
                                                                                                                                                           

                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                   Завідувач кафедри землеробства і                 

                                                                    агрохімії ім. В.І.Сазанова, професор 

                                                                    _____________Сергій ПОСПЄЛОВ 

                                                                       «___» _____________2020   р. 

 

План 

роботи студентського наукового гуртка «Агрохімік»  кафедри  

землеробства і агрохімії  ім. В.І.Сазанова  на 2020 - 2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 Організаційне засідання Керівник –  асистент 

Воропіна В.О. 

 

П декада 

вересня  

2020 р. 

- ознайомлення з планом роботи студент-

ського наукового гуртка «Агрохімік»; 

- вибори старости гуртка. 

2. Заняття на тему: 

«Застосування вермикомпосту і його 

похідних при вирощуванні сільсько-

господарських культур» 

Керівник – асистент 

Воропіна В.О. 

 

 

 

І декада 

жовтня 

 2020 р. 

 

  Доповіді студентів:  

        1. Виготовлення вермикомпосту  і зас-

тосування його в сільському господарств-

ві». 

 

Доповідач –  магістр 
1-го курсу  Іванюта 
О.О., (керівник  - 

завідувач кафедри, 
професор Поспєлов  

С.В.) 

         2. Ріверм і гумісол при вирощуванні 

сільськогосподарських культур» 

 

Доповідач –  магістр 
2-го курсу 

Ткаченко Д. 
(керівник - доцент 

Міщенко О.В.) 

3 Заняття на тему: «Мікродобрива в 

сільському господарстві» 

Керівник – асистент 

Воропіна В.О. 

 

І декада 

листопада 

2020 р. 
Доповіді студентів:  

  - «Класифікація мікродобрив, строки і 

норми їх внесення»; 

доповідач – магістр  

2-го курсу  

Величко Я.І. 

(керівник – асистент 

Воропіна В.О.) 



  - «Вплив доз і строків підживлення хе-

латними добривами на урожайність і 

якість зерна кукурудзи»; 

доповідач – магістр 
2-го року навчання 

Петренко І.Ю. 
(керівник – професор 

Писаренко П.В.) 

4 Круглий стіл:  

«До 100-річчя Полтавської державної 

аграрної академії» 
 

Керівник – асистент 
Воропіна В.О. 

Учасники дискусії: 
зав. кафедри, профе-
сор Поспєлов С.В., 

професор Опара 
М.М., доцент Міщен-
ко О.В., доцент  Гор-
дєєва О.Ф., ст. викла- 
дач  Біленко О.П.,  ст. 
викладач Олепір Р.В., 

та члени гуртка. 

 

П декада 

листопада 

2020 р. 

5 Заняття на тему: «Органо-

мінеральні добрива  в технологіях 

вирощування сільськогосподарських 

культур» 

Керівник – асистент 

Воропіна В.О. 

 

П декада 

грудня  

2020 р. 

Доповіді студентів:  

     - «Характеристика органо-мінеральних 

добрив 

доповідач – магістр  
1-го курсу  

Олійник Ю.В. 
(керівник – доцент 

Гордєєва О.Ф.) 

- «ОМД: дози і строки застосування під 

основні сільськогосподарські культури» 

доповідач – магістр  
1-го курсу  
Колот М.В. 

(керівник – професор 
Опара М.М.) 

6 Заслуховування доповідей, що 

виносяться на студентську наукову 

конференцію 

Керівник – асистент 

Воропіна В.О. 

Викладачі і студенти 

 

І декада 

березня  

2021 р. 

7 Заняття на тему: «Ефективність 

застосування гуміфілду при вирощу-

ванні сільськогосподарських куль-

тур» 

Керівник – асистент 

Воропіна В.О. 

 

І декада 

квітня  

2021 р. 

Доповіді студентів:  

- «Характеристика гуміфілду, норми і 

строки його внесення»; 

доповідач – магістр 
1-го курсу 

Філатов А.В. 
(керівник – доцент 

Гордєєва О.Ф.) 



 

Примітка: Заняття проводяться згідно плану студентського наукового гуртка  

о 14 годин 30 хвилин.  

       Керівник студентського наукового  

              гуртка, асистент                                                        Віра  ВОРОПІНА 

 

           План студентського наукового гуртка «Агрохімік» обговорений  та зат-

верджений  на засіданні кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова  

 «___» ______________ 2020 р.,    протокол № ___. 

- «Порівняльна ефективність гуміфілду 

і гумісолу»; 

доповідач – магістр  
1-го курсу 

 Коломієць Т.В. 
(керівник – професор 

 Опара М.М.) 

8. Заняття на тему: «Регулятори росту 

і застосування їх в сільськогоспо-

дарському виробництві» 

Керівник – асистент 

Воропіна В.О. 

 

Ш декада 

квітня 

 2021 р. 
Доповіді студентів:  

      - «Вплив регулятора росту нового 

поко-ління  «Стімпо» на урожайність 

кукуруд-зи» 

доповідач –  
магістр  1 курсу 

Величко Я.І. 
( керівник  асистент 

Воропіна В.О.) 

       - «Вплив гуматних регуляторів росту 

на продуктивність сільськогосподарських 

культур» 

доповідач – 
студентка 4-го курсу 

Асаулова Б.Г. 
 (керівник    доцент 

Міщенко О.В.) 

9 Заняття на тему: «Нетрадиційні 

органічні добрива та їх використання 

в сучасних умовах» 

Керівник –  асистент 

Воропіна В.О. 

 

Ш декада 

травня 

 2021 р. 
Доповідь студентів: 

      - «Використання золи на удобрення»; доповідач – магістр  
1-го курсу 

Таракан Д.С. 
(керівник – асистент 

Воропіна В.О. 

«Використання соломи і сидератів для 

удобрення сільськогосподарських куль-

тур». 

доповідач  - студент 
4-го курсу 
Бабак О.А. 

 (керівник – професор  
Опара М.М.) 



                                                                                                                                                         


