
ЗВІТ 

про роботу наукового студентського гуртка «Сучасні технології в АПК» 
за 2018-2019 н.р. 

Економічної теорії і економіки підприємства 
(назва кафедри) 

Факультету інженерно - економічного ОДАУ 
         (назва факультету) 

  
№
п/
п 

Види робіт ПІП 
доповіда
ча, курс, 

ф-т, 
група 

ПІП, 
наукового 
керівника з 
даної теми 

Термін 
проведе

ння 

1.  Написання заяв членів студентського 
наукового гуртка; обрання старости гуртка; 
визначення назви гуртка; розробка плану 
діяльності наукового гуртка на 2018-2019 н. р.; 
визначення тематики рефератів, доповідей на 
конференції з актуальних проблем сучасних 
технологій 

Керівник 
гуртка, 
Члени 
гуртка 

к.е.н., доцент 
Шевченко А.А. 

13.09 
2018 р. 

2.  Виїзне заняття в ТОВ «Миколаївка» Б.-
Дністровського району Одеської області з 
метою ознайомлення технології вирощування 
озимого ріпаку, озимої пшениці та ячменю; 
складом МТП в підприємстві, технологією 
очищення та зберігання насіннєвого матеріалу. 

Керівник 
гуртка, 
Члени 
гуртка 

к.е.н., доцент 
Шевченко А.А. 

17.09. 
2018 р. 

3.  Виїзне заняття в Інституті виноградарства та 
виноробства ім. В.Є. з метою ознайомлення 
технології вирощування винограду. 

Керівник 
гуртка, 
Члени 
гуртка 

к.е.н., доцент 
Шевченко А.А. 

25.09. 
2018 р. 

4.  Презентація інформації щодо планових 
наукових регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів, грандів, конференцій 
у 2018/ 2019 н. р. 
Проведення навчального семінару на тему : 
«Методика підготовки, написання та 
оформлення наукових праць» 

Керівник 
гуртка, 

к.е.н., доцент 01.10 
2018 р. 

5.  Заслуховування рефератів членів гуртка. Керівник 
гуртка, 

к.е.н., доцент 08.10 
2018 р. 

6.  Організація та проведення конкурсу на кращу 
презентацію «Технологічні процеси 
виробництва, зберігання та переробки 
продукції рослинництва» 

Члени 
гуртка 

Шевченко А.А 15.10 
2018 р. 

7.  Організація та проведення круглого столу на 
тему : «Загрози використання прогресивних 
технологій» 

Члени 
гуртка 

Шевченко А.А 29.10 
2018 р. 

8.  Проведення ділової гри на тему «Аукціон 
технологій» 

Керівник 
гуртка, 

Шевченко А.А 6.11 
 2018 р. 

9.  Проведення засідання членів студентського 
наукового гуртка – із консультування та 

Керівник 
гуртка, 

Шевченко А.А  



обговорення доповідей студентів на 
міжвузівські конференції. 

10.  Доповіді членів гуртка з проблематики 
наукових досліджень 

Члени 
гуртка 

Шевченко А.А Протяго
м року 

11.  А.В.Мельник з темою доповіді: «Генна 
інженерія та ГМО» прийняла участь у І 
Міжнародній науково – практичній 
конференції в м. Житомир, а результати 
опублікувала у збірнику тез. 

А.В.Мел
ьник 

Шевченко А.А 8.11 
2018 р 

 

12.  М.В.Блашко і Х.М.Волчанова з темами 
доповідей: «Космічні технології в 
рослинництві» та «Краплинне зрошення як 
інноваційно – технологічний чинник в 
овочівництві» прийняли участь у 
міжнародній науково – практичній 
конференції молодих вчених в м. Київ, а 
результати опублікували у збірнику тез. 

М.В.Бла
шко і 
Х.М.Вол
чанова 

Шевченко А.А 14.11 
2018 р 

13.  А.Д. Ляхова і В.В. Кормільцева з темами 
доповідей: 
«Інновації в землеробстві – запорука розвитку 
агробізнесу» та «Сучасні технології в 
рослинництві» прийняли участь у ХІІ 
Міжнародній науково-практичній 
конференції в м. Харків, а результати 
опублікували у збірнику тез. 

А.Д. 
Ляхова і 
В.В. 
Корміль
цева 

Шевченко А.А 30.11 
2018 р. 

14.  Проведення засідання членів студентського 
наукового гуртка – презентація доповідей 
студентів до студентської конференції в 
ОНАХТ 

Керівник 
гуртка, 

Шевченко А.А 05.03 
2019 р. 

15.  Блашко М.В., Кормільцева В.В., Ляхова А.Д. 
та Волчанова Х.М. відповідно з темама 
доповідей: «Сучасні технології зберігання 
пшениці», «Технологія no-till при вирощуванні 
зернових культур», «Вплив густоти стояння на 
урожайність соняшнику в умовах степу 
України», «Меліорація грунтів як фактор 
підвищення родючості» прийняли участь у 
Міжвузівській науково – практичній 
конференції ОНАХТ. 

Блашко 
М.В., 
Корміль
цева 
В.В., 
Ляхова 
А.Д. та 
Волчано
ва Х.М. 

Шевченко А.А березень 
 2019 р. 

16.  Організація та проведення конкурсу на кращу 
презентацію «Технологічні процеси 
виробництва, зберігання та переробки 
продукції продукції тваринництва» 

Керівник 
гуртка, 

Шевченко А.А 27.03 
 2019 р. 

17.  Проведення засідання членів студентського 
наукового гуртка – презентація доповідей 
студентів до студентської конференції на 
інженерно – економічному факультеті ОДАУ 

Члени 
гуртка 

Шевченко А.А 16.04 
2019 р. 



18.  Блашко М.В.та Кормільцева В.В. відповідно з 
темами доповідей: «Проблеми утилізації 
відходів в Україні» та «Перспективи розвитку 
виробництва екологічно чистої продукції в 
Україні» прийняли участь у І0 
Міжвузівській науково – практичній 
конференції: Браславські читання. Економіка 
ХХІ століття: національний та глобальний 
виміри в ОДАУ, а результати опублікували у 
збірнику тез. 

Блашко 
М.В.та 
Корміль
цева 
В.В. 

Шевченко А.А 24.04 
2019 р. 

19.  Проведення засідання членів студентського 
наукового гуртка – презентація доповідей 
студентів до студентської конференції в ОПНУ 

Керівник 
гуртка, 

Шевченко А.А 29.04 
2019 р. 

20.  Блашко М.В. з темою доповіді: « «Зелена 
економіка» як важливий чинник сталого 
розвитку України» прийняла участь у  ІІ 
Всеукраїнській студентській науково – 
практичній конференції «Публічне 
управління і адміністрування: сучасний стан, 
проблеми та перспективи розвитку» в ОНПУ, а 
результати опублікували у збірнику тез. 

Блашко 
М.В. 

Шевченко А.А 21.05. 
2019 р. 

21.  Підготовка та оформлення інформаційних 
повідомлень щодо роботи студентського 
наукового гуртка 

Члени 
гуртка 

Шевченко А.А Червень 
2019 р. 

22.  Підведення підсумків роботи за 2018-2019 н.р. Керівник 
гуртка, 

к.е.н., доцент 16.07 
2019 р. 

 
 

Додаток до звіту 
 

В рамках функціонування гуртка «Сучасні технології в АПК» з метою 

активного і дієвого засвоєння студентами економічних спеціальностей 

техніко-технологічних і організаційно-економічних аспектів впровадження 

інноваційних технологій в аграрному виробництві та організаційних основ 

успішного ведення сучасного агровиробничого підприємництва, 17 вересня 

2018 року відбулись виїзне заняття зі студентами 2 курсу спеціальностей 051 

«економіка» і 073 «облік і оподаткування» у ТОВ «Миколаївка» Білгород-

Дністровського району Одеської області під керівництвом к.е.н, доцента 

кафедри економічної теорії і економіки підприємства Шевченко А.А. 



 
 

Студенти ознайомились із інноваційними технологіями вирощування 

озимого ячменю, озимої пшениці та озимого ріпаку, які впроваджені в 

товаристві; наочно закріпили теоретичні знання технологічного процесу 

передпосівного обробітку ґрунту і посіву озимого ріпаку в реальному часі на 

полях ТОВ «Миколаївка».  

 

 



Студенти мали змогу ознайомитись із технологічними операціями 

циклу «сівба» та наочно відчути експериментальні новації у ТОВ 

«Миколаївка» Білгород-Дністровського району Одеської області, які 

впроваджує Рибальченко С. Г. На різних полях використовує різні підходи із 

нотуванням і в майбутньому наданні економічної оцінки отриманому 

результату. 

 

 

 



Студенти ознайомились із сучасним машинно-тракторним парком 

підприємства, а також перспективами очікуваного його оновлення на 

майбутній рік. Керівник підприємства із задоволенням поділився 

інформацією про джерела інвестицій в основні засоби. 

Студенти ознайомились із технологією первинної доробки продукції в 

господарстві. 

Студентам було проведено екскурсію на склад зберігання насіннєвого 

матеріалу озимих зернових, де вони вивчили його сортовий склад та сучасну 

технологію зберігання насіння.  

 

 

Виїзне заняття проходило в активній дискусійній формі; студенти із 

зацікавленістю ставили запитання директору ТОВ «Миколаївка» 

Рибальченко Сергію Георгійовичу, на які отримували змістовну відповідь. 

Вони ознайомились з економічним механізмом функціонування сучасного 

аграрного підприємства.  

Рибальченко С.Г. акцентував увагу на сучасних проблемах 

трансформаційних процесів в аграрній сфері економіки та адаптації суб’єктів 

аграрного бізнесу, їх галузевої структури до потреб і динаміки ринку, 



питаннях раціонального, ефективного використання ріллі, кадрового 

забезпечення, державного регулювання, підтримки розвитку і економічної 

мотивації аграрного бізнесу та ін. 

В рамках функціонування гуртка «Сучасні технології в АПК» 25 

вересня 2018 р. відбулось виїзне заняття зі студентами 2 курсу 

спеціальностей «економіка» та «облік і оподаткування» в Інституті 

виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова - найстарішій в Україні 

науково-дослідній установі, яка працює в галузі виноградарства та 

виноробства за підтримки Одеської обласної сільськогосподарської дорадчої 

служби «Центр розвитку села» в рамках реалізації Українського проекту 

бізнес-розвитку плодоовочівництва. 

 

 



Студенти ознайомились із історією створення і функціонування 

інституту, основними напрямками діяльності. В лабораторії вірусології та 

мікробіології ознайомили студентів, як проводяться випробування харчової 

продукції, харчової та іншої рослинної сировини, продукції громадського 

харчування на зміст генно-модифікованих конструкцій (ГМО), а також 

виявлення вірусних, фітоплазменних і бактеріальних винограду хвороб. 

 
Завідувач хіміко-аналітичною лабораторією відділу виноробства 

розповів студентам про те, як проводяться дослідження винограду, вина, 

виноматеріалів, концентратів виноградного соку, сусли, мистелів, спирту 

етилового ректифікату на відповідність вимогам органолептичних, фізико-

хімічних, мікробіологічних показників та показників безпеки.  

  



 



 


