
Звіт роботи студентського наукового гуртка  
 

«Сучасні технології в АПК» 
(назва гуртка) 

 

Економічної теорії і економіки підприємства 
(назва кафедри) 

Факультету інженерно - економічного ОДАУ 
         (назва факультету) 

за 2019/2020 н.р. 

  
№

п/

п 

Види робіт ПІП 

доповіда

ча 

Термін 

проведення 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1.  Написання заяв нових членів студентського 

наукового гуртка; обрання старости гуртка; 

розробка плану діяльності наукового гуртка на 

2019-2020 н. р.; визначення тематики 

рефератів, доповідей на конференції з 

актуальних проблем сучасних технологій 

Шевченко 

А.А., 

члени 

гуртка 

Вересень 

2019 р. 
Виконано 

2.  Презентація інформації щодо планових 

наукових регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, грандів, конференцій 

у 2019/ 2020 н. р. 

Проведення навчального семінару на тему : 

«Методика підготовки, написання та 

оформлення наукових праць» 

Шевченко 

А.А. 

Вересень 

2019 р. 
Виконано 

3.  Організація та проведення конкурсу на кращу 

презентацію «Сучасні технології виробництва, 

зберігання та переробки продукції 

рослинництва» 

Члени 

гуртка 

Жовтень  

2019 р. 
Виконано 

4.  Організація та проведення круглого столу на 

тему : «Аграрні інновації за останнє сторіччя» 

Члени 

гуртка 

Жовтень  

2019 р. 
Виконано 

5.  Проведення ділової гри на тему «Аукціон 

технологій» 

Шевченко 

А.А., члени 

гуртка 

Листопад  

2019 р. 
Виконано 

6.  За підсумками проведеного наукового 

дослідження проведення круглого столу на 

тему «IT-технології в аграрному виробництві» 

Шевченко 

А.А., члени 

гуртка 

Листопад  

2019 р. 
Виконано 

7.  Проведення засідання членів студентського 

наукового гуртка – презентація доповідей 

студентів на студентські міжвузівські 

конференції  

Шевченк

о А.А., 

члени 

гуртка 

Березень 2020 

р. 
Виконано 

8.  Організація та проведення конкурсу на кращу 

презентацію «Сучасні технології виробництва, 

зберігання та переробки продукції продукції 

тваринництва» 

Шевченко 

А.А., члени 

гуртка 

Квітень 2020 р. Виконано 

9.  Підготовка та оформлення інформаційних Шевченко 

А.А., 

Червень 2020 

р. 
Виконано 



повідомлень щодо роботи студентського 

наукового гуртка 

Кошельник  

К.В. 

10.  Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н.р. Шевченко 

А.А., ., 

члени 

гуртка 

Червень 2020 

р. 
Виконано 

 
За результатами роботи наукового гуртка опубліковано тези в міжнародних 

наукових конференціях: 

1.Шевченко А.А., Пірожков В.А., Гаврилюк В.О. Сутність інноваційної 

технології в аграрній сфері. Сучасні управлінські та соціально-

економічні аспекти розвитку держави,регіонів та суб’єктів 

господарювання в умовах трансформації публічно гоуправління: 

матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 6 листопада 2019 

року).  Одеса, 2019. С. 133-135 URL: https://economics.opu.ua/publ 

2.Шевченко А.А., Кошельник К.В. Нанотехнології в с.-г. Сучасні 

управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку 

держави,регіонів та суб´єктів господарювання в умовах 

трансформації публічногоуправління: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 

конференції (Одеса, 6 листопада 2019 року).  Одеса, 2019. С. 135-137 

URL: https://economics.opu.ua/publ 

3.Шевченко А.А., Нерубальна Г.О. Виробництво екологічно чистої 

продукції рослинництва та тваринництва. Сучасні управлінські та 

соціально-економічні аспекти розвитку держави,регіонів та суб´єктів 

господарювання в умовах трансформації публічногоуправління: 

матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції (Одеса, 6 листопада 2019 

року).  Одеса, 2019. С. 152-153 URL: https://economics.opu.ua/publ 

4.Шевченко А.А., Кобилянський А. Інноваційні ресурсозберігаючі 

технології – шлях до економічного розвитку аграрних підприємств. 

Підприємницька модель економіки та управління розвитком 

підприємства: тези ІI міжнар. науково-практичної конференції (6-8 

листопада 2019 р.). Житомир, 2019. – С. 455-458 

5.Шевченко А.А., Волчанова Х.М. Інтенсивні технології виробництва 

продукції тваринництва. Актуальні питання економіки, фінансів, 

обліку і права в сучасних умовах:  матеріали міжнар. наук.-практ. 

конференції (Полтава, 16 квітня 2020 року).  Полтава, 2020. С. 16-18  

6.Шевченко А.А., Кормільцева В.В. Технологічна складова як фактор 

покращення результативності господарювання. Актуальні питання 

економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах:  матеріали 

міжнар. наук.-практ. конференції (Полтава, 16 квітня 2020 року).  

Полтава, 2020. С. 18-20 URL: www.economics.in.ua › 2020/04 

7.Шевченко А.А., Блашко М.В. Інноваційні технології в молочному 

скотарстві. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в 

сучасних умовах:  матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (Полтава, 

16 квітня 2020 року).  Полтава, 2020. С. 20-22 URL: 

www.economics.in.ua › 2020/04 

https://economics.opu.ua/publ
https://economics.opu.ua/publ
https://economics.opu.ua/publ


8.Шевченко А.А., Блашко М.В. Функціонування товарних бірж в 

Україні Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I 

міжнародної наук. – практ. інтернет-конференції, Том 2. (Дніпро, 28-29 

травня 2020 року). Дніпро, С.546-548 URL: www.wayscience.com › 

konferentsiya-1-28 

9.Шевченко А.А., Волчанова Х.М. Світова біржова торгівля: сучасний 

стан і перспективи розвитку Шляхи розвитку науки в сучасних кризових 

умовах: тези доп. I міжнародної наук. – практ. інтернет-конференції, 

Том 2. (Дніпро, 28-29 травня 2020 року). Дніпро, С.548-551 URL: 

www.wayscience.com › konferentsiya-1-28 

10.Шевченко А.А., Кормільцева В.В. Хеджування біржової діяльності 

Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I 

міжнародної наук. – практ. інтернет-конференції, Том 2. (Дніпро, 28-29 

травня 2020 року). Дніпро, С.551-553 URL: www.wayscience.com › 

konferentsiya-1-28 

11.Шевченко А.А., Кулаксиз Н.Д. Удосконалення фінансової стійкості 

аграрного підприємства Шляхи розвитку науки в сучасних кризових 

умовах: тези доп. I міжнародної наук. – практ. інтернет-конференції, 

Том 2. (Дніпро, 28-29 травня 2020 року). Дніпро, С.553-555 URL: 

www.wayscience.com › konferentsiya-1-28 

12.Шевченко А.А., Кришталь В.О. Економічна діагностика як 

рушійний механізм забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: 

тези доп. I міжнародної наук. – практ. інтернет-конференції, Том 1. 

(Дніпро, 28-29 травня 2020 року). Дніпро, С.541-543 URL: 

www.wayscience.com › konferentsiya-1-28 

 
Організація та проведення конкурсу на кращу презентацію «Сучасні технології 

виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва» 



 

 

 

Організація та проведення конкурсу на кращу презентацію «Сучасні технології 

виробництва, зберігання та переробки продукції тваринництва» 

 



Організація та проведення круглого столу на тему : «Аграрні інновації за останнє 

сторіччя» 

 

Проведення ділової гри на тему «Аукціон технологій» 
 

 

Проведення ділової гри на тему «Аукціон технологій» 



 

Проведення ділової гри на тему «Аукціон технологій» 

 

Проведення засідань гуртка за допомогою платформи Zoom 

 
 

 


