
Звіт про результати діяльності студентського наукового гуртка  

«Аналіз професійних захворювань, травматизму та пожеж, техніки безпеки в 

АПК, а також дослідження проблем цивільного захисту в Україні» 

Кафедра Агроінженерії 

Інженерно-економічного факультету ОДАУ  

за 2019/2020 навчальний рік 

 

Гурток створено 16.09.2019 р. на базі кафедри Агроінженерії при ОДАУ 

Метою діяльності нашого гуртка є проведення досліджень для збереження 

здоров’я та працездатності людини в процесі праці, у побуті та надання 

рекомендацій для підвищення стану охорони праці на підприємствах України, 

АПК, а також реалізація наукового прагнення студентів, які навчаються в ОДАУ. 

Основними завданнями гуртка «Аналіз професійних захворювань, травматизму 

та пожеж, техніки безпеки в АПК, а також дослідження проблем цивільного 

захисту в Україні» є: 

- організація науково-дослідницької та винахідницької діяльності; 

- створення умов для розкриття наукової діяльності; 

- участь в наукових конференціях, семінарах та інших заходах; 

- створення сприятливих умов для активного залучення студентів до 

наукової діяльності; 

- участь у науковій діяльності університету. 

Члени  гуртка «Аналіз професійних захворювань, травматизму та пожеж, техніки 

безпеки в АПК, а також дослідження проблем цивільного захисту в Україні» 

здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, приймають участь в 

обговоренні питань діяльності гуртка, приймають участь у роботі наукових 

конференцій кафедри та олімпіадах. 

                                  Особовий склад гуртка 

№ з/п  П.І.Б. студента Курс, група 

1 Пікаш Аліса 1 к, ФВМ та БТ (212)  

2 Петрова Анастасія 1Магістр НС, ФВМ та 

біотехнологій (ТВ) 

3 Дадашов Дадаш 1Магістр НС, ФВМ та 



біотехнологій (ТВ) 

4 Салабаш Катерина  2 тех, ФВМ та БТ  (Вет) 

5 Тітова Анастасія 2 тех, ФВМ та БТ (Вет) 

6 Шворінь Дарія 2 тех, ФВМ та БТ (Вет) 

7 Бойчук Ельвіра Олегівна 1 к, ІЕФ, м/о 

8 Шамотій Ганна Миколаївна 1 к, ІЕФ,  м/о 

9 Клейбатенко Анастасія 

Олександрівна 

1 к, ІЕФ,  м/о 

10 Цимбал Наталія Володимирівна 1 к, ІЕФ,  о/о 

11 Іванько Катерина Олегівна 1 к, ІЕФ,  м/о 

12 Кіор Марія 1 к, ІЕФ,  о/о 

13 Конопельська Олександра 1 к, ІЕФ,  ек 

14 Юхно Сабіна Олександрівна 1 к, ІЕФ,  м/о 

 

Керівник гуртка: к.т.н., доц. Інна Вікторівна Москалюк 

Староста гуртка Шамотій Ганна Миколаївна 1 к, ІЕФ, м/о 

Протокол засідання кафедри Агроінженерії № 15 від 16.09.2019 р. 

Тематика науково – дослідної роботи гуртка - «Аналіз професійних захворювань, 

травматизму та пожеж, техніки безпеки в АПК, а також дослідження проблем 

цивільного захисту в Україні» 

 

Тематика наукових досліджень студентів. 

1. Проблеми безпеки життєдіяльності та охорони праці, безпеки працівників на 

виробництві. 

2. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини. 

3. Інноваційний підхід у с.г. в галузі тваринництва стосовно переробки, зберігання 

та техніки безпеки. 

4. Долікарняна допомога при нещасних випадках:  

- втрата свідомості, непритомність: ознаки, допомога; 

- штучне дихання, зовнішній масаж серця: способи, їх характеристика, 

допомога; 



- кровотечі: ознаки, допомога; 

- отруєння: ознаки отруєння, види отруєння, допомога; 

- переломи, вивихи: ознаки, допомога; 

- методи транспортування потерпілих. 

5. Небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій та заходи зниження їх 

наслідків. 

6. БЖД в умовах надзвичайних ситуацій: 

- характеристика «Єдиної державної системи запобігання надзвичайних 

ситуацій (НС) і реагування на них» ЄДСЗіР; 

- режим функціонування ЄДСЗіР. 

7. Оперативне управління за умов НС. Пункти управління НС. 

 

Заходи, проведені гуртком з жовтня по червень  

за 2018/2019 навчальний рік 

 

№ з/п Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1 слухання та 

обговорення 

15.10.2019 Секція БЖД І. В. Москалюк 

2 слухання та 

обговорення 

23.10.2019 Секція БЖД І. В. Москалюк 

3 слухання та 

обговорення 

23.10.2019 Секція БЖД І. В. Москалюк  

4 слухання та 

обговорення 

29.10.2019 Секція БЖД І. В. Москалюк 

5 слухання та 

обговорення 

11.11.2019 Секція БЖД І. В. Москалюк 

6 слухання та 

обговорення 

29.11.2019 Секція БЖД І. В. Москалюк 

7 слухання та 

обговорення 

04.12.2019 

 

Секція БЖД І. В. Москалюк 

8 слухання та 04.12.2019 Секція БЖД І. В. Москалюк 



обговорення  

9 слухання та 

обговорення 

10.12.2019 

 

Секція БЖД І. В. Москалюк 

10 слухання та 

обговорення 

03.03.2020 

 

Секція БЖД І. В. Москалюк 

 

Останні засідання було проведено онлайн та у червні місяці. Було написано 

реферати за результатами досліджень. Протягом звітнього періоду роботи гуртка 

на засіданнях заслухані реферативні доповіді та проведенні обговорення за 

темами «Безпека життєдіяльності людини, її ознаки та проблеми» від 15.10.2019 

протокол №1; «Охорона праці та процес відкачування меду» від 23.10.2019 

протокол №2 (засідання круглого стола); «Транспортні та навантажувальні роботи 

на пасіці» від 23.10.2019 протокол №3; «Роль біоритмів у забезпеченні 

життєдіяльності людини» від 29.10.2019 протокол №4; «Інноваційний підхід у с.г. 

в галузі тваринництва стосовно переробки, зберігання та техніки безпеки» від 

11.11.2019 протокол № 5; «Долікарняна допомога при кровотечах» від 29.11.2019 

протокол №6; «Забезпечення безпеки людей в екстрених ситуаціях» від 

04.12.2019 протокол №7; «Електрика і все про неї» від 04.12.2019 протокол №8; 

«Найвідоміші ознаки отруєння, види отруєння, допомога» від 10.12.2019 протокол 

№9; «Втрата свідомості, непритомність: ознаки, допомога. Штучне дихання, 

зовнішній масаж серця: способи, їх характеристика, допомога» від 03.03.2020 

протокол №10.  

Результати роботи діяльності гуртка 

За результатами науково-дослідницької тематики «Аналіз професійних 

захворювань, травматизму та пожеж, техніки безпеки в АПК, а також 

дослідження проблем цивільного захисту в Україні» надруковано 2 статті в 

збірнику матеріалів на студентській науково-практичній конференції «Проблеми 

виробництва, переробки та якості продукції тваринництва», яка проходила 4 

грудня 2019 р. на факультеті ТВППТ. Отримано збірник матеріалів студентської 

науково-практичної конференції «Проблеми виробництва, переробки та якості  

 



 


