
Звіт  про роботу 
студентського наукового гуртка 

«Докучаєвець» 

кафедри землеробства та агрохімії 

ім. професора Сазанова В.І. 

  

За  другий семестр2019-2020 навчального року   проведено  одне очне 

засідання гуртка і одне в інтернет-режимі засідання гуртка.  Теми  засідань 

відповідають плану роботи. На засіданнях  були присутні найбільш активні 

члени гуртка. Матеріали засідань жваво обговорювалися. Студенти  старших 

курсів та магістри  пояснювали  молодшим студентам питання, що виникали. 

Це є позитивним  у роботі гуртка. 

Крім засідань гуртка, студенти працювали в період між засіданнями 

над виконанням  досліджень, що проводяться на кафедрі, під керівництвом 

дипломних керівників. Нажаль, карантин не дав можливості продовжувати 

роботу гуртка. Підчас карантину було проведено одне засідання гуртка в 

інтернет-режимі по обговоренню публікацій на  студентській науково-

практичній конференції. 

16-17 квітня2020 була проведена студентська науково-практична 

конференція загальна для академії. В  секції ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І 

ЕКОЛОГІЇ брали участь  і  члени  студентського наукового гуртка 

«Докучаєвець» кафедри землеробства та агрохімії ім. професора Сазанова 

В.І.  

Матеріали конференції були видані окремим виданням, роботи 

здобувачів вищої освіти СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОЛОГІЇ 

опубліковані в 2 томі: 

 
Коваль Д.О., Мостовий Є.Г.ОПТИМАЛЬНІ СТРОКИ СІВБИ ТА ГУСТОТА СТОЯННЯ 

РОСЛИН КУКУРУДЗИ ДЛЯ АГРОФОРМУВАНЬ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ Науковий керівник – Гангур В.В., доктор сільськогосподарських наук, ст.н.с. 

Прокопів О.О.РОЛЬ БДЖІЛ В ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

Науковий керівник – Опара М.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор 

Шабельник А.В.ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ 

Науковий керівник – Ласло О.О.., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Оголь Д.В.СТРОКИ СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА 

ПРОДКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ Науковий керівник – Ласло О.О.., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

Литовченко Т.А.ГУМАТИ У СИСТЕМІ УДОБРЕННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Науковий керівник – Ласло О.О.., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Каблучка А.М.ІНОКУЛЯЦІЯ СОЇ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 

ПРОДУКТИВНОСТІ Науковий керівник – Ласло О.О.., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

Шабельник А.В.ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ 

Науковий керівник – Ласло О.О.., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Коровніченко С.Г.ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ Науковий керівник – Міщенко О.В.., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 



Белецкий В.О.ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДІВ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ 

Науковий керівник – Міщенко О.В.., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Крім засідань  гуртка здобувачі вищої освіти приймали участь 26 

лютого 2020р.  в обласній  бібліотеці в роботі круглого стілу-співбесіда 

«Ботанічна Шевченкініада» та 3 березня 2020р. в Краєзнавчому музеї на  

конференції « Рослини і тварини  у творчості  Т.Г.Шевченка.» 

Під час карантину проведено інтернет-екскурсію на гору Пивиху, що 

провів ЗВО 2 курсу Неводничий Олексій Антонович. 

 

.  

 

Координатор наукового гуртка,  

ст. викладач                                                                        Оксана БІЛЕНКО 


