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Керівництво студентським науковим гуртком «Овочівник» здійснює 

доцент кафедри польових і овочевих культур Попова Людмила Миколаївна. 

Староста наукового гуртка - студентка 3-го  курсу Шаріпова Катерина. 

Студентський науковий гурток об´єднує студентів агробіотехно-

логічного факультету денної та заочної форми навчання.  

 За звітний  період усі  члени гуртка виконували наукову роботу згідно 

затвердженої наукової тематики. При цьому кожен студент в гуртку виконує 

самостійне завдання наукового керівника за попередньо узгодженою та 

затвердженою темою, яка перекликається з темою його дипломної роботи.  

        Згідно плану роботи наукового гуртка та графіку були проведені 

засідання з виступами членів гуртка та обговоренням  результатів  їх 

досліджень. 

На засіданнях гуртка були розглянути наступні питання:  

- про тематику науково - дослідної роботи;  

- про структуру, обсяг та особливості оформлення кваліфікаційних та 

дипломних робіт; 

- про  роботу  з  науковою літературою за темою науково – дослідної 

роботи; 

- про методику проведення польових та лабораторних досліджень 

(складання методики дослідів за темою наукової роботи студентів); 

- про виїздні заняття до передових господарств області; 

- про оформлення рефератів та доповідей за тематикою науково – 

дослідної роботи членів гуртка; 

- про участь у міжнародних науково – практичних конференціях;  

- про підготовку  статей до видання у збірнику наукових праць 

студентів; 

Протягом 2018 – 2019 н.р. студенти систематично відвідували (виїзні 

заняття) дослідно - демонстраційні поля компанії  «Ісіда – 2012» (с. 

В.Дальнік, Біляївського р-ну),  ФГ «Пан Білан» (с.Мирне, Біляївського р-ну) 

та  ТОВ «Евріка» (Молодіжне, Овідіопольського р-ну), ТОВ «Зелена 

планета» с. Мирне, Біляївського району, Одеської області, СФГ « Дельта» с. 

Котловина Ренійського району Одеської області  де  знайомились  з 

технологіями вирощування овочевих культур у відкритому і закритому 

грунті та проводили наукові дослідження за вибраною тематикою. 

 



 

 

 
Рис. 1 Зустріч членів гуртка «Овочівник» з керівником ФГ «Пан Білан» 

 Білан Віталієм Олексійовичем 

 

 
 

Рис. 2 Зустріч членів гуртка «Овочівник» з керівником ТОВ «Евріка» 

Білим Михайлом Івановичем 

 
 

 



Під час виїзних занять члени гуртка  проводили закладання польових 

дослідів, спостереження, вимірювання  та обліки згідно календарного плану 

їх наукових досліджень.  

 

 
 

Рис. 3 Визначення густоти рослин моркви літнього строку сівби. 

Студентка Кучер Вікторія, компанія «Ісіда - 2012» 

  
 

Рис. 4 Проведення фенологічних спостережень за рослинами салату листкового. 

Студент Білоконь Олександр, ФГ «Пан Білан» 

 



 
Рис. 5 Визначення якісних показників товарних головок капусти білоголової ранньої. 

Студент Буртненко Костянтин, компанія «Ісіда - 2012» 

 

 
 

Рис. 6 Проведення біометричних вимірювань рослин цибулі ріпчастої  

Студент Циктор Іван, компанія «Ісіда - 2012» 

 

 



 
Рис.7 Проведення фенологічних спостережень рослин салату листкового при 

вирощуванні методом проточної гідропоніки . 

Студентка Газіна Ольга  

ТОВ «Зелена планета» с. Мирне, Біляївського району, Одеської області 

 

 

 

Рис.8 Визначення якості насінників моркви у СФГ « Дельта» с. Котловина 

Ренійського району Одеської області.   Студентка Шаріпова Катерина 



 

Відвідуючи передові господарства, члени гуртка мали обговорення та  

дискусії за тематикою їх науково - дослідної роботи з фермерами та 

агрономами господарств. 

 

 
 

Рис. 9 Знайомство членів гуртка «Овочівник» з особливостями технології вирощування 

томата в плівкових теплицях з головним агрономом компанії «Ісіда – 2012» Новицьким 

Віктором Миколайовичем 

 

Протягом 2018 – 2019  навчального року за результатами наукових 

досліджень та проходження навчальної практики студентами – гуртківцями 

були оформлені та представлені на засідання гуртка доповіді:  

1.Кучер Вікторія на тему: «Ріст, розвиток та продуктивність 

закордонних гібридів моркви літнього строку сівби в умовах Південного 

Степу України»  

2.Янчук Артем  на тему: «Порівняльна оцінка гібридів томата у 

плівкових теплицях в умовах Півдня України»  

3.Чабаненко Владислав  на тему «Проходження навчальної практики у 

ФГ «Пан Білан»  



 
Рис. 10. Доповідь студента Чабаненко Владислава 

 про проходження навчальної практики в ФГ «Пан Білан» 

 

 

 

Протягом 2018 – 2019  навчального року члени гуртка прийняли участь у  

Міжнародних науково – практичних конференціях та семінарах: 

 

1. Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні 

проблеми розвитку аграрної освіти і науки та підвищення 

ефективності агропромислового виробництва»  20 – 21 вересня 

2018р., ОДАУ, м. Одесса 

 

2. Міжнародна науково – практична конференція  молодих 

вчених Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція 

НААН  України, смт. Хлібодарське 

 



 
Рис. 11 Участь членів гуртка у Міжнародній науково – практичній конференції  

6  листопада, 2018р., смт. Хлібодарське 

 

3. Міжнародна науково – практична конференція  «Іноваційні 

технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої 

продукції як важіль підвищення економічної ефективності» 14 – 15 березня 

2019р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м.Херсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 12. Участь у Міжнародній науково – практичній конференції 14 – 15 березня 2019р., 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м.Херсон 

 

 



4. Семінар: літня «Овочева майстерня» компанії «Сингента» та 

ТОВ «Евріка» 18 липня 2019 р., с. Ветеран 

 

 
 

 
 

Рис. 13,14 Участь членів гуртка у семінарі  «Овочева майстерня» компанії «Сингента» та 

«Евріка» 18 липня 2019 р., с. Ветеран 

 



 

 


