
ЗВІТ 

роботи гуртка «Рослинник» 

за 2018-2019 н.р. 

 

1. Прослухати звіти здобувачів вищої освіти – дипломників кафедри 

рослинництва факультету «Агротехнологій та екології» про 

проходження виробничої практики та обговорити особливості 

технологій вирощування основних сільськогосподарських, технічних, 

кормових та лікарських  культур в господарствах. Виконано 

2. Прослухати і обговорити звіти здобувачів вищої освіти – дипломників 

кафедри рослинництва факультету «Агротехнологій та екології» про 

виконання плану-завдання наукових досліджень для написання 

дипломної роботи. Прослухати і обговорити звіти здобувачів вищої 

освіти  про виконання плану-завдання наукових досліджень для 

написання дипломних робіт. Прослухати і обговорити звіти здобувачів 

вищої освіти  про виконання плану-завдання наукових досліджень для 

написання дипломних робіт. Виконано 

3. Прослухати і обговорити стан підготовки і написання дипломних робіт 

здобувачів вищої освіти факультету «Агротехнологій та екології». 

4. Обговорення результатів захисту дипломних робіт здобувачів вищої 

освіти факультету «Агротехнологій та екології». Виконано 

5. Прослухати і обговорити тему: «Удосконалення технологій 

вирощування основних сільськогосподарських, технічних, кормових та 

лікарських культур» в успішних господарствах різних форм власності. 

6. Затвердження плану роботи гуртка на 2 семестр. Виконано 

7. Розгляд основних положень планування і проведення польових і 

лабораторних досліджень. Виконано 

8. Прослухати і обговорити тему: «Удосконалення технологій 

вирощування основних сільськогосподарських, технічних, кормових та 

лікарських культур» в успішних господарствах різних форм власності. 

9. Прослухати і обговорити тему: «Удосконалення технологій 

вирощування основних сільськогосподарських, технічних, кормових та 

лікарських культур» в успішних господарствах різних форм власності. 

Виконано 

10. Підготовка до студентських наукових конференцій ПДАА, інших вузів 

України та міжнародних. Участь у студентських наукових 

конференціях здобувачів вищої освіти – дипломників кафедри 

рослинництва. Виконано 



11. Прослухати і обговорити звіти здобувачів вищої освіти про виконання 

плану-завдання наукових досліджень для написання дипломних робіт. 

12. Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти 

факультету «Агротехнологій та екології» на кафедрі. Виконано 

13. Обговорення результатів захисту дипломних робіт здобувачів вищої 

освіти факультету «Агротехнологій та екології». Виконано 

14. Прослухати і обговорити плани-завдання наукових досліджень та 

проходження виробничої практики здобувачів вищої освіти – 

дипломників кафедри рослинництва факультету «Агротехнологій та 

екології». Виконано 

 

 

Завідувач кафедри, професор                                                    Пипко О.С. 

 

Керівник гуртка, доцент                                                        Міленко О.Г. 

 

 


