НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ННІ лісового і садово-паркового господарства
Студентський науковий гурток
«Київська асоціація студентів-лісівників»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ІІ етап Всеукраїнських інтелектуальноспортивних змагань професійного
спрямування «FORESTRY QUEST»
(серед студентів коледжів та університетів, що навчаються за
спеціальністю "Лісове господарство")

17-19 жовтня 2019 року
м. Київ

Шановні колеги!
З метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців лісового
господарства та активізації участі студентів у громадській і навчальнонауковій діяльності 17-19 жовтня 2019 року на базі ННІ лісового і садовопаркового господарства НУБіП України та Боярської лісової дослідної станції
проводиться ІІ етап Всеукраїнських інтелектуально-спортивних
змагань професійного спрямування «FORESTRY QUEST» серед
студентів коледжів та університетів, що навчаються за спеціальністю "Лісове
господарство".
Оргкомітет змагань «Forestry Quest»
– Лакида П. І. – голова
садовопаркового господарства;

оргкомітету,

директор

HHI лісового i

– Карпук А. І. – співголова оргкомітету, директор ВП НУБіП України
«Боярська лісова дослідна станція»;
– Лобченко Г. О. – відповідальний
відтворення лісів та лісових меліорацій;

секретар,

доцент

кафедри

– Леснік О. М. – старший виклад кафедри таксації лісу та лісового
менеджменту;
– члени студентського наукового гуртка «Київська асоціація студентівлісівників».
Орієнтовна програма проведення змагань «FORESTRY QUEST»
Четвер 17.10.19 р.
10.30-11.30 – реєстрація учасників;
11.30-12.30 – відкриття змагань;
12.30-13.15 – перерва на обід;
13.15-14.00 – екскурсія до Ботанічного саду НУБіП України;
14.00-16.00 – переїзд до Боярської ЛДС;
14.30-15.30 – візит до Розсадника декоративних рослин «Єва»;
16.00-17.00 – екскурсія по науково-виробничих об’єктах Боярської ЛДС;
17.00-18.00 – розселення учасників на базі Дзвінківського навчальнонауково-виробничого центру;
18.00-19.00 – вечеря;
19.00-21.00 – презентація команд, жеребкування порядку старту, інструктаж
із техніки безпеки.
П’ятниця 18.10.19 р.
7.30-8.30 – сніданок;
9.00-11.00 – презентація та майстер-клас від компанії «Stihl»;

11.00-17.00 - 3 етапи інтелектуально-спортивних змагань професійного
спрямування «FORESTRY QUEST» (деталі нижче);
14.30-15.30 – обід;
17.00-18.00 – вікторина від Національного представництва FSC в Україні;
18.00-19.00 – підведення підсумків, нагородження переможців, закриття
змагань;
19.00-20.00 – вечеря;
21.00-23.00 – святкова дискотека.
Субота 19.10.19 р.
8.00-9.00 – сніданок;
9.00-10.00 – переїзд до м. Києва та від’їзд учасників змагань.
Етапи змагань «FORESTRY QUEST»
І етап – включає конкурси із заміни ланцюга бензопили (4 учасники
команди); розкряжування колоди механізовано бензопилою (4 учасник
команди).
ІІ етап – полягає у проходженні маршруту, вказаного на карті, із
визначення на чек-поінтах зразків гербарію трав’янистих рослин-індикаторів,
облиснених та необлиснених пагонів, насіння деревних і чагарникових видів,
лісових звірів і птахів, фітопатологічних хвороб та ентомологічних шкідників,
деревини тощо. Необхідно у бланку відповідей вказати українську та
латинську назви видів. Орієнтовний перелік видів природних об’єктів для
визначення командам буде надіслано після проходження реєстрації. Також
враховуватиметься загальний час на проходження етапу.
ІІІ етап – таксація окремого ростучого дерева (окомірно), колоди та
насадження (інструментально).
Оцінювання на всіх етапах буде виконуватися за бальною системою,
розробленою оргкомітетом.
Умови участі
Для участі у змаганнях «FORESTRY QUEST» запрошуються команди у
складі 4 осіб (обов’язковою умовою є наявність у команді мінімум однієї
дівчини) та супроводжуючий науково-педагогічний працівник для роботи в
журі.
Учасники обов’язково повинні мати з собою паспорт і студентський квиток.
Рекомендовано мати відповідний до погодних умов зручний одяг та взуття.
На час проведення змагань «FORESTRY QUEST» учасники будуть
безкоштовно забезпечені житлом у гуртожитку на базі Дзвінківського
навчально-науково-виробничого центру та транспортним обслуговуванням.

Організаційний внесок для участі у «FORESTRY QUEST» для усієї команди
становить 500 грн.
Початок заходу та реєстрація учасників змагань «FORESTRY QUEST»
відбудеться у навчальному корпусі №1 НУБіП України.
Транспортне сполучення
Дістатися до навчального корпусу №1 НУБіП України можна від станції
метро Либідська/Деміївська/Виставковий центр/Теремки на маршрутному
таксі №212 (зупинка «Корпус №1»).
Реєстрація учасників

Заявки на участь у змаганнях «FORESTRY QUEST»
приймаються онлайн до 11 жовтня 2019 р.
(включно)
за
посиланням
https://forms.gle/tkkAeeTzz6ZgpkmB8
Деталі
також
на
Facebook
сторінці
події:
https://www.facebook.com/events/3974366508758
12/
Контактна інформація
03041, Україна, м. Київ,
вул. Генерала Родімцева19,
НУБіП України
ННІ лісового і садово- паркового
господарства

Доцент кафедри відтворення лісів
та лісових меліорацій

Лобченко Ганна Олександрівна
Тел. 097-885-30-39
e-mail: kfsa.ua@gmail.com

Партнери заходу
ВП НУБіП України
«Боярська лісова
дослідна станція»

ТОВ «Андреас
Штіль» в України

Національне
Представництво FSC
в Україні

Товариство
лісівників України
FSC®F000237

