
Звіт про роботу студентського 
наукового гуртка

"Симиренковець"
кафедри садівництва 

ім. проф. В.Л.Симиренка 
за 2016-2017 рр.

Староста гуртка                                 І. Яковініч

Керівник, д-р с.-г. наук                    В.Меженський



Студентський науковий гурток
"Симиренковець"

• Науковий напрямок гуртка  - селекція, 
сортовивчення та технології вирощування й 
розмноження плодових і декоративних 
культур

• Експериментальна база діяльності  
колекційні насадження плодових і 
декоратвних культур у НДП 
"Плодоовочевий сад" НУБіП України



План-графік роботи наукового гуртка 
"Симиренковець" у 2016-2017 н.р. 



Заходи проведені гуртком у 
поточному навчальному році

• ознайомлення з особливостями селекційної роботи з 
плодовими культурами, догляду за садом та розмноження 
плодових рослин

• екскурсії до формово-декоративного саду  й оранжерей 
Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН 
України  та міжнародної спеціалізованої виставки на 
ЕкспоПлаза.

• підготовка експонатів до "Дня відкритих дверей" у НУБіП
України

• участь у 70-й ювілейній студентській конференції на АБФ 
НУБіП України та Всеукраїнській студентській олімпіаді із
спеціальності «Садівництво та виноградарство»



Ознайомлення з особливостями 
селекційної роботи, підготовка для 
посіву гібридного насіння в шкільці



Ознайомлення з особливостями 
формування розрідженно-ярусної
крони та обрізування  дерев яблуні



Ознайомлення з методикою штучного 
схрещування плодових дерев



У формовому саду Національного 
ботанічного саду ім. М.М.Гришка



Зимова екскурсія до оранжереї із 
тропічними рослинами



Ознайомлення з особливостями 
зимового щеплення



Освоювання техніки поліпшеного 
копулірувння



Відвідування міжнародної спеціалізованої
виставки FlowerExpoUkraine



70-я ювілейна наукова студентська конференція 
"Студенти-агробіологи – сільськогосподарському

виробництву"

У секції «Садівництво та виноградарство» Диплом І ступеню отримала 
Анна Образцова, Диплом ІІІ ступеню - Олена Шевченко



І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі

спеціальності «Садівництво та виноградарство»



На ІІ етіпі Всеукраїнської студентської
олімпіади із спеціальності «Садівництво та 

виноградарство» серед студентів вищих
навчальних закладів, що проводився на 

базі Уманського національного університету
садівництва наш університет представляли 

призери І етапу олімпіади - Олена
Василенко, Анна Образцова та Юрій Матченко.

За підсумками усіх конкурсів Олена Василенко 
стала переможницею олімпіади 2017 р., а Анна 

Образцова виборола 3 місце за теоретичний тур з
плодівництва та виноградарства. 



Олена Василенко – переможниця ІІ етапу

Всеукраїнської студентської олімпіади зі

спеціальності «Садівництво та виноградарство»



Підсумки

• У результаті роботи в науковому гуртку 
студенти розширюють кругозір, поглиблюють 
знання з широкого кола садівничих питань, 
детальніше вивчаючи навчальну дисципліну 
"Садівництво та виноградарство", вчаться 
робити презентації й наукові доповіді, де 
репрезентують свої надбання, набувають 
корисних практичних навичок.

• Це зробить нас кращими фахівцями і 
підвищить конкурентоспроможність на ринку 
праці після здобування вищої освіти



Пропозиції щодо покращення роботи 
наукового гуртка

• Залучити більше студентів

• Збільшити кількість екскурсій 

• Варто більше спілкуватися з викладачами 
поза рамками основного навчального 
процесу, заслуховувати доповіді провідних 
вчених на наукових конференціях. 

• Бути ініціативнішими, бо саме від нас 
залежить вибір шляхів у майбутнє.



Селфі на фоні друзів у НДП 
"Плодоовочевий сад"

Дякую за увагу



Студентський науковий гурток 
„СИМИРЕНКІВЕЦЬ” 

кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

Староста гуртка – Тетяна Марченко

Відповідальний за діяльність гуртка – Ю.Ю. Андрусик



Студентський науковий гурток 
„СИМИРЕНКІВЕЦЬ” 

• Науковий напрямок гуртка — селекція та 
сортовивчення плодових і ягідних культур
та вдосконалення технологій їх 
вирощування і прискореного отримання
садивного матеріалу

• Експериментальна база діяльності –
колекційні насадження плодових культур 
у ННВЛ «Випробування селекційних 
досягнень та екологічної оцінки 
технологій вирощування плодово-ягідних, 
овочевих, лікарських і квітково-
декоративних культур»



Гуртківці на дослідних ділянках кафедри



Виїзний науково-практичний семінар на 
базі Подільської дослідної станції 

садівництва ІС НААН України



Доповідь на пленарному засіданні 64-ої 
Всеукраїнської студентської конференції 

(гуртківець Ярослав Онищенко)



Учасники гуртка – переможці практичного туру 
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності Плодоовочівництво і виноградарство

Умань - 2012



Гуртківець Анна Бабій на всеукраїнському зльоті іменних 

стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття»







КИЯНОЧКА



САДОВЕ ЧУДО



НАСОЛОДА





Дякую за увагу !



Студентський науковий гурток 
„СИМИРЕНКІВЕЦЬ” 

кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

Староста гуртка – Петро Омельчук

Відповідальний за діяльність гуртка – Ю.Ю. Андрусик



Студентський науковий гурток 
„СИМИРЕНКІВЕЦЬ” 

• Науковий напрямок гуртка — селекція та 
сортовивчення плодових і ягідних культур
та вдосконалення технологій їх 
вирощування і прискореного отримання
садивного матеріалу

• Експериментальна база діяльності –
колекційні насадження плодових культур 
у ННВЛ «Випробування селекційних 
досягнень та екологічної оцінки 
технологій вирощування плодово-ягідних, 
овочевих, лікарських і квітково-
декоративних культур»
(м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 6а)



ГУРТКІВЦІ НА ДОСЛІДНИХ ДІЛЯНКАХ КАФЕДРИ виконують 
дослідження під керівництвом проф. А.М. Силаєвої



ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності Плодоовочівництво і виноградарство 

Умань - 2014



Науково-практичний семінар

на базі ТОВ „Агро-Еталон” (10.10.2013 р.)



Збір урожаю потоковим методом у 

ТОВ „Агро-Еталон”



ПРИСТРІЙ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ЯБЛУК 
(сорт Ренет Симиренка)



ЛІНІЯ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ І СОРТУВАННЯ 
ПЛОДІВ (потужність 15 т/год)



Холодильний комплекс господарства обладнаний 
системою регульованого газового середовища 

(77 камер, загалом 18 тис. т)



СУЧАСНА ТЕХНІКА ГОСПОДАРСТВА



Учасники гуртка на Міжнародній 
конференції з садівництва



ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА НА 2014 РІК

• Підготовка експонатів на виставку Агро-
2014 

• Брати участь у студентських 
конференціях, науково-практичних 
семінарах з питань садівництва; 

• Екскурсія на Міжнародні виставки «Овочі 
та Фрукти України–2014» і Міжнародну 
виставку Fresh Produce Ukraine; 

• Розпочати випуск Бюлетеня студентського 
наукового гуртка. 

• Виїзний науково-практичний семінар на 
базі фермерського господарства 
садівничого напрямку „Ірпінь-2000” (с. 
Гореничі, Києво-Святошинського р-ну, 
Київської області); 



Дякую за увагу !



Студентський науковий гурток
„СИМИРЕНКІВЕЦЬ”

кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

Староста гуртка – Скалига Андрій

Відповідальний за діяльність гуртка – Ю.Ю. Андрусик



Студентський науковий гурток
„СИМИРЕНКІВЕЦЬ”

• Науковий напрямок гуртка — селекція та
сортовивчення плодових і ягідних культур
та вдосконалення технологій їх
вирощування і прискореного отримання
садивного матеріалу

• Експериментальна база діяльності –
колекційні насадження плодових культур
у НДП «Плодоовочевий сад»
(м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 6а)



Заходи проведені гуртком у 2015 р.

• - опубліковано 5 тез доповідей за
результатами Всеукраїнської наукової
студентської конференції (НУБіП України);

• - екскурсія в формово-декоративний
плодовий сад (НБС);

• - відвідування Міжнародних виставок „Фрукти,
овочі, логістика” (ВЦ КиївЕкспоПлаза) та
Flowers & HorTech Ukraine (МВЦ на
Броварському проспекті)

• - члени гуртка брали участь у підготовці та
представленні експонатів від кафедри
садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка на
АГРО—2015.







ВНЗ учасники олімпіади
• Уманський національний університет
садівництва - приймаюча сторона (УНУС),

• Львівський національний аграрний
університет (ЛНАУ)

• Миколаївський національний аграрний
університет (МНАУ)

• Національний університет біоресурсів і
природокористування України (НУБіП, м.
Київ)

• Харківський національний аграрний
університет (ХНАУ)

• Таврійський державний аграрний
університет (ТДАУ)

• Ужгородський національний аграрний
університет (УжНАУ)



Команда НУБіП України на II етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності
«Плодоовочівництво і виноградарство»













ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА НА 2016 РІК

• Підготовка експонатів на виставку Агро-
2016

• участь у студентських конференціях,
науково-практичних семінарах з питань
садівництва;

• Екскурсія на Міжнародні виставки «Овочі
та Фрукти України–2016» і Міжнародну
виставку Fresh Produce Ukraine;

• Виїзний науково-практичний семінар на
базі фермерського господарства
садівничого напрямку „Ірпінь-2000” (с.
Гореничі, Києво-Святошинського р-ну,
Київської області);





Дякую
за

увагу !


