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АПК, а також дослідження проблем цивільного захисту в Україні» 

Кафедра Інформаційних технологій 

Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії ОДАУ 

за 2021/2022 навчальний рік (з грудня по червень) 

 

        Гурток створено 16.09.2019 р. на базі кафедри Агроінженерії при ОДАУ. 

Науковий гурток продовжує працювати на кафедрі Інформаційних технологій 

(протокол № 1 від 09.12.2021) 

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, наукових конкурсах, у 

засіданнях круглого стола та інших заходах; 

- створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової 

діяльності; 

- участь у науковій діяльності університету; 

- виїзні заняття по науковому направленню гуртка 

- сумісне засідання наукових гуртків. 

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, олімпіадах, міжнародних конкурсах студентських 

наукових робіт, семінарів, засіданнях круглого стола, обміну досвідом з іншими 

гуртками, сумісне засідання членів наукових гуртків, сумісні екскурсії у 



господарства. Також проводяться виїзні заняття з практичним опрацюванням за 

тематикою гуртка та з урахуванням специфіки обраної спеціальності. 

                                  Особовий склад гуртка (2 семестр) 

№ з/п  П.І.Б. студента Курс, група 

1 Тарасенко Вікторія Максимівна 2 к, ЗЕМ 

2 Гук Наталя Анатолівна 2 к, ЗЕМ 

3 Жабко Анастасія Сергіївна 2 к, ЗЕМ 

4  Плачков Едуард        2 к АБТ  

5 Степанова Анастасія Олександрівна 2 к АБТ 

6 Цуркан Петро Володимирович 2 к АБТ 

7 Назаренко Алла Миколаївна 2 к ФВМ, 211 

8 Топор Марія  ФВМ 2 т, 211 

9 Евдокименко Анастасія ФВМ 2 т, 211 

10 Бойко Василина Валентинівна 2 к ФВМ, 211  

11 Берхдади Отман 2 к ФВМ, 211  

12 Кольмайєр Марія магістр АБТ 

13 Кадрі Джассер 2 к ФВМ, 211  

14 Бакова Аліна Сергіївна 2 к ФВМ, 211  

15 Бова Анастасія 2 к ТВППТ   

16 Коваленко Наталя Дмитрівна 2 к ФВМ, 211 

17 Гринько Ярослава Олександрівна 2 к ФВМ, 211 

18 Ануфрієва Марія магістр АБТ, захист рослин 

19 Москалюк Ілля Михайлович 2 к ФВМ, 211 

20 Стороженко Вікторія ФВМ 2 т, 211 

21 Стрецкул В’ячеслав Миколайович ТВППТ 2т 

 

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

Староста гуртка Москалюк Ілля Михайлович, 2 к ФВМ, 211 

Протокол засідання кафедри Інформаційних технологій № 1 від 09.12.2021 



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 життєдіяльності людей у побуті та на виробництві. 

2. Переваги та недоліки використання пестицидів у сільському господарстві. 

3. Дослідження управління охороною праці в державі, в галузі, на підприємстві. 

4. Соціальне забезпечення жителів України. 

5. Відшкодування збитків потерпілим при нещасних випадках на виробництві. 

6. Особливості харчування – комплексна проблема сучасного світу: 

- особливості харчування Марокко, в країнах Перської затоки, Тунісі, 

різних народів світу; 

- біологічні фактори небезпек у харчуванні; 

- харчування та його вплив на здоров'я людини; 

- папайя  - шкода для здоров'я чи користь; 

- переваги та недоліки вегетаріанства та збалансованого харчування.  

7. Надання першої долікарської допомоги потерпілим:  

- дії при непритомності, втраті свідомості: ознаки, допомога; 

- способи проведення штучного дихання, зовнішнього масажу серця; 

- ознаки та  допомога при кровотечах; 

- отруєння: ознаки, види отруєння, допомога; 

- допомога при вивихах та переломах, ознаки; 

8. Вплив радіації на організм людини та наслідки цього впливу. 

9. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи, проведені гуртком з грудня по червень  

за 2021/2022 навчальний рік (2 семестр) 

 

№ 

з/п 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1 Слухання та 

обговорення конкурсної 

студентської роботи за 

напрямом небезпек 

10.12.2021 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

2 Слухання та 

обговорення конкурсної 

студентської роботи за 

напрямом пестицидів 

10.12.2021 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

3 Слухання та 

обговорення питань 

управління ОП  

24.02.2022 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

4 Слухання та 

обговорення нагляду за 

ОП 

24.02.2022 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

5 Слухання та 

обговорення соціального 

захисту людей 

14.03.2022 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

6 Слухання та 

обговорення 

відшкодування збитків 

потерпілим 

14.03.2022 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

7 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

8 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

9 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

10 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

11 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

12 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

13 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

14 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

15 слухання та 

обговорення 

15.04.2022 он-лайн 

конференція 

І. В. Москалюк 

16 слухання та 15.04.2022 он-лайн І. В. Москалюк 



обговорення конференція 

17 слухання та 

обговорення 

11.05.2022 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

18 слухання та 

обговорення 

31.05.2022 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

19 слухання та 

обговорення 

10.06.2022 Секція БЖД 

(он-лайн) 

І. В. Москалюк 

 

    За результатами досліджень було написано реферати, зроблені презентації, 

виступи та обговорення доповідей студентів на семінарах, студентських 

конференціях, надруковані тези доповідей. Протягом звітнього періоду роботи 

гуртка на виїзних заняттях, засіданнях наукового гуртка, засіданнях круглого 

стола, конференціях, були заслухані лекції викладачів, реферативні доповіді, 

конкурсні студентські роботи, презентації та проведено обговорення за темами. 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science», який 

проходив в Одеській національній академії харчових технологій. Назва роботи: 

«Небезпеки у виробництві та побуті» від 10.12.2021, протокол №1. Отримано 

Сертифікат; Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea 

Science», який проходив в Одеській національній академії харчових технологій. 

Назва роботи: «Пестициди – користь та небезпека» від 10.12.2021, протокол №2. 

Отримано Сертифікат; «Управління охороною праці в державі, в галузі, на 

підприємств» від 24.02.2022, протокол № 3; «Державний нагляд та контроль, 

відомчий та громадський» від 24.02.2022, протокол № 4; «Соціальний захист 

працюючих» від 14.03.2022, протокол № 5; «Відшкодування збитків потерпілим 

при нещасних випадках на виробництві» від 14.03.2022, протокол № 6; 

студентська науково-практична конференція «Наука та молодь: Особливості 

харчування – комплексна проблема сучасного світу», яка проходила 15 квітня 

2022 року у  співпраці з представниками компанії Tilab Group, Саудівська 

Аравія та студентами різних країн світу. Тема доповіді: «Національні блюда і 

особливості харчування в Марокко». Зроблено збірник тез доповідей. Протокол 

№ 7 від 15.04.2022;  студентська науково-практична конференція «Наука та 

молодь: Особливості харчування – комплексна проблема сучасного світу», яка 

проходила 15 квітня 2022 року у  співпраці з представниками компанії Tilab 



Group, Саудівська Аравія та студентами різних країн світу. Тема доповіді: 

«Стан продовольства та харчування в країнах Перської затоки». Зроблено 

збірник тез доповідей. Протокол № 8 від 15.04.2022;  студентська науково-

практична конференція «Наука та молодь: Особливості харчування – 

комплексна проблема сучасного світу», яка проходила 15 квітня 2022 року у  

співпраці з представниками компанії Tilab Group, Саудівська Аравія та 

студентами різних країн світу. Тема доповіді: «Потенційні варіанти 

продовольчої безпеки в країнах GCC». Зроблено збірник тез доповідей. 

Протокол № 9 від 15.04.2022;  студентська науково-практична конференція 

«Наука та молодь: Особливості харчування – комплексна проблема сучасного 

світу», яка проходила 15 квітня 2022 року у  співпраці з представниками 

компанії Tilab Group, Саудівська Аравія та студентами різних країн світу. 

Тема доповіді: «Національні блюда та особливості харчування в Тунісі». 

Зроблено збірник тез доповідей. Протокол № 10 від 15.04.2022; студентська 

науково-практична конференція «Наука та молодь: Особливості харчування – 

комплексна проблема сучасного світу», яка проходила 15 квітня 2022 року у  

співпраці з представниками компанії Tilab Group, Саудівська Аравія та 

студентами різних країн світу. Тема доповіді: «Особливості харчування різних 

народів світу. Традиції, пов'язані з прийомом їжі у різних країнах світу». 

Зроблено збірник тез доповідей. Протокол № 11 від 15.04.2022;  студентська 

науково-практична конференція «Наука та молодь: Особливості харчування – 

комплексна проблема сучасного світу», яка проходила 15 квітня 2022 року у  

співпраці з представниками компанії Tilab Group, Саудівська Аравія та 

студентами різних країн світу. Тема доповіді: «Біологічні фактори небезпек у 

харчуванні». Зроблено збірник тез доповідей. Протокол № 12 від 15.04.2022;  

студентська науково-практична конференція «Наука та молодь: Особливості 

харчування – комплексна проблема сучасного світу», яка проходила 15 квітня 

2022 року у  співпраці з представниками компанії Tilab Group, Саудівська 

Аравія та студентами різних країн світу. Тема доповіді: «Харчування та його 

вплив на здоров'я людини». Зроблено збірник тез доповідей. Протокол № 13 від 

15.04.2022;   студентська науково-практична конференція «Наука та молодь: 



Особливості харчування – комплексна проблема сучасного світу», яка проходила 

15 квітня 2022 року у  співпраці з представниками компанії Tilab Group, 

Саудівська Аравія та студентами різних країн світу. Тема доповіді: 

«Вегетаріанство та збалансоване харчування». Зроблено збірник тез доповідей. 

Протокол № 14 від 15.04.2022; студентська науково-практична конференція 

«Наука та молодь: Особливості харчування – комплексна проблема сучасного 

світу», яка проходила 15 квітня 2022 року у  співпраці з представниками 

компанії Tilab Group, Саудівська Аравія та студентами різних країн світу. 

Тема доповіді: «Протипаразитарний ефект насіння папайї». Зроблено збірник тез 

доповідей. Протокол № 15 від 15.04.2022; студентська науково-практична 

конференція «Наука та молодь: Особливості харчування – комплексна проблема 

сучасного світу», яка проходила 15 квітня 2022 року у  співпраці з 

представниками компанії Tilab Group, Саудівська Аравія та студентами 

різних країн світу. Тема доповіді: «Вплив радіації на організм людини та 

наслідки цього впливу». Зроблено збірник тез доповідей. Протокол № 16 від 

15.04.2022;  «Отруйні рослини, допомога при отруєнні» від 11.05.2022, протокол 

№ 17; «Надання першої долікарської допомоги потерпілим» від 31.05.2022, 

протокол № 18;  «Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє 

середовище» від 10.06.2022, протокол № 19.                                                 

 

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» було проведено 9 засідань  

наукового гуртка з доповідями та презентаціями студентських наукових робіт. 

Засідання часто були разом з науковими гуртками «Бджоляр», «Охорона праці» та 

«Декоративне тваринництво». У першому семестрі було 2 виїзних заняття на 

приватній конюшні. Була керівником 6 студентів на Міжнародний конкурс 

студентських наукових робіт «Black Sea Science», який проходив в Одеській 

національній академії харчових технологій. Назва першої роботи: «Небезпеки у 

виробництві та побуті». Отримано 3 Сертифікати. Назва другої роботи на   



Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science» 

«Пестициди – користь та небезпека». Отримано 3 Сертифікати.  

Взагалі студентами за результатами роботи наукового гуртка отримано 

6 сертифікатів. Копії сертифікатів додаються 

Підготувала 10 студентів з доповідями на студентську науково-практичну 

конференцію «Наука та молодь: Особливості харчування – комплексна проблема 

сучасного світу», яка проходила 15 квітня 2022 року у  співпраці з 

представниками компанії Tilab Group, Саудівська Аравія та студентами 

різних країн світу. За результатами студентської науково-практичної 

конференції написано збірник тез студентів. Назви статей наведено у таблиці. 

.   

№ 

п/п 

Автори Науковий  

Керівник. Науковий 

консультант 

(ПІП, звання, 

науковий ступінь, 

посада) 

Назва наукової 

праці 

Назва 

збірників і 

журналів, де 

вони були 

опубліковані 

1 Берхдади Отман, 

ФВМ, 2 к  

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Національні блюда 

і особливості 

харчування в 

Марокко 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

2  Кольмайєр Марія, 

магістр 

агробіотехнологічного 

факультету 

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Стан 

продовольства та 

харчування в 

країнах Перської 

затоки 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 



3 Кадрі Джассер,  

ФВМ 2 к  

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Потенційні 

варіанти 

продовольчої 

безпеки в країнах 

GCC 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

4 Кадрі Джассер,  

ФВМ 2 к 

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Національні блюда 

та особливості 

харчування в Тунісі 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

5 Бакова Аліна,  

ФВМ 2 к 

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Особливості 

харчування різних 

народів світу. 

Традиції, пов'язані 

з прийомом їжі у 

різних країнах 

світу 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

6 Бова Анастасія, 

ТВППТ  2 к 

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Біологічні фактори 

небезпек у 

харчуванні 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 



сучасного 

світу» 

7 Коваленко Наталя, 

ФВМ 2 к 
Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Харчування та його 

вплив на здоров'я 

людини. 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

8 Гринько Ярослава, 

ФВМ 2 к 

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Вегетаріанство та 

збалансоване 

харчування 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

9 Ануфрієва Марія, 

магістр 

агробіотехнологічного 

факультету, захист 

рослин 

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Протипаразитарний 

ефект насіння 

папайї. 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 

комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

10 Москалюк Ілля, 

ФВМ 2 к 

Москалюк І. В., 

доц..канд.техн.наук; 

Сакун М. М. 

доц..канд.техн.наук 

 

Вплив радіації на 

організм людини та 

наслідки цього 

впливу 

Збірник 

матеріалів 

студентської 

науково-

практичній 

конференції 

«Особливості 

харчування – 



комплексна 

проблема 

сучасного 

світу» 

 

 


