










ЗВІТ 
про роботу студентського наукового гуртка „СИМИРЕНКІВЕЦЬ”  
кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка за 2015—2016 н. р. 

 
Наукова спрямованість гуртка — селекція та сортовивчення 

плодових і ягідних культур та вдосконалення технологій виробництва плодів 
і отримання садивного матеріалу плодових культур. 

Експериментальною базою для діяльності гуртка є колекційні 
насадження плодових культур кафедри садівництва на базі навчально-
дослідного поля «Плодоовочевий сад» (м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 
6а).  

Заходи проведені гуртком:  
-староста гуртка доповідав на студентській конференції „Фестиваль 

студентської науки” (НУБіП України, травень 2016 р.) 
-за звітний період 5 членів гуртка виступили з доповідями на 67-й 

Всеукраїнській науковій студентській конференції агробіологічного 
факультету НУБіП України;  

-під час проведення „АГРО—2015” гуртківці взяли участь у роботі 
науково–практичних семінарів та конференції: «Овочі, фрукти, ягоди в 
Україні 2015. Досвід професіоналів» (організатор: Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та Український клуб аграрного бізнесу). 
Також члени гуртка брали участь у підготовці та представленні експонатів 
від кафедри садівництва на АГРО—2015.  

-підготовка студентів до участі у II етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» (яка 
проходила 14-15.04.2016 р. в УНУС). Варто зазначити, що в олімпіаді взяли 
участь 18 учасників з семи вищих навчальних закладів аграрного 
спрямування. Двоє членів гуртка входили до складу команди НУБіП. 
Зокрема, Олександра Крохіна перемогла в індивідуальному заліку олімпіади, 
а Образцова Анна, хоча брала участь поза конкурсом, показала добрі 
результати: за сумарною кількістю балів вона була дев’ятою із 18 учасників. 

-у звітному році для гуртківців було організовано екскурсію у 
формово-декоративний плодовий сад - унікальна ділянка розташована на 
території Національного ботанічного саду. Це шедевр садово-паркового 
мистецтва, площею 1 га, де зростають 800 рослин 50 сортів (в основному 
яблуні і груші) у вигляді 40 різноманітних штучних форм (арка, ваза, вінок, 
кошик, канделябр, змійка, спіраль, піраміда, вертикальний та горизонтальний 
кордони, пальмета, ліра та інші садові дива). Тут є альтанки з винограду, 
актинідії, лимонника китайського, штамбові рослини аґрусу та червоних 
порічок. Студенти ознайомились із можливостями управління ростом і 
розвитком плодового дерева та використання плодових культур у зеленому 
будівництві. 

 
Кількість членів гуртка — 11 
Кількість студентів, залучених до роботи гуртка (не членів) — 3 



Досягнуті результати роботи гуртка:  
- к-сть тез доповідей — 5 
- виступів студентів гуртка в семінарах, конференціях, тощо — 19 
- перемога Олександри Крохіної в індивідуальному заліку II етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Плодоовочівництво і виноградарство» (на базі Уманського 
національного університету садівництва). 

- забезпечено діяльність web-сторінки гуртка, за адресою: 
https://nubip.edu.ua/node/27933 

 
 
Керівник наукового гуртка  Ю.Ю.Андрусик 
Завідувач кафедри   Т.Є.Кондратенко 


