
ПЛАН 

роботи студентського наукового гуртка 

«Інноваційні аспекти системи безпеки праці, життя  

та захисту інтелектуальної власності» 

кафедри безпека життєдіяльності 

 інженерно-технологічного факультету ПДАА 

на 2018-2019 навчальний рік 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 

1.  Організаційне засідання: 

- ознайомлення з планом роботи 

студентського наукового гуртка; 

- вибори старости студентського 

наукового гуртка, заступника 

старости, членів редколегії; 

- заслуховування наукових 

доповідей студентів по тематиці 

захисту інтелектуальної власності 

на сорти рослин та тварин. 

Загальний керівник гуртка 

– зав. кафедри, доцент, 

к.т.н. Лапенко Т.Г. 

Куратор студентського 

наукового гуртка, к.с.г.н., 

доцент Опара Н.М. 

26.09.2018  

2.  Засідання студентського 

наукового гуртка та 

заслуховування  наукових 

доповідей по тематиці: 

поліпшення стану безпеки на 

виробництві, ідентифікація, 

оцінка та виявлення найбільш 

значних небезпек, ризиків на 

виробництві та заходи щодо їх  

попередження та регулювання 

Викладачі кафедри, 

студенти-гуртківці 

24.10.2018 

3.  Засідання студентського 

наукового гуртка та 

заслуховування  наукових 

доповідей по тематиці: безпека 

людини в навколишньому 

середовищі. Державна політика 

по питаннях інтелектуальної 

власності. 

Викладачі кафедри 14.11.2018 

4.  Засідання студентського 

наукового гуртка та 

заслуховування  наукових 

доповідей по тематиці: методи 

підвищення рівня безпеки 

технічних засобів та механічних 

процесів. Дослідження захисту 

права інтелектуальної власності в 

Викладачі кафедри, 

студенти-гуртківці 

15.12.2018 



сучасних умовах 

5.  Заслуховування  наукових 

доповідей по тематиці, 

Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції 

«Інноваційні аспекти систем 

безпеки праці та захисту 

інтелектуальної власності» 

Викладачі кафедри, 

студенти-гуртківці 

27.03.2019 

6.  Засідання студентського 

наукового гуртка та 

заслуховування  наукових 

доповідей по тематиці: 

дослідження питань 

екобіозахисту техніки. 

Дослідження системи 

інтелектуальної власності на 

міжнародному рівні 

Викладачі кафедри, 

студенти-гуртківці 

25.04.2019 

7.  Підсумкове засідання: 

- підбиття підсумків роботи 

студентського наукового гуртка 

кафедри за 2018-2019 

навчальний рік; 

- перспективи розвитку  

студентського гуртка  з 

урахуванням науково-дослідної 

тематики 

Викладачі кафедри, 

студенти-гуртківці 

Травень 

2019  

 

Примітка: план роботи студентського наукового гуртка «Інноваційні аспекти 

системи безпеки життя, праці та захисту інтелектуальної власності» обговорений 

і затверджений на засіданні кафедри безпека життєдіяльності протокол № 2 від 

11 вересня 2018 року. 

 

 

Загальний керівник гуртка  

зав. кафедри, доцент, к.т.н.                                                    Лапенко Т.Г. 

 

Куратор студентського  

наукового гуртка,  

доцент,  к.с.г.н.                                                                        Опара Н.М. 

 

 

 



ГРАФІК 

Проведення зборів засідання студентського наукового гуртка 

«Інноваційні аспекти системи безпеки праці, життя  

та захисту інтелектуальної власності» 

кафедри безпека життєдіяльності 

 інженерно-технологічного факультету ПДАА 

на 2018-2019 навчальний рік 

 

Відповідно до рішення засідання кафедри БЖД протокол №2 від 11 

вересня 2018 року збори студентського наукового гуртка проводити в наступні 

терміни: 

- 1 засідання 26.09.2018 року; 

- 2 засідання 31.10.2018 року; 

- 3 засідання 28.11.2018 року; 

- 4 засідання 26.12.2018 року; 

- 5 засідання 27.03.219 року; 

- 6 засідання 24.04.2019 року; 

- 7 засідання 29.05.2019 року. 

Тематика засідань  зборів  з основних напрямків наукової діяльності: 

- оцінювання ризику небезпек, що виникають у виробничому середовищі; 

- удосконалення менеджменту охорони праці на основі державних і 

міжнародних стандартів та систем управління професійною безпекою; 

- формування передумов для стабільного зниження рівня травматизму, 

професійних захворювань та запобігання аварійним ситуаціям; 

- безпека життєдіяльності; 

- надзвичайні ситуації та шляхи їх попередження; 

- екологічна безпека довкілля; 

- пожежна та техногенна безпека; 

- особливості охорони сільськогосподарських об’єктів промислової 

власності; 

- охорона прав на селекційні досягнення; 

- інтелектуальний капітал та нематеріальні активи сільськогосподарського 

виробництва; 

- впровадження інформаційних технологій та особливості права  

інтелектуальної власності на них. 

 

 

Загальний керівник гуртка  

зав. кафедри, доцент, к.т.н.                                                    Лапенко Т.Г. 

 

Куратор студентського  

наукового гуртка,  

доцент,  к.с.г.н.                                                                        Опара Н.М. 


