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Склад студентського наукового генетико-технологічного гуртка 

на 2018-2019 навчальний рік 

На сьогодні членами гуртка є здобувачі вищої освіти факультету 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: 

Керівник гуртка: професор кафедри розведення і генетики с.-г. тварин, 

канд. с.-г. наук Васильєва О. О. 

Староста гуртка: Поліковська Ю.  

Секретар гуртка: Кравчук Н.  

Члени гуртка:  Кравчук Н., Карась О., Карбан Ю., Шейко А., Устенко А., 

Кардаш Р.. Стрижак А. 

Основне завдання студентського наукового генетико-технологічного 

гуртка – розвивати у здобувачів вищої освіти інтерес до наукових досліджень з 

різних напрямків біологічної та зоотехнічної науки, одержання навичок, 

необхідних для самостійної наукової роботи, через участь в науково-

дослідницькій роботі. Участь у роботі студентського наукового гуртка дає 

можливість здобувачам вищої освіти набувати та розширювати знання 

генетичних законів розвитку органічного світу та накопичення фактичних 

даних для розуміння теоретичних основ генетико – технологічного напрямку. 

Атмосфера гуртка дозволяє здобувачам вищої освіти відчути себе справжніми 

ораторами, науковцями та фахівцями-технологами, та надає студентам 

можливість зрозуміти тонкощі справи. 

На основі отриманих під час роботи у науковому гуртку навичок і знань 

здобувачі вищої освіти можуть активно вести науково обґрунтовані 

спостереження та дослідження в галузі тваринництва. 

Студентський науковий гурток кафедри розведення і генетики 

сільськогосподарських тварин створений у 2016 році задля розширення 

наукового потенціалу й формування навичок науково роботи здобувачів вищої 

освіти у вільний від навчання час та з метою залучення обдарованої 

студентської молоді до активної дослідницької роботи. Здобувачі вищої освіти, 

які досягли вагомих результатів у роботі наукового гуртка можуть бути 



рекомендовані до участі у олімпіадах, студентських наукових конкурсах, 

конференціях тощо. 

Активна робота та спілкування здобувачів вищої освіти у науковому 

гуртку дозволяє їм відчути себе справжніми ораторами, науковцями та 

фахівцями-технологами, надає можливість зрозуміти тонкощі зоотехнічної 

справи. Результатом наукової роботи здобувачів вищої освіти у гуртку є 

розширення кола їхніх наукових інтересів, вироблення у них навичок до 

самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку 

умінь системно аналізувати основні генетико – технологічні проблеми в галузі 

тваринництва, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію. 

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно 

затвердженого на засіданні кафедри плану. У ній беруть участь здобувачі вищої 

освіти 2-4 курсів, магістри, професорсько-викладацький склад кафедри, а також 

всі бажаючі. До наукової діяльності залучаються студенти спеціальності 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Під час 

навчального року планується провести 6 засідань студентського наукового 

гуртка на кафедрі розведення і генетики с.-г. тварин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  
роботи генетико-технологічного гуртка   

на 2018-2019 н. р. 
№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

 Розгляд та затвердження перспективного плану роботи 

гуртка на 2018-2019 н.р. на засіданні кафедри розведення і 

генетики с.-г. тварин. 

До 04.09.2018 р. Протокол № 84 від  

4 вересня 2018 

року  

1 Засідання№ 1 

1. Затвердження плану роботи генетико – технологічного 

гуртка на 2018-2019 н.р. Представлення нових членів 

гуртка . 

2. Розгляд тематики виступів і тез за результатами роботи 

гуртка. на вузівських та всеукраїнських конференціях. 

Вересень  

2018 р. 

Керівник гуртка 

 

2 Засідання№ 2 

Заслуховування та обговорення повідомлень та доповідей 

на тему: «Раціональне використання племінних ресурсів у 

тваринництві України» 

Жовтень  

2018 р. 

Керівник та члени 

гуртка 

 

3 Засідання№ 3 

Заслуховування та обговорення доповідей на тему: 

«Використання генетичних маркерів продуктивності 

сільськогосподарських тварин для підвищення 

конкурентоспроможності харчової сировини» 

Листопад 

2018 р. 

Керівник та члени 

гуртка 

4 

Засідання№ 4 

Заслуховування та обговорення учнівських науково-

дослідницьких робіт, підготовлених на конкурс обласного 

відділення МАН по секції аграрні науки: зоотехнія та 

ветеринарія та представлених на рецензування. 

Грудень 2018 р. Керівник гуртка, 

учасники 

обласного 

конкурсу НДР 

МАН секції 

«Ветеринарія та 

зоотехнія» 

5 Засідання№ 5 

Заслуховування та обговорення тез доповідей на 

студентську науково-практичну конференцію ПДАА 

Березень – 

квітень 2019 р. 

Готує керівник та 

члени гуртка 

6 Засідання№ 6 

1. Зустріч з провідними фахівцями та ознайомлення з 

сучасними методами досліджень в лабораторії генетики 

відділу селекції і генетики Інституту свинарства і 

агропромислового виробництва Національної академії 

аграрних наук України. 

2. Підготовка звіту про виконання плану роботи наукового 

генетико-технологічного гуртка кафедри розведення і 

генетики с.-г. тварин за 2018-2019 н.р. 

Травень – червень 

2019 р. 

Готує керівник та 

члени гуртка 

 

Науковий керівник наукового генетико-технологічного  

гуртка кафедри розведення і генетики с.-г. тварин,  

канд. с.-г. наук, професор                       ____________________Васильєва О.О. 

 

Секретар наукового генетико-технологічного гуртка 

гуртка______________ Кравчук Н. 

 

 

 

 



ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

КАФЕДРА РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ С.-Г. ТВАРИН 

ПРОТОКОЛ № 1 

 засідання студентського наукового генетико - технологічного гуртка 

 

від  12 вересня  2018 року  м. Полтава     №1 

Голова - Васильєва О.О. 

Секретар – Кравчук Н. 

Присутні – Поліковська Ю., Кравчук Н., Карась О., Карбан Ю., ШейкоА., 

Устенко А., Кардаш Р.. Стрижак А., Клочко Д. викладачі кафедри і всі 

бажаючи. 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд та затвердження плану роботи наукового генетико-технологічного  

гуртка на 2018-2019 н.р.  

2. Розгляд тематики виступів і тез за результатами роботи гуртка. на вузівських 

та всеукраїнських конференціях.  
. 

1. СЛУХАЛИ: інформацію керівника гуртка про розгляд плану роботи 

генетико – технологічного гуртка на 2018-2019 навчальний рік та про 

представлення нових членів гуртка  

ВИСТУПИЛИ: професор Васильєва О.О. представила план роботи гуртка та 

графік проведення засідань на новий навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити  представлений план роботи студентського 

наукового гуртка, графік проведення засідань на новий навчальний рік.  

2. СЛУХАЛИ: інформацію керівника наукового гуртка професора 

Васильєвої О.О., яка  представила на розгляд новий план участі членів гуртка у 

наукових конференціях та орієнтовний перелік публікацій.  

ВИСТУПИЛИ: члени генетико-технологічного гуртка Поліковська Ю. та 

Шейко А, які зазначили, що бажано направити тематику роботи гуртка на 

висвітлення та вирішення питань конкретної направленості, що дасть 

можливість глибше та змістовніше вивчити поставлені питання та активніше 

приймати участь у науковому житті факультету та академії. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити на новий навчальний рік план виступів та публікацій 

на 2018-2019 н.р. 

 

Науковий керівник наукового генетико-технологічного  

гуртка кафедри розведення і генетики с.-г. тварин,  

канд. с.-г. наук, доцент                                     _______________Васильєва О.О. 

 

Секретар гуртка                                           __________________ Кравчук Н. 


