу
(протокол від 0 /  ■ О $  2019 р. № ^  )

Голова циклової комісії
гуманітарних та
соціальних дисциплін
(протокол від О / С19 2019 р. № Л  )

Г.І. Васенков

Т.А. Пернарівська

Голова циклової комісії 
землевпорядних дисциплін 
(протокол від 0 £  ,109 2019 р. № гх'

<У

Голова циклової комісії 
лісогосподарських та 
садово-паркових дисциплін 
(протокол від 0̂  Ой 2019 р. № <?£ )

Голова циклової комісії 
бухгалтерсько-економічних дисциплін 
(протокол від і  Ч 2019 р. № 4- )

Голова циклової комісії
механічних дисциплін
(протокол в ід _______ 2019 р. № ______)

Голова циклової комісії 
загальноосвітніх дисциплін 
(протокол від 5 , 0 9  2019 р. № )

М.І. Лафренко

С.В. Стасюк

Л.В. Костюк

М.І. Деняченко

О.Г. Якименко


