
Науково-дослідна робота студентів на агробіотехнологічному 

факультеті є важливим інструментом підвищення якості підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, які спроможні творчо застосувати в 

професійній діяльності новітні досягнення науки і техніки. 

З метою поширення нових форм і методів залучення студентської 

молоді до науково-дослідної роботи та виявлення здібностей студентів в 

Білоцерківському національному аграрному університеті  організовано 

Студентське наукове товариство (СНТ) https://science.btsau.edu.ua/node/11 

Студенти, які  проводять  науково-дослідну роботу у навчальний і поза 

навчальний час є членами  Студентського наукового товариства.  

На факультеті  науково-дослідна робота студентів органічно пов’язана з 

навчальним процесом, є його продовженням і організовується безпосередньо 

на кафедрах. 

Основними формами науково-дослідної роботи студентів у межах 

навчального процесу є: 

 виконання лабораторних робіт дослідницького типу; 

 виконанні дипломних та курсових проєктів (робіт); 

 виконання досліджень під час навчальної і виробничих практик; 

 виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. 

Основні форми науково-дослідної роботи студентів у поза навчальний 

час включають: 

 роботу в студентських наукових гуртках:  

«Лісівник» (кафедра лісового господарства)  

«Рослинник» (кафедра технологій у рослинництві та захисту рослин) 

«Селекціонер» (кафедра генетики, селекції і насінництва 

сільськогосподарських культур)  

«Землероб та агрохімік» (кафедра землеробства, агрохімії та 

ґрунтознавства), 

«Електрик» (кафедра електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки)  

«Ландшафтний дизайнер»  (кафедра садово-паркового господарства) 

 участь в госпдоговірних та держбюджетних НДР наукових підрозділів 

університету; 

https://pstu.edu/uk/nauka-2-3/studentska-nauka-2/studentske-naukove-tovarystvo/
https://science.btsau.edu.ua/node/11


 участь в студентських заходах: наукових семінарах, форумах, 

конференціях; 

 участь у конкурсах студентських наукових робіт, конкурсах 

дипломних робіт. 

Щороку студенти агробіотехнологічного факультету приймають участь 

у  наукових заходах: 

 конкурсі на кращі студентські наукові роботи з галузей знань і 

спеціальностей (I тур – університетський, II тур – Всеукраїнський); 

 олімпіадах за спеціальностями та навчальними дисциплінами (I етап – 

університетський, II етап – Всеукраїнський); 

 міжнародній науково-практичній конференції магістрантів «Наукові 

пошуки молоді у ХІХ столітті»; 

 міжнародній науково-практичній конференції студентів; 

 у міжнародних та всеукраїнські науково-практичних конференціях, 

форумах, семінарах; 

 конкурсах дипломних робіт. 

 

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

(2017-2021 рр.) 

 

ПЕТРИЧЕНКО Олена 

Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності 

«ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» 

у 2020-2021  н.р. 

Науковий керівник: доцент Прядка Т.М. 



 

СКРИПАК Вікторія 

Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності 

«САДОВО-ПАРКОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО»  

у 2020-2021  н.р. 

Науковий керівник: доцент Іщук Л.П. 

 

 

ПРИЙМАК Діана 

Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності 

«АГРОНОМІЯ»  

у 2019-2020 н.р. 

Науковий керівник:  

доцент  Грабовський М.Б. 

 

ЧЕТВЕРІКОВ Іван 

Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності 

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»  

у 2018-2019 н.р. 

Науковий керівник: 

доцент Левандовська С.М. 

 



 

ПРЕЛИПОВ Роман 

Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності 

«АГРОНОМІЯ»  

у 2018-2019 н.р. 

Науковий керівник: доцент Богатир 

Л.В. 

 

ЯНЧЕВСЬКА Олександра 

Диплом ІІ ступеня зі спеціальності 

«АГРОНОМІЯ»  

у 2017-2018 н.р. 

Науковий керівник: доцент Мацкевич 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

БАХМАЧ Владислав 

Диплом ІІІ ступеня зі спеціальностві 

«Електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки» 

у 2021 н. р. 

 

 

 



Наукові гуртки агробіотехнологічного факультету 

Гурток Кафедра 

Землероб та агрохімік Землеробства, агрохімії та 

ґрунтознавства 

Землевпорядник Геодезії, картографії та землеустрою 

Управління земельними ресурсами 

та земельного кадастру 

Селекціонер Генетики, селекції і насінництва 

сільськогосподарських культур 

Електрик Електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки 

Рослинник Технологій у рослинництві та 

захисту рослин 

Ландшафтний дизайнер Садово-паркового господарства 

Лісівник Лісового господарства 

 

 

Студентський науково-практичний гурток «Лісівник» 

     

 



    

 

     

    

 



    

 

   



    

 

Студентський науково-практичний гурток «Лісівник» створений 

рішенням кафедри лісового господарства у вересні 2019 р. з метою 

підвищення якості підготовки бакалаврів в рамках забезпечення єдності 

наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи здобувачів вищої 

освіти, підсилення індивідуальної роботи з ними. 

До основних завдань створення студентського наукового гуртка 

належить: 

- формування особистої зацікавленості здобувачів в лісівничих 

дисциплінах, розвиток їх професійних знань; 

- систематизація теоретичних знань, отриманих на аудиторних 

заняттях; 

- вміння працювати із спеціалізованою літературою; 

- проведення досліджень, написання студентських науково-

дослідницьких робіт; 

- підготовка доповідей та участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах; 

- створення передумов для здорової конкуренції студентів в науковій 

діяльності. 

Загальне наукове керівництво студентським науковим гуртком 

здійснюється завідувачем кафедри доцентом Хриком Василем 

Михайловичем. Керівником гуртка призначено доцента кафедри, канд. с.-г. 

наук Лозінську Тетяну Павлівну.  

 

 

 

 

 



Студентський науково-практичний гурток «Землероб та агрохімік» 

                                        

 



 

       

Студентський науково-практичний гурток «Землевпорядник» 

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток 

“Землевпорядник”, діяльність якого спрямована на розвиток творчих 

здібностей студентів з метою набуття ними фахових і особистісних 

компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження. 

Результати наукових досліджень студентів, отримані під керівництвом 

викладачів доповідаються на щорічних наукових студентських конференціях. 

 



Студентський науково-практичний гурток «Ландшафтний дизайнер» 

 

  

 



 


