
При кафедрі геодезії, картографії та землеустрою  
функціонує студентський науковий гурток 

“Землевпорядник”, метою якого є реалізація наукового і 
творчого потенціалу талановитих студентів, які навчаються за 

спеціальністю «Геодезія та землеустрій» 

агробіотехнологічного факультету. 
Керівник гуртка – к.е.н., доцент Сіроштан Т.М. 

 

Свої знання, наукові результати, вміння організувати та 
проводити презентацію робіт із використанням сучасної 

техніки, студенти відточують на засіданнях наукового гуртка, 
де вони отримують навички вкрай необхідні в умовах 

виробництва. 
 

    Результати наукових досліджень студентів, отримані під 
керівництвом викладачів  доповідаються на щорічних наукових  

студентських конференціях.  



Список студентів, членів наукового гуртка «Землевпорядник» на 2021-2022 н.р.: 
1. Матусевич В. (староста гуртка)  
2. Вовкотруб В.  
3. Котляр Ю.  
4. Лазаренко Д. 
5. Митник М. 
6. Остапенко М. 
7. Редванська І. 
8. Слюсаренко Н. 
9. Єрмилов Д. 
10. Гурський Є. 
11. Красносільська А. 
12. Майборода В. 
13. Іванюк М. 
14.Іващенко В. 
15. Староконь Т. 
16. Корженко В. 
17. Чумак І. 
18. Проценко О. 
19. Гейко М. 
20. Петриченко Л. 
21. Нагорняк А. 

 



№ 
п/п 

Тематика Дата 

проведення 

1 Історія виникнення, становлення та розвитку 
землеустрою, як науки. 
 

Січень  

2 Наукові аспекти формування раціональної системи 
землеволодіння і землекористування. 

Лютий  

3 Розподіл земель за цільовим призначенням з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів. 
Прогнозування, планування й організація раціонального 
використання та охорони земель. 

Березень  

4 Цифрова трансформація землевпорядної галузі. Квітень  

5 Розвиток безпілотного аерознімання. Травень  

6 Розробка та здійснення системи заходів із землеустрою 
для збереження природних ландшафтів. 

Червень 

Тематика наукових досліджень гуртка “Землевпорядник” на 2022 р.: 





*СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
«ЗЕМЛЕРОБ ТА АГРОХІМІК» 

Студентський науковий гурток «Землероб та агрохімік» є 
добровільним науковим об’єднанням студентів 

агробіотехнологічного факультету Білоцерківського 
національного аграрного університету та створений з метою 

організації та сприяння науково-дослідницької і винахідницької 
діяльності. 

Загальне наукове керівництво студентським науковим гуртком 
здійснює завідувач кафедри землеробства, агрохімії та 
ґрунтознавства професор Примак Іван Дмитрович.  

Керівником гуртка призначено асистента кафедри, канд. с.-г. наук 
Кулика Романа Михайловича. 



*Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу 
талановитих студентів АБТФ БНАУ. 

*Основними завданнями Гуртка є: 

*- організація науково-дослідницької, дослідно-конструкторської та винахідницької 
діяльності; 
*- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів Гуртка; 

*- залучення до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-

дослідницьких і просвітницьких заходах; 

*- створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової 
діяльності; 
*- сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та 

міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій; 

*- сприяння фізичному розвитку студентів та формування високих моральних 

принципів; 

*-  забезпечення і захист прав та інтересів членів Гуртка; 

*- сприяння інноваційній діяльності членів Гуртка; 

*- участь у громадському житті університету. 

 



* Напрямки наукової роботи гуртка: 

*«Наукові основи систем основного обробітку й удобрення чорнозему 

типового в польових п’ятипільних сівозмінах правобережного Лісостепу 

України». 

*«Наукові та біотехнологічні основи інтенсифікації виробництва 

сільськогосподарських культур у Правобережному Лісостепу України».  

*Наукове обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських 

культур зерно-просапної сівозміни за органічного виробництва. 

* В межах гуртка «Землероб та агрохімік» подана робота на конкурс 

студентських наукових робіт студента третього курсу Стоколоса Тараса 

Григоровича: керівник -  Єзерковська Людмила Вікторівна 

 



* План роботи  студентського наукового гуртка «Землероб та агрохімік» кафедри 
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства на 2021-2022 навчальний рік. 

 

№ 
п/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Хто виконує Відповідальний 
за виконання 

1. Засідання гуртка: 
1) Організаційні питання: 
- вибори старости і секретаря гуртка; 
2) розгляд та затвердження плану 
роботи гуртка на 2021-2022 н. р.; 
 3) обговорення та затвердження 
тематики доповідей  на засіданнях 
студентського наукового гуртка у 2021-

2022 навч. рік. 

Вересень 
2021 року 

  

члени гуртка  Кулик Р.М. 

2. Засідання гуртка: 
1. Студентські читання присвячені 
вивченню наукової спадщини (згідно 
плану тематики доповідей). 
2. Різне. 

Жовтень 
2021 року 

  

члени гуртка Кулик Р.М. 

3. Засідання гуртка: 
1. Студентські читання (згідно плану 
тематики доповідей у ZOOM)). 

2. Різне. 

Листопад 
2021  року 

  

Викладачі, 
члени гуртка.  

Кулик Р.М. 

4. Засідання гуртка: 
1. Зустріч з директором Панфилівської 
дослідної станції Є.В. Задубинною 
(ZOOM) 

2. Різне. 

Лютий 
2022 р. 

Викладачі, 
студенти-

дипломники 

Керівники 
дипломних робіт 

5. Засідання гуртка: 
1. Зустріч з представником ТОВ 
«Органік стандарт» І.І. Гавран (ZOOM). 

2. Різне. 

Березень 

2022 р.  

члени гуртка Кулик Р.М. 

6. Засідання гуртка: 
1. Участь студентів у закладанні 
польових дослідів, проведенні 
спостережень та догляду, збирання 
врожаю на дослідних ділянках; 
2. Різне. 

Квітень – 

вересень 
2022 р. 

Студенти, 
наукові 

керівники 

Керівники 
дипломних робіт 

7. Засідання гуртка: 
1. Оновлення стенду гуртка; 
2. Різне. 

Травень – 

червень 
2022 р. 

члени гуртка Кулик Р.М. 

8. Участь в  конференціях, семінарах і  ін.. Впродовж 
року 

Студенти, 
наукові 

керівники 

Керівники 
дипломних робіт 



* ТЕМАТИКА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ ГУРТКА «ЗЕМЛЕРОБ ТА 
АГРОХІМІК» 

1. Студентські читання на тему  «Життєвий та творчий шлях 

вчених-землеробів» (04.11.21 р.). 

2. Зустріч з директором Панфилівської дослідної станції 
Задубинною Єлизаветою Валеріївною, яка представить 

дослідну станцію, наукові напрямки роботи. В результаті цієї 
зустрічі планується заключити договір про співробітництво з 

БНАУ (28.02.2022 р.). 

3. Зустріч з представником ТОВ «Органік стандарт» Гавраном 

Іваном Івановичем з метою ознайомлення членів гуртка з 

переліком допоміжних продуктів та методів дозволених для 

використання в органічному виробництві з врахуванням вимог 

органічних стандартів Європейського Союзу (ТОВ «Органік 

стандарт», 2022). – 30.03.2022 р. 



* Студентські читання на тему  «Життєвий та творчий шлях вчених-землеробів» 

 



* Практична підготовка гуртківців 

 



ПЛАН РОБОТИ 

студентського наукового гуртка  кафедри кафедри садово-паркового 
господарства «Ландшафтний дизайнер» 

Білоцерківського національного аграрного університету 

на  2 семестр 2021-2022  навчальний рік 

Метою діяльності гуртка є: 

 сприяння реалізації наукового та творчого потенціалу його членів. 

Стратегія розвитку гурткової діяльності 

 Обмін досвідом зі студентами та викладачами щодо сучасних тенденцій в 
ландшафтній архітектурі, образотворчому мистецтві, дендрології, квітникарстві та 
інших дисциплін. 

 Залучення гуртківців до виконання науково-дослідної тематики кафедри. 
 Вивчення новітніх досягнень в інвентаризації, будівництві ландшафтних об’єктів та 

моніторингу за їх станом. 
 Дослідження асортименту рослин та об’ємно-просторової структури насаджень 

ландшафтних об’єктів.  
 Набуття навичок використання сучасних програм, методик при дослідженні 

ландшафтних об’єктів, їх проєктуванні, будівництві та експлуатації. 

Орієнтовний план на ІІ семестр 

№ Заходи Тема Дата 

проведення 

Місце проведення, хто 
проводить 

1. Пленарне 
засідання  Визначити завдання, 

напрямок 
досліджень, розробка 

плану роботи на ІІ 
семестр, 

організаційні 
питання 

24 січня 2022р. Кафедра СПБ 

2. Заняття по 
секціям 

 Згідно індивід. 

графіку 
викладача 

протяг. семестру 

Кафедра СПБ 

3. Zoom-зустріч з 
Оксаною 
Давиденко, 

головою 
Житомирської 
ГО "Скриня 
корисних справ" 

 

Ознайомлення 
студентів з онлайн-

інтенсивом та 
конкурсом плакатів в 
рамках реалізації 
проєкту «Мистецтво 
Рівності». 

14 лютого 
2022р. 

15.00 

Тема: Онлайн інтенсив 
"Мистецтво Рівності" 

Время: 14 февр. 2022 03:00 

PM Киев 

https://zoom.us/j/96452893703 

Идентификатор 
конференции: 964 5289 3703 

ас. каф. СПГ Василенко О.В. 

Оксана Давиденко, ГО 
"Скриня корисних справ" 

https://www.facebook.com/gooddeedsbox/?__cft__%5b0%5d=AZWrjnS6t1DdUnEbwco3GG_w9pEc6HzHZYbLucJ5oHGcaFp3jB2JCW2JHMuwOWia1TL3A2a7C82ojubaDf3nWPmpcR9FPH-LxKLoxLHjAEnfyiiWzHr6pGspUtbFHnMBdERclpjcV2wmSWTPduxWIRnT&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gooddeedsbox/?__cft__%5b0%5d=AZWrjnS6t1DdUnEbwco3GG_w9pEc6HzHZYbLucJ5oHGcaFp3jB2JCW2JHMuwOWia1TL3A2a7C82ojubaDf3nWPmpcR9FPH-LxKLoxLHjAEnfyiiWzHr6pGspUtbFHnMBdERclpjcV2wmSWTPduxWIRnT&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gooddeedsbox/?__cft__%5b0%5d=AZWrjnS6t1DdUnEbwco3GG_w9pEc6HzHZYbLucJ5oHGcaFp3jB2JCW2JHMuwOWia1TL3A2a7C82ojubaDf3nWPmpcR9FPH-LxKLoxLHjAEnfyiiWzHr6pGspUtbFHnMBdERclpjcV2wmSWTPduxWIRnT&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gooddeedsbox/?__cft__%5b0%5d=AZWrjnS6t1DdUnEbwco3GG_w9pEc6HzHZYbLucJ5oHGcaFp3jB2JCW2JHMuwOWia1TL3A2a7C82ojubaDf3nWPmpcR9FPH-LxKLoxLHjAEnfyiiWzHr6pGspUtbFHnMBdERclpjcV2wmSWTPduxWIRnT&__tn__=-UC%2CP-R


 

 
Засідання 
студентського 
наукового 
гуртка   

Відвідування та 
участь гуртківців в 

студентській 
науково-практичної 

конференції 

07 березня 2022 Кафедра СПБ 

доц. Олешко О.Г. 

 
Засідання 
студентського 
наукового 
гуртка  з 
ландшафтної 
архітектури 

Сучасні тенденції 
ландшафтного 

планування 
громадських 

просторів 

20 квітня 

2022р. 
Екскурсія в м.Київ, 

відвідування Контрактової 
площі, ЖК «Республіка» 

ас. Жихарева К.В. 

 Засідання 
студентського 
наукового 
гуртка  з 
квітникарства: 
Екскурсія до 
Державного 
дендрологічного 
парку 
«Олександрія» 
НАН 

Аналіз 
таксономічного 
складу, 
географічного 
поширення та 
досвіду утримання 
рідкісних і 
зникаючих видів 
рослин у колекції 
Державного 
дендрологічного 
парку «Олександрія» 
НАН України. 

 

17 травня 2022р. 
Державний дендрологічний 
парк «Олександрія» НАН, 

проф. Іщук Л.П. 

11. Підведення 
підсумків 
роботи за навч. 
рік 

 Червень 2022 Кафедра СПБ, 

ас. Жихарева К.В., 
доц. Олешко О.Г. 

 

Керівник гуртка                                                         ас. Жихарева К.В. 

доц. Олешко О.Г. 

 

План роботи затверджено на засіданні кафедри садово-паркового господарства 
Протокол від __24.01._ 2022 р. № _8_ 

 

Зав. кафедри садово-паркового господарства 

д-р. с.-г. наук,  доцент                                                       А.Б. Марченко 

 



БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЛІСІВНИК» 

 

 

Науковий керівник: доц. Лозінська Т.П. 



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. 

 

Програма студентського наукового гуртка «Лісівник» побудована на основі особистісного, 
компетентнісного та діяльнісного підходів. Програма є професійно орієнтованою. 

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості засобами лісознавства та 
лісівництва. 

 

До основних завдань 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. 



Програма побудована за концентричним принципом, в якій функціонально цілісний базовий курс достатній для 

подальшої освіти і самоосвіти гуртківців. 

Змістом програми передбачено вивчення лісових масивів, як природних екосистем, деревних і кущових порід 

регіональних лісових насаджень, особливостям їх розмноження, вирощуванню садивного матеріалу, лісовій типології, 

основам дослідницької роботи, лісовій фауні, екології лісу, вченню про біосферу, флору та фауну, лісовій фітопатології 

та ентомології. Вивчаються питання відновлення, збереження та охорони лісів. 

Засвоєння теоретичного матеріалу поєднується із практичними роботами, екскурсіями до лісу, парку, 

полезахисних лісових смуг регіону, ЛНДГ БНАУ, Білоцерківського лісового господарства, лісництв, та наукових 

установ. Практичні завдання виконуються у лабораторіях університету, лісорозсадниках і лісах місцевого значення, а 

також на площах, закріплених за ЛНДГ БНАУ. 

Програма складена з урахуванням рівня підготовленості гуртківців і передбачає проведення пошукової та 

науково-дослідницької роботи через написання наукових статтей, виступів на науково-дослідних конференціях, 

написанні кваліфікаційних робіт.  

Основними формами і методами реалізації навчального матеріалу є пояснювально-демонстраційні (розповідь, 

пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, 

набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання, в тому числі 

візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні та ігрові. 



ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «ЛІСІВНИК» 

• ПЛАН РОБОТИ НА 2019-2020 Н.Р. 

• Вересень: Ліс як рослинне угруповання 

• Жовтень: Ліс як природна екосистема 

• Листопад: Розмноження лісових деревних і 
кущових порід 

• Грудень: Розмноження лісових деревних і 
кущових порід  

• Лютий: Лісова типологія. 

• Березень: Роль тварин у житті лісу 

• Квітень: Екологічні системи 

• Травень: Методика організації фенологічних 

досліджень 

 

• ПЛАН роботи наукового гуртка «Лісівник» 

на 2020-2021 н.р. 

• 1. Вступ   

• 2. Заготівля насіння лісових деревних і 
кущових порід. Вирощування садивного 
матеріалу в розсадниках  

• 3. Ліс і фауна 

• 4. Рекреаційний потенціал лісу 

• 5. Основи дослідницької роботи  

• 6. Вирощування лісових насаджень та їх 
охорона.  

• 7. Парки й лісопаркові зони. Пам’ятки 
природи. Екологічні стежки в лісах. 

• 8. Гриби лісових біогеоценозів  
 



• ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА 
«ЛІСІВНИК» НА 2021-2022 Н.Р. 

• ВСТУП. Важливість вирощування лісових 
насаджень. (2 заняття) 

•  Охорона лісів і лісонасаджень (2 заняття) 

• Шкідники та хвороби лісу. Інтегрований 
захист лісу від шкідників та хвороб (4 
заняття.)  

 

 

• Теми та розподіл годин наукового гуртка 
затверджуються на початку нового 
навчального року і його засідання 
проводяться раз на місяць.  

• За необхідності в установленому порядку 
керівник гуртка може внести зміни до 
кількості годин у межах кожної змістової 
теми. Враховуючи інтереси гуртківців, їх 
кількість у групі, стан матеріально-
технічного забезпечення, керівник гуртка 
може змінювати кількість теоретичних і 
практичних занять. 

•   

 





Засідання наукового гуртка проводяться в різних форматах, залежно від форми навчання. 





Дякую за увагу! 



Науковий студентський гурток 

«РОСЛИННИК» 



ПРОТОКОЛ №1 

 Засідання студентського наукового гуртка «Рослинник» від 12.09.2021 року 

 Присутні: керівники наукового гуртка – проф. Грабовський М.Б., доц. Федорук Ю.В., Панченко Т.В., Покотило І.А., Остренко М.В. 
Студенти члени гуртка – 45 чол. 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Організація роботи наукового гуртка «Рослинник» у 2021-2022 навчальному році. 
2. Зарахування студентів до наукового гуртка «Рослинник». 
3. Затвердження тематичного плану роботи наукового гуртка «Рослинник» 

СЛУХАЛИ: керівника наукового гуртка «Рослинник» доцента Панченка Т.В. про задачі, що ставляться перед викладачами та 
студентами у 2021-2022 році, він наголосив про необхідність роботи наукового гуртка.  

Наголошено що доповіді студентів, викладачів та роботодавців вносять значний вклад в підвищенні підготовки майбутніх 
фахівців аграрного сектору. 

 ВИСТУПИЛИ: 
1. Професор Грабовський М.Б.. говорив про необхідність підвищення кваліфікаційних знань студентів, та важливість підготовки їх 
до захисту кваліфікаційних магістерських робіт. 
2. Доцент Федорук Ю.В. говорив, що активна участь студенів в житті наукового гуртка «Рослинник», сприяє становленню 
індивідуальності, підвищенню кваліфікаційних навиків. Студенти стають більш активними в науковому житті факультету, 
університету.  

УХВАЛИЛИ:  
1. План роботи наукового гуртка «Рослинник» на 2021-2022 навчальний рік. 
2. Зарахувати до наукового гуртка «Рослинник» у 2021-2022 навчальному році 45 студентів. 
3. Заслухати на наступних засіданнях наукового гуртка «Рослинник» студентів з доповідями по магістерським науковим роботам.  
4. Покращити математичну складову випускних кваліфікаційних робіт. 
5. Підвищити якість підготовки студентів до виступу на захисті кваліфікаційних робіт та доповідях на наукових конференціях. 



План роботи студентського наукового гуртка 
Рослинник» на 2021-2022 навчальний рік 

 № Тема Строк виконання 

1 Сучасні інтенсивні технології вирощування зернових колосових культур, розробка технологічних карт 
вирощування 

Вересень 

2 Підготовка та прослуховування виступів студентів для підготовки до міжнародної магістерської 
конференції Жовтень 

3 Прослуховування попередніх виступів студентів для підготовки до захисту магістерських 
кваліфікаційних робіт. 
Сучасні інтенсивні технології вирощування круп’яних культур, розробка технологічних карт 
вирощування 

Листопад 

4 Сучасні інтенсивні технології вирощування зернобобових культур, розробка технологічних карт 
вирощування 

Грудень 

5 Сучасні інтенсивні технології вирощування олійних культур, розробка технологічних карт вирощування Лютий 

6 Підготовка та прослуховування виступів студентів для підготовки до міжнародної студентської 
конференції  Березень 

7 Сучасні інтенсивні технології вирощування ефіроолійних та наркотичних культур, розробка 
технологічних карт вирощування 

Квітень 

8 Сучасні інтенсивні технології вирощування технічних культур та бульбоплодів, розробка технологічних 
карт вирощування 

Травень 







Cтудентський науковий гурток 

"Селекціонер" 

 

Кафедра генетики, селекції і насінництва 

Керівник гуртка: Шох С.С., канд. с.-г. наук, 
доцент 



Учасники гуртка 

У роботі гуртка приймають участь  
 викладачі кафедри генетики, селекції і 

насінництва,  
студенти спеціальності “Агрономія” з 1 по 6 курс  

а також всі бажаючі 
 

 



На засіданнях гуртка розглядають студентські доповіді з таких 

тематик: 

- вивчення наукової спадщини видатних селекціонерів і 
генетиків 

- наукова робота науково-дослідних установ України 

- наукова робота студентів під керівництвом керівників 

дипломних робіт 

- сучасні перспективи вирощування сортів рослин української 
селекції, та ін. 



• На період карантину, в умовах введення 
дистанційної форми навчання засідання 
гуртка проводили онлайн з використанням 
платформи Zoom 



План роботи на 2022 рік 

 

- студентські доповіді присвячені вивченню наукової 
спадщини  В. М. Ремесла 

- студентські доповіді присвячені науковій роботі в 
Миронівському інституту пшениці ім В. М. Ремесла 

- студентські доповіді присвячені вивченню наукової 
спадщини М. І. Вавилова 

- студентські доповіді присвячені вивченню наукової 
спадщини видатних селекціонерів, фундаторів кафедри 

генетики, селекції і  насінництва БНАУ: Лебедєва Володимира 
Миколайовича, Савицького В’ячеслава Фобіановича 

Єремеєва Івана Максимовича.  
- Участь членів гуртка у закладанні польових дослідів, 

проведенні спостережень та догляду за рослинами, збирання 
врожаю на дослідних ділянках.  

 


