
Події гуртка «Симиренківець» 

2015-2016 н.р. 

1. У 2016 р. 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. 

2. Перемога Олександри Крохіної в індивідуальному заліку II етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Плодоовочівництво і 

виноградарство» (яка проходила 14-15.04.2016 р. на базі Уманського 

національного університету садівництва). Варто зазначити, що в олімпіаді 

взяли участь 18 учасників з семи вищих навчальних закладів аграрного 

спрямування. Двоє членів гуртка „СИМИРЕНКІВЕЦЬ” 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. 

2014-2015 н.р. 

1. Члени гуртка брали участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Плодівництво та овочівництво України: освіта, наука, 

інновації» (навч. корпус кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського, м. 

Голосіївська навчально-дослідна пасіка, 16.09.14.) 

2. Для гуртківців кафедрою було організовано екскурсія в Інститут 

садівництва НААН України (с. Новосілки, 15.10.2014 р.);  



3. Відвідали виставку Flowers & HorTech Ukraine (МВЦ на 

Броварському проспекті, 01.04.15) 

 

2013-2014 н.р.  

1. Для учасників гуртка було організовано два виїзних науково-

практичних семінари: 

перший на базі ТОВ „Агро-Еталон” (Вінницька обл., Тиврівський р-н., 

жовтень 2013 р.). Підприємство засноване у 2006 р. уже  має 500 га садів і 

наразі є одним з лідерів за темпами нарощування насаджень в Україні. Там 

встановлено лінію сортування та пакування у 9 типів тари потужністю 15 

т/год. Гуртківці мали змогу ознайомитись із одним з найбільших у Європі 

комплексом по зберіганню фруктів та овочів, а це 77 камер обладнаних 

системою регульованого газового середовища (загальна місткість 18 тис. т.). 

Велику зацікавленість викликав машинно-тракторний парк господарства. 

другий семінар на базі ТОВ “Агрофірма Весна 2011” (Київська обл., 

смт. Макарів, листопад 2013 р.).  

2. Члени гуртка виступали з доповідями на таких конференціях:  

o Всеукраїнській науковій конференції молодих учених в 

Уманському національному університеті садівництва;  

o Всеукраїнській науковій студентській конференції у 

Вінницькому національному аграрному університеті (3 доповіді);  

o Всеукраїнській студентській конференції (НУБіП України);  

3. У березні 2014 року член гуртка Анна Бабій перемогла у 

теоретичному турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

„Плодоовочівництво і виноградарство”, другий етап якої проходив на базі 

Уманського національного університету садівництва.  


