
Звіт 

про науково-дослідну роботу 

студентського наукового гуртка 

«Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини» 

кафедри безпека життєдіяльності  

інженерно-технологічного факультету ПДАА  

за 2016 – 2017 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 –  студентка 1-го курсу факультету ТВППТ Зигаленко І.М. 

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

За рішенням засідання кафедри БЖД від 13 вересня 2016 року (протокол № 3) 

збори студентського наукового гуртка проводились чотири рази на рік. 

Графік проведення засідань: 

1 засідання - 20 жовтня 2016 рік; 

2 засідання - 24 листопада 2016 рік; 

3 засідання  - 30 березня 2017 рік; 

4 засідання - 27 квітня 2017 року. 

Члени гуртка:  

1. 1.Зигаленко І.М. – ТВППТ. 

2. Кравченко І.М. – ІТФ. 

3. Приходько О.А. – ІТФ. 

4. Іващенко Є.О. – ТВППТ. 

5. Безільчук Д.Ю. – ТВППТ. 

6. Додух О.М. – ТВППТ. 

7. Сафронов І.С. – ФВМ. 

8. Дембицький В.С. – ФВМ. 

9. Омельченко О.А. – ФВМ. 



10. Лапенюк Ю.Д. – ФВМ. 

11. Ракітіна А.І. – ФВМ. 

12. Коротич О.Г – ФВМ. 

13. Бондаренко О.Ю. – ІТФ. 

14. Донець М.В. – ІТФ. 

15. Бублик О.В. – ІТФ. 

16. Павловський С.М. –  ФАТЄ   

17. Ярош О.В. –  ФАТЄ 

18. Кириленко О.Л. – ФАТЄ. 

19. Минаєва Т.В. – ФАТЄ. 

20. Дворовенко К.В. – ФАТЄ. 

21. Соломко О.В. – ФВМ. 

22. Сіговий А.П. – ІТФ. 

23. Гаркавенко О.І. – ІТФ. 

24. Грицай В.К. – ІТФ. 

25. Крещенко Р.В. – ІТФ. 

26. Головенко А.В. – ТВППТ. 

27. Єрмак В.Є. – ІТФ. 

28. Бас О.В. – ІТФ. 

     29. Хоменко В.М. – Менеджмент 

1 засідання - 20 жовтня 2016 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:  

1.Студентку  1-го курсу факультету ТВППТ Зигаленко І.М. 

Тема доповіді: « Спалювання сухого листя та трави. Прихована небезпека ». 

 

2.Студентку 1-го курсу факультету  ТВППТ Донець М. 

Тема доповіді: « Науково – технічні досягнення в ПДАА». 

 

3. Студента 1-го курсу  ТВППТ Бублик О.  

Тема доповіді: « Правова охорона картографічних творів як об’єктів інтелектуальної 

власності в Україні» ». 

 

4 Студента 4-го курсу факультету  ВТППТ Бондаренко О. 

Тема доповіді: «Особливості  комп’ютерної програми як об’єкту авторського права» 

 

2 засідання - 24 листопада 2016 року. Слухали.       

 1 Студентку  1-го курсу факультету ТВППТ Зигаленко І.М. 

Тема доповіді: «Безпека при спілкуванні через «Інтернет.» 

 

2.Cтудентку  1групи магістрів технології захисту навколишнього факультету 

агротехнологій екології  Кириленко О.Л.   

Тема доповіді: «Знання як визначні чинники постіндустріального розвитку». 

 

3. Студентку 3-го курсу,факультет  ІТФ  Донець М.В. 

Тема доповіді: «Звіт про представлення наукових розробок ПДАА на V 

Міжнародному форумі «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного 

суспільства ». 

 

4. Студента ОКР « спеціаліст»  5-го курсу факультету ІТФ Бублик О.В.  



Тема доповіді: Вплив параметрів ротаційного органу на якість обробки грунту при 

вирощуванні картоплі». 

 

5 Студента ОКР «спеціаліст» 2-ї групи 5-го курсу ІТФ Кращенко Р.В. 

Тема доповіді: « Основні «мінуси» роботи в нічну зміну». 

 

 

3 засідання – 30 березня 2017 року. В засіданні брали участь учасники гуртка,які 

підготували наступні доповіді: 

1.Студентка  1-го курсу ФВМ,голова студентського наукового товариства ПДАА 

Костенко А.А. 

Тема доповіді: «Актуальні питання ОП у ветеринарній медицині». 

 

2. Студент  студент IV курсу ІТФ Ясько В.О. 

Тема доповіді: «Особливості  охорони  праці в  агропромисловому виробництві ». 

Науковий керівник –Старший викладач Дрожчана О.У. 

 

3. Cтудент IV -го курсу ІТФ Перерва Ю.В. 

Тема доповіді: «Оцінка професійного ризику в СУОП» 

 

4 Студент 1 курсу магістратури ІТФ Ладатко М.С. 

Тема доповіді: «  Краш – тест автомобілів». 

Після заслуховування доповідачів були зроблені пропозиції по вдосконаленню 

доповідей та розміщено їх в збірниках наукових праць, зокрема в збірнику тез 

студентських наукових робіт. 

4 засідання - 27 квітня 2017року.   

1. Студент 1-го курсу ОКР «Магістр» ІТФ  Медяника А.Н. 

Тема доповіді: «Підвищення якості житнього борошна». 

 

2.  Студент  1-го курсу ОКР «Магістр» ІТФ Мартиненко М.В. 



Тема доповіді :«Використання високого тиску при виробництві варених ковбас ». 

 

3. Студенти  5-го курсу ОКР «Спеціаліст» ІТФ, Бублик О.В., Пшеничний Ю.І. 

Тема доповіді: «Перспективи розвитку інституту охорони українських зазначень 

походження товарів». 

4. Cтуденти 5-го курсу ОКР «Спеціаліст» ІТФ Донець М.В., 

Мацаков А.В. 

Тема доповіді: «Попередження травматизму механізаторів на основі контролю 

технічного стану техніки із застосуванням методу дефектоскопії » 

 

5. Cтудентка 1-го курсу ОКР «Бакалавр» ФВМ,голову студентського наукового 

товариства ПДАА Костенко А.А. 

Тема доповіді: «Захист працівників ветеринарної медицини від зооантропонозних 

хвороб ». 

 

6. Cтуденткуа 4-го курсу ОКР «Бакалавр» ІТФ Перерва Ю.В. 

Тема доповіді: «« Питання організації та навчання цивільного захисту у ВНЗ». 

 

7. Студент 4-го курсу ОКР « Бакалавр»  ІТФ Ясько В.С. 

Тема доповіді:»Нормування фізичних факторів середовища у кабінетах 

комп’ютерної техніки та шляхи його вдосконалення». 

 

Висновки. Мета діяльності роботи гуртка досягнута, адже протягом 2016– 2017 

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 довкіллі. 

 

 

 

 

 

Голова наукового студентського гуртка, 

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

 

 

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

 


