
Звіт 

про науково-дослідну роботу 

студентського наукового гуртка 

«Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини» 

кафедри безпека життєдіяльності  

інженерно-технологічного факультету ПДАА  

за 2017 – 2018 навчального року 

 

Мета діяльності гуртка – поширення інтересу студентів до науково – 

дослідної діяльності студентів, аспірантів та здобувачів; організація плідного 

співробітництва між представниками різних напрямків наукової діяльності, між 

викладачами та здобувачами вищої освіти. 

Голова ради гуртка – завідуючий кафедрою БЖД, к.т.н., доцент Лапенко Т. Г. 

Заступник голови ради гуртка – к.т.н., професор кафедри БЖД Прасолов Є.Я. 

Староста гуртка –здобувача вищої освіти 1-го курсу факультету 

агротехнологій Шевченко В. 

Секретар гуртка – к.с/г.н., доцент кафедри БЖД  Опара Н. М.  

За рішенням засідання кафедри БЖД від 5 вересня 2017 року (протокол № 2) 

збори студентського наукового гуртка проводились п’ять раз на рік. 

Графік проведення засідань: 

1 засідання  28.09.2017 року; 

2 засідання  24 10. 2017 року; 

3 засідання  28.11. 2017 року; 

4 засідання  27.03. 2018 року; 

5 засідання  24.04.2018 року. 

Члени гуртка: 

1. Цюра К.П.  

2. Горьовий О.О. 

3. Рибас М.В. 

4. Ясько В.О. 

5. Литовченко А.С. 

6. Донець М.В.   

7.  Симітко С.А.  



8.  Берестнєв Д.В 

9. Черненко Б.С. 

10. Сарневська І.В. 

11. Овраменко О.О. 

12. Воробьев А.В. 

13. Кузьменко О.І. 

14. Господинько В.І. 

15. Барешполець О.М. 

16. Скоряк С.А. 

17. Охріменко Б.В. 

18. Багмут В.М. 

19. Грачов М.С. 

20. Сухоєва А.В. 

21. Костенко А.А. 

22. Матієнко А.С. 

23. Глазунова В.Є. 

24. ВеличкоК.С. 

25. Шевченко В.А. 

 

1 засідання - 28 вересня 2017 року. Були визначенні основні напрямки наукової 

роботи гуртка та затверджені терміни проведення загальних засідань гуртка у 

навчальному році. 

Основні напрямки наукової діяльності гуртка:  

- актуальні питання промислової безпеки; 

- охорона праці; 

- надзвичайні ситуації; 

- безпека життєдіяльності у побуті та довкіллі. 

Відбулися вибори старости гуртка, редакційної колегії бюлетеня «БЖД», 

заслуховування науково – дослідних робіт студентів за основними напрямками 

діяльності гуртка, зокрема слухали:  

Координатора, к-с/г. наук, доцента Опару Н.М. 



Вона ознайомила присутніх з планом роботи гуртка на 2017/2018 навчальний рік. 

Голову наукового студентського гуртка, завідувача кафедри БЖД       к.т.н., доцента 

Лапенка Т.Г. 

Він запропонував на посаду старости гуртка перевибрати здобувача вищої 1-го 

курсу факультету агротехнологій Шевченко В.Ю. 

Питання перевиборів старости гуртка було поставлено на голосування. 

За запропоновану кандидатуру на посаду Шевченко В.Ю.. було проголосовано 

одноголосно. 

 

2 засідання – 24.10. 2017 року.  

1. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти 2-го курсу магістра факультету ТВППТ 

Горьового О.О. 

Тема: «Житній і вівсяний солод – доцільність використання у дитячому харчуванні». 

 

2. СЛУХАЛИ   здобувача вищої освіти 2-го курсу магістратури факультету ТВППТ  

Цюру К.П.  

Тема: «Безлактозні суміші-один із методів профілактики непереносимості лактози у 

грудних дітей».  

 

3. СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти  2-го курсу магістратури факультету ТВППТ 

-Рибас М.В. 

Тема: «Вплив вітамінів А і Є на репродуктивні якості самок ». 

 

4.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти 1-го курсу магістратури ІТФ Ясько В.О. 

Тема: «Вплив бездротового «Інтернету» на здоров’я людини» 

 

3 засідання – 28.11.2017 року. 

В засіданні брали участь учасники гуртка,які підготували наступні доповіді: 

1. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти 3-го курсу  факультету ІТФ - Литовченко А.С. 

Тема: «Вплив тютюнопаління на органи людини». 



 

2. СЛУХАЛИ   здобувача  вищої  освіти 3-го  курсу  факультету ІТФ –  Симітко С.А.  

Тема: «Професійні захворювання. Причини їх виникнення».  

 

3. СЛУХАЛИ  здобувача   вищої освіти   5-го курсу факультету ІТФ–  Черненко Б.С. 

Тема: «Комп’ютерна програма: договірні способи розпоряджатися правилами 

інтелектуальної власності». 

 

4.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти 5-го курсу ІТФ – Донець М.В. 

Тема: Науковий керівник «Комп’ютерні програми: набуття та передача авторських 

прав» 

 

5.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти 2-го курсу ІТФ –Берестнєва Д.В. 

Тема: «Альтернативні джерела енергії». 

 

6.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти 2-го курсу магістратури ТВППТ –   

Сарневську І.В. 

Тема: Вплив вітамінів А і Є на репродуктивну здатність кнурів». 

 

7.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти 2-го курсу магістратури ТВППТ –  

Овраменка О.О. 

Тема: «Розширення асортименту питних видів молока». 

 

4 засідання - 27 березня 2018року.   

1. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Черненко Б.С. 

Тема: ««Обгрунтування параметрів плівкоукладача для міжрядного обробітку 

грунту». 

 



2. СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти  СВО «Бакалавр»   факультету економіки та 

менеджменту – Воробйова А.В. 

Тема: «Правова охорона інтелектуальних об’єктів біотехнологій». 

 

3. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Берестнєв Д.В. 

Тема: «Проблема збереження та використання водних ресурсів». 

 

4. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Кузьменко О.І. 

Тема: «Утилізація органічних відходів в біогазових установах» 

 

5. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти  СВО «Бакалавр»   інженерно-технологічного 

факультету – Господинько В.І. 

Тема: «Економічні проблеми людства». 

 

6. СЛУХАЛИ здобувач вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Барешполець О.М. 

Тема: «Вплив електромагнітного тока на життя людини». 

 

7. СЛУХАЛИ здобувач вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – – Скоряк С.А. 

Тема: «Економічні проблеми навколишнього середовища». 

 

5 засідання - 24 квітня 2018року. 

1.СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Черненко Б.С., та  здобувач вищої освіти  СВО « Бакалавр» факультету 

економіки та менеджменту – Воробйова А.В. 

Тема: «Правова охорона інтелектуальних об’єктів біотехнологій». 

 



2. СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Черненко Б.С. 

Тема: «Обгрунтування параметрів плівко укладача для міжрядного обробітку 

грунту». 

 

3. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Ясько В.О. 

Тема: «Пластиковий посуд – зона ризику». 

 

4. СЛУХАЛИ здобувача вищої освіти  СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Охріменко Б.В. 

Тема: « Залежність безвідмовності тракторів від рівня технічної експлуатації». 

 

5.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-технологічного 

факультету – Багмут В.М. 

Тема: «Методи контролю вологості кисломолочного сиру». 

 

6.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій 

та екології- Грачов М.С. 

Тема: Психологічна профілактика паніки в умовах надзвичайної ситуації».  

7.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій 

та екології- Сухоєва А.В. 

Тема: «Повінь: можливі наслідки та шляхи подолання». 

 

8.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної 

медицини, голова студентського наукового товариства ПДАА – Костенко А.А. 

Тема:«Харчові добавки – користь чи шкода?». 

 

9.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій 

та екології- Матвієнко А.Є. 



Тема: «Сучасний стан щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні причини 

пожеж».. 

 

10.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» факультету агротехнологій 

та екології- Глазунова В.Є. 

Тема: «Загрози майбутньго». 

 

11.СЛУХАЛИ  здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» інженерно-технологічного 

факультету – Величко К.С. 

Тема: «Створення датчику контролю рівня озону в повітрі». 

 

Висновки. Мета діяльності роботи гуртка досягнута, адже протягом 2017– 2018 

навчальн6ого року відбулося залучення студентів до наукової роботи, яке принесло 

суттєві позитивні результати.  

Гуртківці брали участь в конференціях, круглих столах, олімпіадах, де 

відображалося плідне співробітництво між представниками різних напрямків 

наукової діяльності. 

Наукові керівники надавали суттєву допомогу гуртківцям в організації та виконанні 

наукових робіт. 

На сьогодні студенти активно продовжують науково – дослідну діяльність в якості 

досліджень актуальних питань промисловості безпеки, охорони праці, виробничої 

санітарії, надзвичайних ситуацій та безпеки життєдіяльності у побуті і довкілля. 

 

 

Голова наукового студентського гуртка, 

завідувач кафедри БЖД, к.т.н., доцент                                                      Лапенко Т.Г.  

 

 

Секретар, к - с/г.н., доцент                                                                           Опара Н.М. 

 


