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Метою наукового гуртка «Фітосанітарний експерт» є поглиблене

ознайомлення та набуття практичних навичок студентів з сучасних методів

фітосанітарної експертизи та ідентифікації патогенних організмів,

дослідження екології патогенів  та епіфітотіологічних особливостей перебігу

хвороб, методик аналізу фітосанітарного стану агробіоценозів, на основі

якого розробляються сучасні комплексні системи захисту культур від

шкідливих організмів, проведення науково – дослідної роботи в

лабораторних та польових умовах з використанням отриманих результатів в

кваліфікаційних роботах, наукових конференціях та публікаціях, методичних

розробках з дотриманням всіх вимог доброчесності.

       Науково - дослідні бази проведення досліджень в рамках наукового

гуртка  «Фітосанітарний експерт»:

 Кафедра захисту, генетики і селекції рослин,  Відділ молекулярної біології та

захисту рослин НЦ ВіВ ім. Таїрова та Діагностичний центр компанії «

Сингента» в м. Одеса в рамках навчально - освітнього проекту « Syngenta

Generation A» .



ПЛАН
роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р.

Засідання №1. (жовтень 2020).
1.  Організаційно-вступне  засідання. Знайомство зі студентами  першого(

бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти,  бажаючими
стати членами наукового гуртка.  Написання заяв про вступ у гурток.
Обрання старости наукового гуртка.

2. Ознайомлення  студентів -  учасників наукового гуртка з «Типовим
положенням про студентський науковий гурток Одеського державного
аграрного університету».

3. Знайомство студентів - членів гуртка з тематикою науково-дослідних
робот, які проводяться на кафедрі та базовими установами  науково -
дослідної роботи студентів.

4. Різне.

Засідання №2. (листопад 2020).
1. Обговорення тематики власних наукових досліджень учасників

наукового гуртка  разом з керівниками наукових досліджень.
2. Проведення виїзного засідання гуртка «Фітосанітарний експерт» на

місце проведення наукових досліджень діагностичний центр «
Сингента», знайомство з лабораторією.

3. Заслуховування  та  обговорення доповіді на тему: « Фітосанітарна
експертиза  рослинного матеріалу в умовах діагностичного центру
Сингента. Сучасні стандарти досліджень»   Доповідач: менеджер ДЦ
Жужуян Ольга.

4. Різне

Засідання №3. (грудень2020).
1. Проведення виїзного засідання гуртка «Фітосанітарний експерт»  на

базі НЦ ВіВ ім. Таїрова та  знайомство з  роботою  лабораторії
молекулярної генетики та захисту рослин. Доповідач: провідний
фахівець к. с.-г.н Баранець Л.О.

2. Заслуховування та обговорення доповіді щодо Цифрових технологій у
захисті росли (За матеріалами компанії Сингента)

3. Підготовка наукових доповідей учасників гуртка для участі
студентських  науково – практичних  конференціях та конкурсах.

4.Заслуховування і обговорення доповідей членів гуртка
5.Різне

Засідання № 4 (лютий 2021).
1. Заслуховування і обговорення доповіді на тему: « Фітосанітарна

експертиза карантинних організмів в Україні» доповідач:  зав. відділом
карантину ІЗР  к.б.н., с.н.с. Скрипник Н.В( онлайн м. Київ).



2. Заслуховування  та  обговорення доповіді на тему: « Фітосанітарна
експертиза декоративних рослин в умовах Садового центру  « Ваш
сад». Науковий консультант СЦ « Ваш сад» Солоненко Галина.

3. Підготовка  та планування роботи членів наукового гуртка в
проведенні науково - дослідної роботи  на поді ОДАУ та базових
господарствах.

4. Підготовка наукових доповідей учасників гуртка для участі
студентських  науково – практичних  конференціях та конкурсах.

5.  Заслуховування і обговорення доповідей членів гуртка .
6. Різне.

Засідання № 5 (березень2021).
1. Заслуховування і обговорення доповіді на тему: « Фітопатологічна

експертиза в умовах сортовипробування  сортів рослин в мережі
установ Українського інституту експертизи сортів рослин» доповідач:
заступник директора з наукової роботи УІЄСР,  к.с-г.н.,  Ткачик С.О. (
онлайн м. Київ).

2. Заслуховування і обговорення доповіді на тему: « Фітопатологічна
експертиза в умовах органічного виробництва» оповідач: провідний
фахівець по сертифікації компанії « Органік Стандарт» Іван Гавран  (
онлайн ).

3. Підготовка  та планування роботи членів наукового гуртка до
проведення науково - дослідної роботи  на поді ОДАУ та базових
господарствах.

4. Заслуховування і обговорення доповідей членів гуртка.
5. Різне.

Засідання № 6 (квітень2021).
1. Заслуховування  та  обговорення доповіді на тему: « Фітосанітарна

експертиза  насіннєвого матеріалу  в умовах діагностичного центру
Сингента. Визначення основних показників.»   Доповідач менеджер
ДЦ Жужуян Ольга.

2. Планування   та  участь членів гуртка в закладанні  наукових
дослідів на демополі ОДАУ, інших науково-дослідних установ,
провідних базових господарствах на наступний сезон тощо.

3. Підготовка до участі членів наукового гуртка в проведенні  «Школи
юного Фітопатолога» для  школярів 9-11 класів( травень 2021)

4. Різне

Засідання №7 (травень2021).
1. Участь членів наукового гуртка в проведенні  «Школи юного

Фітопатолога» для  школярів 9-11 класів( травень 2021)
2. Проведення виїзних засідань гуртка « Фітосанітарний експерт» на

місці проведення наукових досліджень демополя ОДАУ,



лабораторія Сингента, НЦ ВІВ ім. Таїрова, аналіз результатів 
дослідів.

3. Заслуховування звіту про роботу науково-дослідного гуртка 
«Фітосанітарний експерт» у 2020-2021 навчальному році.

4. Затвердження плану гуртка «Фітосанітарний Експерт» на 2021-2022 
навчальний рік.

5. Різне.

Керівник науково-дослідного
гуртка «Фітосанітарний експерт» к.с.-г.н., доц.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри захисту, генетики і селекції 
рослин. Протокол № 2 від «_30__»__09__ 2020 р.
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