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Кафедра Декоративного садівництва та фітодизайну 

 
 

№ з/п Тема науково-дослідної роботи 

1 Книги людської тривоги 

2 
Особливості створення природно-заповідних та штучних 
заповідних територій 

3 
Особливості створення квітників регулярного та 
ландшафтного типів 

 

Кафедра Ботаніки 
 

№ 

пп 
Тема науково-дослідної роботи 

1. Вплив максимарину на стан новостворених культур сосни 
звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах свіжої суборі 

2. Флора і рослинність лісових екосистем Київської області 

3 Інтродукція плодово-ягідних культур тіз родини Rosaceae 

4. Відновлення лучної рослинності в Лісостепу України 

 

Кафедра Біології лісу та мисливствознавства 
 

№ 

п/п 
Тема науково-дослідної роботи 

1.  Дуплогніздні  птахи парку, скверу тощо): заселеність дупел та 
будиночків. 

2.  Динаміка відвідання птахами годівниць за результатами фото- та 
відеофіксації. 

3.  Гніздова орнітофауна парку, скверу тощо. 

4.  Естетичне значення птахів і ссавців у парках. 

5.  Вивчення територіального розподілу гніздових ділянок заблика з 
використанням ГІС-технологій. 
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6.  Чисельність та територіальний розподіл білки у парку, скверу 

тощо. 

7.  Рукокрилі лісу, парку,скверу тощо. 

8.  Корисні комахи України: поширення, значення та біологічні 

особливості. 

9.  Шкідливі комахи декоративних листяних рослин –поширення,   
видове   різноманіття та  значення (на прикладі парку, скверу 
тощо). 

10.  Шкідливі комахи декоративних хвойних рослин – поширення,   
видове   різноманіття та  значення (на прикладі парку, скверу 
тощо). 

11.  Червонокнижні види комах України – поширення, видове 
різноманіття та значення (на прикладі певної території – Полісся, 
Лісостеп тощо). 

12.  Стовбурові шкідливі комахи – поширення, видове різноманіття та 
значення (на прикладі парку, скверу тощо). 

13.  Шкідливі   комахи  квіткових  рослин – поширення, видове  

різноманіття та значення (на прикладі парку, скверу тощо). 

14.  Шкідливі комахи родини лускокрилих Lepidоptera – 

поширення,   видове   різноманіття та  значення (на прикладі 

парку, скверу тощо). 

15.   Родина  мурахи Formicidae  -  видове різноманіття, особливості 
біології та значення. 

16.  Родина сонечка Coccinellidae – видове різноманіття, особливості 
біології та значення. 

17.  Практичне використання корисних комах-ентомофагів(розселення 
популяцій в осередках шкідливих комах). 

18.  Мікоризні макроміцети соснових (березових, дубових) насаджень: 

видовий склад, частота трапляння. 

19.  Хвороби  та  шкідники жолудів дуба звичайного: видове 
біорізноманіття. 

20.  Хвороби квітково-декоративних рослин (чорна плямистість 
троянд, борошнисті роси). 

21.  Ракові хвороби соснових (ясеневих, дубових) насаджень. 

22.  Омела біла в насадженнях (парки, лісопарки, вуличні насадження, 
алейні посадки): біологічні особливості. 

23.  Їстівні гриби соснових (березових, дубових) насаджень: 
біорізноманіття, біологічна продуктивність. 

24.  Шюте сосни в молодих насадженнях сосни звичайної: видовий 
склад, шкодочинність. 

25.  Опеньок осінній – головна гнилева хвороба молодих насаджень 
сосни звичайної (ялини) 

 

Кафедра Відтворення лісів та лісових меліорацій 
 

№ 
з/п 

Тема науково-дослідної роботи 
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1. Живий надґрунтовий покрив як показник лісівничого потенціалу 

2. Насіннєве та вегетативне розмноження деревних рослин 

3. Лісова рекультивація техногенно-порушених земель 

4. Екологічні складові оптимізації агроландшафтів 

5. Деревні рослини в контейнерах та особливості їх вирощування 

6. Асортимент деревно-кущових видів для протиерозійних насаджень 

7. Відтворення лісів у місцях рекреаційного навантаження 

8. Особливості відтворення лісів на землях, непридатних для ведення 

сільського господарства 

9. Мікроклональне розмноження деревних рослин 

10. Полезахисне лісорозведення у контексті захисту 
сільськогосподарських угідь 

11. Плантаційне лісовирощування тополі в Україні 

12. Вегетативне розмноження деревних декоративних рослин 

13. Полезахисні лісові смуги та їх меліоративне значення 

 
Кафедра Лісового менеджменту 

 

№ 

пп 
Тема науково-дослідної роботи 

1 Концепції управління лісами та лісовим господарством на засадах 
сталого розвитку 

2 Киснепродукувальна здатність окремих дерев та насаджень 

3 Енергетичний потенціал деревних ресурсів 

 

Кафедра Дендрології та лісової селекції 
 

№ 

п/п 
Тема науково-дослідної роботи 

1 Червонокнижні види України 

2 
Мікроклональне розмноження деревних видів рослин різного 
цільового призначення 

3 
Мікроклональне  розмноження історично цінних багатовікових 
дерев 
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