
Гурток 

«Природничий»



Ознайомити з дисциплінами Ботаніка, Дендрологія та Фізіологія

рослин, теоретичними та прикладними завданнями , методами 

наукових досліджень.

Ознайомлення з сучасною системою рослинних організмів, із

характерними ознаками представників різних систематичних

груп травянистих рослин та деревних порід .

Розвивати здатність студентів до дослідницької діяльності.

Формування усвідомленої відповідальності за долю природи

кожною людиною – це ще одна важлива передумова для 

«укладення миру з природою».



Керівники гуртка:
Коркуленко А.М., Марченко 
О.В., Вечірко О.П.



Діяльність гуртка спрямована на дбайливе

ставлення до довкілля, вміння проводити

польові дослідження, аналізувати отримані дані, 

формулювати висновки та представляти основні

наукові результати. 

На засіданнях гуртка розглядаються питання

навчання студентів основам методики ведення

наукового дослідження, обговорюються

результати наукової праці членів гуртка (наукові

доповіді та статті, реферати, презентації тощо). 



Гуртківці беруть активну участь у різноманітних

заходах: 

• науково-практичних конференціях

( внутрівузівських, всеукраїнських, міжнародних), 

• олімпіадах з дисципліни ботаніка, дендрологія, 

фізіологія рослин

Окрім того, активно проводяться польові

засідання гуртка на природі,

де гуртківці мають нагоду

познайомитися з дивовижним світом

української флори. 



№ п.п. Види робіт ПІП наукового 

керівника

ПІП доповідача Термін 

виконання

Відмітка про виконання

1. Спостереження за адаптаціями

мохоподібних до різних умов 

навколишнього середовища.

Коркуленко

А.М., 

Марченко О.В.

Скуратівський 

Б.Р. – студент 

групи ЛГб-11

Квітень 

2020р.

Лісівнича освіта і наука: Стан, 

проблеми та перспективи розвитку. ІV

Всеукраїнська науково-практична 

конференція. Наукова стаття на тему: 

Адаптації мохоподібних до умов 

природного середовища

2. Спостереження за Paulownia

tomentosa( Thunb.) Steud. та 

оцінка успішності її інтродукції

Коркуленко

А.М., 

Ковальчук Л.О.

Науменко О., 

Проценко А. –

студенти групи 

ЛГб-21

Квітень 

2019р.

Лісівнича освіта і наука: Стан, 

проблеми та перспективи розвитку. ІІІ

Всеукраїнська науково-практична 

конференція. Наукова стаття на 

тему:Спостереження за Paulownia

tomentosa( Thunb.) Steud. та оцінка 

успішності її інтродукції в умовах 

Барвінківського лісництва ДП 

«Малинський лісгосп АПК»

3. Дослідження видової 

характеристики представників 

дендропарку коледжу та 

створення електронного 

довідника дендрологічного парку 

Малинського фахового коледжу

Коркуленко

А.М., Вечірко 

О.П.

Залучені 

студенти:

Янченко М., -

ЛГб-21, 

Ширченко В. –

ЛГб-11.

Травень 

2021р.

Розміщено на сайті коледжу за 

посиланням: http://mltk.co.ua/wp-

content/uploads/2021/07/IMG-

bafdc878c86199011edf78f7232f462a-

V.png
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Спостереження за адаптаціями
мохоподібних 



Спостереження за Paulownia tomentosa( 
Thunb.) Steud. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulownia_tomentosa&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulownia_tomentosa&action=edit&redlink=1


Дослідження видової характеристики 
представників дендропарку коледжу 


