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ДОДАТОК 3
Звіт про результати діяльності студентського наукового гуртка
„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”
кафедри технології виробництва і переробки продукції
тваринництва

Навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури
Одеського державного аграрного університету
за 200-2021 н.р.
Науковий гурток був створений з жовтня 2020 року на кафедрі
технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Наша емблема
гуртка

Керівники наукового гуртка кандидат с-г наук, доцент Ясько
Валентина Михайлівна і кандидат с-г наук доцент кафедри ТВППТ Косенко
Світлана Юріївна.
Староста гуртка студентка 2 тех спеціальності 204 ТВППТ - Гирбу
В.І.
Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей
студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних,
коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через
дослідження.
Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:
1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та
дослідницької роботи;
2) приймати участь в науковому житті університету (написання статей, тез
доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та
конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку
публічного управління;
4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються
актуальні проблеми сучасного управління регіону, країни, світу;
5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.
Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри,
котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник
кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами, в межах
наукового гуртка. Результати роботи гуртка щорічно видаються в
студентському науковому збірнику.
Студенти кафедри ТВППТ є учасниками конкурсу студентських наукових
робіт. Це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити
презентацію робіт із використанням найсучаснішої техніки, студенти
відточують на засіданнях наукового гуртка, де вони отримують навички
вкрай необхідні в сучасних умовах господарювання.
Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в
навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів
для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл.
Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш
оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй
професійній діяльності
На сьогодні членами гуртка є студенти напряму підготовки 204 ТВППТ, а
саме :

Особовий склад гуртка
№ п/п
1
2

ПІП (повністю) студента
Іванова Тетяна Сергіївна
Ракута Олена Геннадіївна

Курс група
ТВППТ (1м/з)
ТВППТ 1м курс

3

Княгницький Артур Віталійович

ТВППТ 1м курс

4

Ровякін Олександр
Володимирович

ТВППТ 1м курс

5

Панченко Наталія Олександрівна

6

Петрова Анастасія

ТВППТ 1м курс

7

Чебан Володимир Семенович

ТВППТ 1м курс

8

Шульгіна Анастасія

ТВППТ 1м курс

9

Лепеха Анастасія Ігорівна

ТВППТ 1м курс

10

Чиж Дмитро Олегович

ТВППТ 1м курс

11

Каралаш Тетяна

ТВППТ 1м курс

12

Рассолова Маргарита

ТВППТ 1м курс

13

Родіонова Алла Валентинівна

ТВППТ 1м курс

14

Гирбу Валентина Іванівна

15

Гарбар Анастасія Володимирівна

ТВППТ 1м/з

ТВППТ 2 тех
ТВППТ 1м

ДОДАТОК 2
ПРОТОКОЛ № 1
засідання студентського наукового гуртка
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»_
(назва СНГ)

_ТВППТ____ від «27_»__10__2020_р.
(назва кафедри)

Присутні:
1. Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор
2. Професор, кандидат с.-г. наук
3. Доцент, кандидат с.-г. наук
4. Доцент, кандидат с.-г. наук
5. Доцент, кандидат с.-г. наук
6. Доцент, кандидат с.-г. наук
7. Доцент, кандидат с.-г. наук
8. Доцент, кандидат с.-г. наук
9. Аистент
10. Асистент
11. Аситент
12. Зав. Лабораторії якості продукції тваринництва.
13. Старший лаборант
14. Лаборант

Р.Л. Сусол
Китаєва А.П.

Кірович Н.О.
Пушкар Т.Д.
Ясько В.М.
Косенко С. Ю.
Найдіч О.В.
Антонік І.І.
Хамід К.О.
Безалтична О.О.

Ткаченко І.Э.
Цимбалюк Н.А.
Чебан М.В.
Сухоребра О.В.

Порядок денний засідання:
1. Вступне слово керівника СНГ
2. Затвердження плану гуртка
2. Презентація членів СНГ
3. Виступи студентів
1. СЛУХАЛИ: Іванову Тетяну Сергіївну на тему: «Удосконалення технології
виробництва продукції свинарства». Короткий зміст доповіді.
ОБГОВОРЕННЯ: питання до доповідача й відповіді на них.
1. Місце м’ясної промисловості в агропромисловому комплексі України.
2. Роль м’яса, м’ясних продуктів у харчуванні людини.
3. Перспективи розвитку м’ясної галузі.
УХВАЛИЛИ: оцінити роботу студентки Іванової Тетяни Сергіївни на
відмінно, проте слід краще попрацювати над доповіддю.
2. СЛУХАЛИ: Ракуту Олену Геннадіївну 1м курс на тему: «Удосконалення
технології виробництва продукції перепелівництва». На сьогодні проблеми
здорового харчування є найважливішим та актуальним завданням,

ДОДАТОК 2
ПРОТОКОЛ № 2
засідання студентського наукового гуртка
_»Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»_
(назва СНГ)

_ТВППТ________________ від «25_»__11__2020__р.
(назва кафедри)

Присутні: зав. каф. проф. Сусол Р.Л., проф. Китаєва А.П., доц. Кірович Н.О.,
доц. Пушкар Т.Д., доц. Ясько В.М., доц. Косенко С. Ю., доц.. Найдіч О.В.,
доц.. Антонік І.І., ас. Хамід К.О., ас. Безалтична О.О., ас. Ткаченко І.Э. зав.
лаб. Цимбалюк Н.А., ст. лаб. Чебан М.В., Сухоребра О.В.
Порядок денний засідання:
1. Вступне слово керівника СНГ
2. Презентація членів СНГ
3. Доповідь студента
1. СЛУХАЛИ: Княгницького Артура Віталійовича 1м курс на тему:
«Удосконалення технології виробництва перепелиних яєць»
ОБГОВОРЕННЯ: питання до доповідача й відповіді на них.
1.Які породи перепелів Ви знаєте.
2.Назвіть біологічні особливості перепелів та показники продуктивності.
3. Тенденції сучасного ринку харчових продуктів.
УХВАЛИЛИ: Оцінити роботу студента Княгницького Артура Віталійовича
на відмінно.
2. СЛУХАЛИ: Ровякіна Олександра Володимировича, 1м курс на тему:
«Удосконалення технології годівлі перепелів яєчного напрямку
продуктивності».
ОБГОВОРЕННЯ: питання до доповідача й відповіді на них.
1.Які породи перепелів Ви знаєте яєчного напрямку продуктивності.
2. Назвіть біологічні особливості перепелів та показники продуктивності.
3. Яка новизна вашої роботи.
УХВАЛИЛИ:
Оцінити
роботу
Володимировича на відмінно.

студента

Ровякіна

Олександра

3. СЛУХАЛИ: Шульгіну Анастасію, 1м курс на тему: «Оцінка робочих
якостей коней орловської рисистої породи різного походження та технологія
їх тренінгу в умовах філії "Одеський іподром" ДП "Конярство України"»

ДОДАТОК 2
ПРОТОКОЛ № 3
засідання студентського наукового гуртка
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»_
(назва СНГ)

_ТВППТ____ від «21_»__12__2020__р.
(назва кафедри)

Присутні: зав. каф. проф. Сусол Р.Л., проф. Китаєва А.П., доц. Кірович Н.О.,
доц. Пушкар Т.Д., доц. Ясько В.М., доц. Косенко С. Ю., доц.. Найдіч О.В.,
доц. Антонік І.І., ас. Хамід К.О., ас. Безалтична О.О., ас. Ткаченко І.Э. зав.
лаб. Цимбалюк Н.А., ст. лаб. Чебан М.В., Сухоребра О.В.
Порядок денний засідання:
1. Вступне слово керівника СНГ
2. Презентація членів СНГ
3. Доповідь студента
1. СЛУХАЛИ: Панченко Наталію Олександрівну 1м/з на тему:
«Удосконалення технології виробництва продукції бджільництва. в умовах
пасіки "Ференчук Т.П."». В доповіді проаналізовано стан галузі
бджільництва описані інноваційні технології виробництва прополісу.
ОБГОВОРЕННЯ: питання до доповідача й відповіді на них.
1. Які існують способи виробництва прополісу;
2. Назвіть хімічний склад і властивості прополісу;
3. Використання людиною.
УХВАЛИЛИ: оцінити роботу студентки Панченко Наталії Олександрівни на
відмінно, проте слід краще попрацювати над доповіддю.
2. СЛУХАЛИ: Петрову Анастасію Ігорівну, 1 м на тему: «Удосконалення
технології виробництва ковбасних виробів».
ОБГОВОРЕННЯ: питання до доповідача й відповіді на них.
1. Назвіть основні способи виробництва ковбасних виробів
2. Новизна вашої теми.
УХВАЛИЛИ: оцінити роботу студентки Петрової Анастасії Ігорівни на
відмінно.
2. СЛУХАЛИ:
Лепеху Анастасію Ігорівну, 1 м на тему:
«Ефективність використання жеребців-плідників французької рисистої
породи на рисистих кобилах української селекції та оцінка працездатності
отриманого молодняку в умовах філії "Одеський іподром" ДП "Конярство
України"».

