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                                                                   Завідувач кафедри землеробства і                 
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П Л А Н 
роботи студентського наукового гуртка «Докучаєвець»   

кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова 
на 2018-2019 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, 
- оновлення редакційної колегії бюлетеня 

«Докучаєвець». 
2.  Повідомлення про  проведення членами 

гуртка виробничої практики  в Україні та 
закордоном.  

Керівник, ст.викла-
ладач Біленко О.П. 

 
 

Короткі доповіді  
членів гуртка. 

Вересень 
2018 р. 

2.  1.Доповідь на тему : «90 річчя заснування  
кафедри землеробства та агрохімії в Пол-
тавському  сільськогосподарському інсти-
туті» 
2. Про історію кафедри та  наукові здобутки 
її членів. 

Керівник, доцент 
Міщенко О.В. 

 
 

Доповідач 
професор 

Поспелов С.В. 

Жовтень 
2018р. 

4. 1. Підготовка експериментального матеріа-
лу до написання наукового звіту. 
2. Про проведення наукової роботи під час 
виробничої практики  

Керівник, ст.викла-
дач Біленко О.П., 

Магістри 1-2 курсу 

Листопад 
2018 р. 

5. Відкритий форум студентів та викладачів 
на тему «Перспективи  сільського госпо-
дарства взагалі і в Україні зокрема» 

Керівник, ст.викла-
дач Біленко О.П. 

 

Грудень 
2018р. 

6.  1. Практичне заняття в бібліотеці на тему: 
“Як працювати з картотекою та готувати 
огляд літератури по тому чи іншому питан-
ню”. 
2.Про підготовку доповідей на студентську 
наукову конференцію. 

Керівник, ст.викла-
дач Біленко О.П. 

 

Березень  
2019р. 

7. Проведення студентської наукової коферен-
ції. 

Керівник, ст.викла-
дач Біленко О.П. 

Квітень 
2019р. 



8. Екскурсія в Полтавський краєзнавчий му-
зей. Огляд експозиції “Клімат та ландшаф-
ти Полтавщини”. 

Керівник, ст.викла-
дач Біленко О.П., 
науковий співро-

бітник Кигим С.Л. 

Березень 
–квітень 
2019 р. 

9. Доповідь на тему : Внесок В.І. Сазанова у 
розвиток Полтавської сільськогосподарсь-
кої дослідної станції (1920-1930 рр.) 

Керівник, 
професор Гангур 

В.В. 

Травень 
2019 р. 

10.  Науково-виробничі досліди  та  методика їх 
проведення. Практичне заняття з виїздом на 
поле. 

Керівник, 
професор Гангур 

В.В. 

Червень 
2019 р. 

 
 
Примітка: Заняття проводяться кожної третьої середи місяця о 16 год 00 

хв., крім загальноакадемічних заходів. 
 
Щомісяця готується випуск бюлетеня “Докучаєвець”. 

Керівник студентського наукового 
гуртка, ст.викладач                                                                 О.П.БІЛЕНКО 

План студентського наукового гуртка обговорений та затверджений на 
засіданні кафедри землеробства  і агрохімії ім. В.І.Сазанова 

“___” _________________ 2018 р., протокол №  ____. 
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План 

роботи студентського наукового гуртка «Агрохімік»  кафедри  
землеробства і агрохімії  ім. В.І.Сазанова  на 2018 - 2019 навчальний рік 

 
№ 
з/п Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 
1 2 3 4 
1 Організаційне засідання Керівник –  асистент 

Воропіна В.О. 
 

18.09.2018 р. 
- ознайомлення з планом роботи студент-
ського наукового гуртка «Агрохімік»; 
- вибори старости гуртка; 

  - заслуховування доповідей студентів про 
експериментальну роботу під час проход-
ження виробничої  практики. 

2 Заняття на тему: «Нетрадиційні 
види органічних добрив в сучасних 

умовах» 

Керівник –  асистент 
Воропіна В.О. 

 
09.10.2018 р. 

Доповіді студентів:   
- «Порівняльна ефективність застосування 
гною і вермикомпосту під сільськогоспо-
дарські культури»; 

доповідач – магістр  
1-го року навчання 
Новописьменний 

А.М. 
(керівник – асистент 

Воропіна В.О. 
- «Застосування  рідких органічних добрив 
при вирощуванні буряка цукрового»; 

доповідач – магістр  
2-го року навчання 

Біліченко Д.О. 
(керівник – доцент  

Міщенко О.В.) 
«Використання соломи і сидератів для 
удобрення сільськогосподарських куль-
тур». 

доповідач  - магістр 
2-го року навчання 

Киченко О.Ю. 
 (керівник – професор  

Опара М.М.) 



3 Заняття на тему: «Особливості 
позакореневого підживлення 

сільськогосподарських культур» 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

 
06.11.2018 р. 

Доповіді студентів:  
  - «Види підживлення сільськогосподарсь-
ких культур і їх відмінності»; 

доповідач – магістр  
2-го року навчання 

Ляш С.В. 
(керівник – асистент 

Воропіна В.О.) 
  - «Особливості підживлення пшениці 
озимої»; 

доповідач – магістр 
2-го року навчання 

Біліченко Д.О. 
(керівник – професор 

Писаренко П.В.) 
4 Круглий стіл:  

«До 90-річчя кафедри землеробства 
і агрохімії ім. В.І.Сазанова» 

 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

Учасники дискусії: 
 зав. кафедри, доцент 

Міщенко О.В., 
професор Опара 
М.М., професор 
Поспєлов С.В.,  

професор Гангур 
В.В.,  доцент  

Гордєєва О.Ф., 
 ст. викладач  
Біленко О.П.,  

та члени гуртка. 

 
27.11.2018 р. 

5 Заняття на тему: «Застосування 
органо-мінеральних добрив  в 

технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур» 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

 
18.12.2018 р. 

Доповіді студентів:  

- «Органо-мінеральні добрива і їх пере-
ваги над мінеральними і органічними доб-
ривами»;  

доповідач – магістр  
1-го року навчання 

Руденко Н.В. 
(керівник доцент 
Міщенко О.В.) 

- «Класифікація органо-мінеральних 
добрив по технології виробництва»; 

доповідач – магістр  
1-го року навчання 

Кравченко С.С. 
(керівник – професор 

Опара М.М.) 



- «Використання ОМД при вирощуванні 
коренеплодів буряка цукрового». 

доповідач – магістр  
2-го року навчання 
Ростовський Д.С. 

(керівник –
зав.кафедри, доцент 

Міщенко О.В.) 
6 Заслуховування доповідей, що 

виносяться на студентську наукову 
конференцію 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

Викладачі і студенти 

 
12.03.2019 р. 

7 Заняття на тему: «Ефективність 
застосування мікродобрив при 

вирощуванні сільськогосподарсь-
ких культур» 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

 
02.04.2019 р. 

Доповіді студентів:  
- «Класифікація мікродобрив»; доповідач – студент  

4-го курсу  
Махно  С.І. 

(керівник – асистент 
Воропіна В.О.) 

- «Хелатні мікродобрива, їх характер-
ристика і переваги»; 

доповідач – студент 
4-го курсу 

 Лисиця  В.П. 
(керівник – доцент 

 Гордєєва О.Ф. 
- «Застосування Адоб Макро+Мікро 

при вирощуванні зерна кукурудзи» 
доповідач – магістр 
2-го року навчання  

Кошкалда А. 
(керівник – професор 

Опара М.М.) 
8. Заняття на тему: «Регулятори 

росту нового покоління і застосу-
вання їх в сільськогосподарському 

виробництві» 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

 
30.04.2019 р. 

Доповіді студентів:  
 - «Вплив «Стімпо» на урожайність і якість 
насіння сої» 

доповідач –  
студент 4 курсу 
Кривчун  Є.Г. 

( керівник  асистент 
Воропіна В.О.) 

  - «Вплив гуматних регуляторів росту на 
продуктивність сільськогосподарських 
культур» 

доповідач – 
студент 4-го курсу 

Лисиця І.С. 



 

Примітка: Заняття проводяться згідно плану студентського наукового гуртка  
о 14 годин 30 хвилин.  

 

 

       Керівник студентського наукового  
              гуртка, асистент                                                            Воропіна В.О. 

 

           План студентського наукового гуртка «Агрохімік» обговорений  та зат-
верджений  на засіданні кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова  
 «___» ______________ 2018 р.,    протокол № ___. 

 (керівник  зав. 
кафедри,   доцент 

Міщенко О.В.) 
9  

 Презентація та обговорення: 
«Бактеріальні добрива, їх 

характеристика і класифікація та 
способи їх застосування» 

 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

Учасники презентації: 
завідувач кафедри, 

доцент Міщенко О.В., 
професор Опара 
М.М.,  професор 
Поспєлов С.В., 

професор Гангур 
В.В., 

доцент Гордєєва О.Ф., 
ст. викладач 

Біленко О.П.; 
магістр  1-го курсу 

Киричок О.О. та 
члени  гуртка 

(керівник професор 
Опара М.М.) 

 

 
21.05.2019 р. 

 

Доповідь студента 
 -    «Інокуляція бобових культур бакте-
ріальними добривами» 



                                                                                                                                                         


