
П Л А Н 

роботи студентського наукового гуртка “Докучаєвець” кафедри 

землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

№ 

п/

п 

Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконан

ня 

1 2 3 4 

1. 1. Організаційне засідання: 

- ознайомлення з планом роботи; 

- вибори старости гуртка, редакційної 

колегії бюлетеня “Докучаєвець”. 

2.  Повідомлення про  проведення членами 

гуртка виробничої практики  в Україні та 

закордоном.  

Керівник, ст.викла-

ладач О. Біленко  

 

 

 Короткі доповіді  

членів гуртка. 

Вересень 

2020 р. 

2.  1. Підготовка експериментального 

матеріалу до написання наукового звіту. 

2. Про проведення наукової конференції до 

100-річчя Полтавської державної аграрної 

академії  

Керівник, ст.викла-

дач О. Біленко  

Студенти 4 курсу 

та магістратури 

 

Жовтень 

2020р. 

4. Круглий стіл  присвячений 100 –річчю  

роботи Полтавської державної аграрної 

академії. Історичні нариси. 

Керівник, ст.викла-

дач О. Біленко,    

   

Листопад 

2020 р. 

5. Доповідь на тему: «Наукові розробки 

випускників кафедрита факультету»  

Доповідач 

професор  

С. Поспелов 

Грудень 

2020р. 

6.  1. Практичне заняття в бібліотеці на тему: 

“Як працювати з картотекою та готувати 

огляд літератури по тому чи іншому 

питанню”. 

2.Про підготовку доповідей на студентську 

наукову конференцію. 

Керівник, ст.викла-

дач О. Біленко  

 

Березень  

2021р. 

7. 1. Проведення студентської наукової 

конференції. 

2. Доповідь на тему: “Історія   

впровадження плоскорізного обробітку 

грунту  на Полтавщині ”. 

Керівник, ст.викла-

дач О. Біленко  

Доповідач доц.  

С. Тараненко  

Квітень  

2021р. 

8. Екскурсія в Полтавський краєзнавчий 

музей. Огляд експозиції “Клімат та 

ландшафти Полтавщини”. 

Керівник, ст.викла-

дач О. Біленко, 

науковий співро-

бітник С. Кигим  

Березень 

–квітень 

2021 р. 

9. Доповідь на тему : «Сучасні методи 

оптимізації виробничих процесів  та 

Керівник, ст. 

викладач  

Травень 

2021 р. 



необхідність прогнозування в виробництві 

сільськогосподарської продукції» 

О. Біленко 

10.   Наукова дискусія на тему: “Сучасне 

сільськогосподарське виробництво- 

проблеми технологій, водного, екологічного 

та енергетичного забезпечення”. 

 

Керівник, 

професор  

П. Писаренко 

Червень 

2021р. 

 

 

Примітка: Заняття проводяться кожної третьої середи місяця о 16 год 

00 хв., крім загальноакадемічних заходів. 

Щосеместра готується випуск бюлетеня “Докучаєвець”. 

 

 

Керівник студентського наукового 

гуртка, ст.викладач                                                                   Оксана БІЛЕНКО 

 

 


