
 

 

 

ЗВІТ 

про результати діяльності студентського наукового гуртка 

 

«Аналіз безпеки праці виробничих об’єктів у шкідливих та небезпечних 

умовах» 

Кафедра «Агроінженерії» (секція БЖД)інженерно-економічного факультету 

ОДАУна  2019/2020 н.р. 

 

1. Гурток створено 16.09.2019р. на базі  секції БЖД кафедри агроінженерії 

при ОДАУ. 

2. Метою діяльності нашого гуртка є проведення досліджень та надання 

рекомендацій для підвищення безпеки  виробничих об’єктів і реалізація 

наукового прагнення студентів, які навчаються за спеціальностчми 

208«Агроінженерія», 201«Агрономія», 202  « Захист і карантин  рослин», 

203   «Садівництво  та  виноградарство», 193    «Геодезія та землеустрій»,  

073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування»,   051    «Економіка», 204    

«Технологія виробництва та  переробки продукції тваринництва»,  211   

«Ветеринарна  медицина»,   212 «Ветеринарна гігієна,  санітарія і 

експертиза». 

Основними завданнями гуртка «Аналіз безпеки праці виробничих об’єктів 

у шкідливих та небезпечних умовах»є: 

- організація науково-дослідницької 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Особовий склад гуртка«Аналіз безпеки праці виробничих об’єктів у 

шкідливих та небезпечних умовах» 

 

№ 

з/п  

П.І.Б. студента Курс, група 

1 Кришталь Владислав Маг., ЕКОН 

2 ВеличкоНаталія Маг.,  ЗЕМ 

3 Федерко Тетяна Маг., ЕКОН 

4 Петрова Анастасія Маг., ТВ 

5 Шульгіна Анастасія Маг., ТВ 

6 Дорофеєва Анастасія Маг.,ВЕТ 

7 Семенова Владислава Маг.,  ЗЕМ 

8 Захарченко Анастасія Маг., ЗЕМ 

9 Перекос Катерина Маг., ВЕТ 

10 Савченко Юрій Маг., МЕХ 

11 Ковтун  Сергій Маг., МЕХ 

12 Мусієнко Інна Маг., ВЕТ 

13 Бойко  Ельвіра Бак.,Економ. 

14 Іванько Катерина Бак., Економ. 

 

4. Керівник гуртка:к.т.н., доц. Микола Миколайович Сакун. 

5. Староста гуртка  Кришталь Владислав5к,  ЕКОН. 

6. Тематика науково – дослідної роботи гуртка. 

• Безпека праці при землевпорядних польових роботах. 

• «Забезпечення стійкості роботи тваринництва в умовах хімічного та 

біологічного зараження». 

• «Загальні вимоги до організації та безпечного ведення польових робіт». 

• «Безпека праці при проведенні ремонту техніки в польових умовах». 

• «Аналіз умов праці при роботах на комп՚ютерах та оргтехніці». 



 

 

 

• «Санітарно-гігієнічні правила і техніка безпеки при застосуванні 

пестицидів» . 

• «Біологічні засоби ураження людей, тварин, рослин, продуктів, кормів і 

води». 

• «Безпека праці під час перегону та транспортуванні тварин». 

• Забезпечення пожежної безпеки тваринницьких ферм. 

• Безпека праці при роботах на територіях населених пунктів. 

• Безпека при використанні комп՚ютерів та оргтехніки. 

• Безпека фахівців ветмедицини та обслуговуючого персоналу під час 

проведення масових діагностичних, лікувальних та профілактичних 

заходів. 

• Забезпечення безпеки людей у екстрених ситуаціях. 

• Електрика і все про неї. 

 

7. Заходи, проведені гуртком з вересня по червень. 

 

№ 

з/п 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1 Засідання 23.10.2019 601 клас Сакун М.М. 

2 Засідання 27.11.2019 601 клас Сакун М.М. 

3 Участь у  студентській 

науково-практичній 

конференції 

Листопад 

2019 р. 

226ауд, 

корпус 1 

Пушкар Т.Д. 

Хамід К.О. 

 

 

8. Доповіді заслухані  на засіданнях гуртка: 

Реферативні 

8.1. Протокол №1 від 23.10.1019: 

• Аналіз умов праці при роботах на комп՚ютерах та оргтехніці. 

• Загальні вимоги до організації та безпечного ведення польових робіт. 

• Безпека при використанні комп՚ютерів та оргтехніки. 



 

 

 

 


