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У складі кафедри аграрних технологій та лісового господарства

функціонують навчально-наукова лабораторія екологічно-сталого

природокористування, лабораторія для проведення занять з хімії, створено

предметні аудиторії «Біології та охорони лісу», «Дендрології та

лісовідновлення».

Аудиторний фонд та МТЗ



Лабораторія забезпечує науково-методичну

діяльність кафедри відповідно до освітньо-

професійних програм підготовки фахівців

спеціальностей:

201 «Агрономія» та

205 «Лісове господарство»;

проведення наукових досліджень у межах

затверджених наукових напрямів кафедри та

впровадження результатів досліджень у

практичну діяльність; роботу наукових

товариств та гуртків.

Лабораторія 3-108





1. Забезпечення умов для 

проведення лабораторних занять 

(зокрема з мікробіології, 

фітопатології), тематичних 

лекцій, практичних та 

семінарських занять, виконання 

курсових та кваліфікаційних 

робіт студентами;

Лабораторія 3-108





2. Організація науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти, поєднання наукових досліджень з 

виробничою діяльністю; 

3. Забезпечення умов для набуття здобувачами вищої 

освіти умінь та навичок науково-дослідної роботи та 

застосування отриманих знань на практиці;

Лабораторія 3-108





4. Удосконалення матеріально-технічної

бази, комп’ютеризація та інформатизація

навчального процесу;

Лабораторія 3-108



 

Найменування обладнання Кількість 

Cпектрофотометр ULAB 102 1 

Шафа сушильна СЕШ-ЗМК 1 

Центрифуга 800-Д 1 

Термостат cухоповітряний (термошафа) ТС-

20 
1 

Стерилізатор повітряний ГП-20 1 

Дистилятор ДЭ-4-02 1 

Мікроскоп Sigeta MB-305 з тринокулярною 

голівкою та цифровою камерою на 5,0 Mpix 
1 

Microscope MICROmed XS-2610 2 

Мікроскоп Delta Optical BioLight 200 2 

Мікроскоп стереоскопічний МБС-10 1 

Цифровий мікроскоп SIGETA Forward 10-

500x 5.0Mpx LCD 
1 

Лабораторія 3-108



5. Забезпечення умов для здійснення 

науково-дослідних робіт за науковими 

напрямами кафедри аграрних 

технологій та лісового господарства;

Лабораторія 3-108



На кафедрі аграрних технологій та лісового 

господарства створено тематичні аудиторії, 

зокрема «Біології та охорони лісу». 

Аудиторія 3-303



Аудиторія обладнана 

стаціонарним мультимедійним

проектором Optoma X342e DLP 

(2020) та проекційним екраном



У аудиторії зібрані тематичні колекції поперечних і повздовжніх

розрізів лісових культур, стендові колекції шкідливих комах

Аудиторія 3-303







Аудиторія 3-303



Створено альбом хвороб лісових 

культур,  ентомологічні та 

фітопатологічні колекції 

Аудиторія 3-303





Найменування Кількість

Лазерний 
далекомір з 
телескопом 
1000 м (SNDWAY 
3-1000M) 

1

Висотомір 
оптичний ВА 1

Бусоль БГ-1 N
2

Вилка мірна 
2

Реласкоп 
повнотомір 2

Аудиторія 3-303



Міжкафедральний круглий 

стіл «Продукти побічного 

лісокористування 

Чернігівщини» в аудиторії 

«Біології та охорони лісу». 

Аудиторія 3-303



Здобувачі вищої 

освіти – члени 

наукового гуртка 

«Аграрні технології 

та лісове 

господарство»  

вивчають лікарські 

рослини, особливості 

збирання, зберігання 

та використання в 

лікувальних та 

профілактичних 

цілях.

Аудиторія 3-303



Аудиторія 3-301

На кафедрі аграрних технологій та лісового господарства створено 

предметну аудиторію «Дендрології та лісовідновлення». 



Аудиторія 3-301



У аудиторії зібрані тематичні 

колекції поперечних і поздовжніх 

зрізів лісових культур, стендова 

колекція деревних і чагарникових 

порід, колекції шишок та плодів, 

музейна колекція монолітів ґрунтів 

України.

Аудиторія 3-301



На кафедрі аграрних технологій та лісового господарства

функціонує лабораторія для проведення занять з хімії

Хімічна лабораторія 3-310



Здобувачі вищої 

освіти тут вивчають 

хімічний склад, 

будову та властивості 

речовин, основні 

методи якісного і 

кількісного аналізу, 

також проводяться 

демонстраційні 

заняття для майбутніх 

абітурієнтів.



Комп’ютерне обладнання забезпечує 

прийнятний рівень швидкості роботи 

програми AgiSoft для фотограмметрії та QGIS 

– географічно-інформаційної системи для 

створення, редагування, візуалізації, аналізу 

та публікації геопросторової інформації. 

Цифрова фотограмметрична станція «Дельта» 

дозволяє створювати і оновлювати цифрові 

карти по растрових знімках, створювати 

мозаїчні ортофотоплани.

Лабораторія 3-106в



Лабораторія 3-106а



Лабораторія 3-106а



Лабораторія 3-106а



Комп'ютерний клас 1-123

Для забезпечення навчального 

процесу та інформаційної 

підтримки працює навчально-

науковий інформаційно-

обчислювальний центр



Кафедра виконує
роботи у межах 
затверджених
наукових тем на полях 
навчально-виробничої
ділянки "Деснянка". 
Тут же проводиться 
частина практичних
робіт. 

НВД "Деснянка"



Науковці кафедри та 
здобувачі вищої освіти
досліджують природне
поновлення
деревостанів на 
перелогових землях 
(позначено на знімку). 

НВД "Деснянка"



ФОБ “ФОРТУНА”



Створення Навчального дендропарку було 
розпочато з метою забезпечення практичної 
частини навчального процесу спеціальності 
лісове господарство з дисциплін 
“Дендрологія”, “Лісові культури”, 
“Ландшафтна архітектура”.  Вже на 
початковому етапі створення контури 
майбутнього парку було помітно з космосу.

ФОБ “ФОРТУНА”



На території 

фізкультурно-

оздоровчої бази 

«Фортуна» були 

закладені 

вегетаційні ями 

для укорінення та 

вирощування 

посадкового 

матеріалу 

декоративних 

культур 

ФОБ “ФОРТУНА”



Підготовка 

вегетаційної ями 

та приготування 

ґрунтосуміші

для 

вегетативного 

розмноження 

квітниково-

декоративних 

культур.

ФОБ “ФОРТУНА”



ФОБ “ФОРТУНА”

Підготовка живців 

декоративних культур до 

висадки у вегетаційні ями.



ФОБ “ФОРТУНА”

Висадка живців декоративних 

культур в вегетаційні ями.




