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Полтава 2021  



Склад студентського наукового технологічного гуртка  

на 2021 -2022 навчальний рік 

 

На сьогодні членами гуртка є здобувачі вищої освіти факультету 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: 

Керівник гуртка: завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва,  

д. с.-г. н., с. н. с. Усенко Світлана. 

Староста гуртка: Кіптіла А. 

Секретар гуртка: Вовк А. 

Члени гуртка: Устенко А., Кравченко К., Діденко Я., Даніленко С., Жук 

С., Мамотенко В., Маслак Я., Голуб О., Сочка І., Омельковець С., Плита М., 

Гуденко А. 

 

Основне завдання студентського наукового технологічного гуртка — 

розвивати у здобувачів вищої освіти інтерес до наукових досліджень з різних 

напрямків біологічної та зоотехнічної науки, одержання навичок, необхідних 

для самостійної наукової роботи. Участь у роботі наукового гуртка дає 

можливість здобувачам вищої освіти набувати та розширювати знання для 

розуміння теоретичних основ технологічного напрямку. Атмосфера гуртка 

дозволяє студентам відчути себе справжніми ораторами, науковцями та 

фахівцями-технологами, надає можливість зрозуміти тонкощі цієї справи. 

На основі отриманих під час роботи у науковому гуртку навичок і знань 

здобувачі вищої освіти можуть активно вести науково обґрунтовані 

спостереження та дослідження в галузі тваринництва. Здобувачі вищої освіти, 

які досягли вагомих результатів у роботі наукового студентського гуртка 

можуть бути рекомендовані до участі у олімпіадах, студентських наукових 

конкурсах, конференціях тощо. Результатом наукової роботи здобувачів вищої 

освіти у гуртку є розширення кола їх наукових інтересів, вироблення навичок 

до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку 

умінь системно аналізувати основні технологічні проблеми в галузі 

тваринництва, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію. 

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно 

затвердженого на засіданні кафедри плану.  

 

 

 

 

 

 



План  
роботи студентського технологічного гуртка   

на 2021-2022 н. р. 
№ 

з/п 

Заходи Термін  

виконання 

Виконавці  

 Розгляд та затвердження 

перспективного плану роботи 

гуртка на 2021-2022 н.р. на 

засіданні кафедри технологій 

дрібного тваринництва. 

Вересень 2021 р. Протокол № 1 

від 30 серпня 

2021 року  

1 Засідання № 1  

1. Затвердження плану роботи 

технологічного гуртка на 2021-

2022 н.р.  

2. Розгляд тематики виступів і 

тез за результатами роботи 

гуртка на вузівських та 

всеукраїнських конференціях.  

 

Вересень 2021 р. Керівник 

гуртка 

 

2 Засідання № 2 Заслуховування 

та обговорення повідомлень та 

доповідей  на тему: «Сучасний 

стан та перспективи розвитку 

козівництва та вівчарства в 

Україні»  

 

 

Жовтень  

2021 р. 

Керівник та 

члени гуртка 

 

3 Засідання № 3  

Заслуховування та обговорення 

доповідей на тему: «Сучасний 

стан та перспективи розвитку 

птахівництва в Україні»  

Листопад 

2021 р. 

Керівник та 

члени гуртка  

 

4 Засідання № 4  

Заслуховування та обговорення 

учнівських науково - 

дослідницьких робіт, 

підготовлених на конкурс 

обласного відділення МАН по 

секції аграрні науки: зоотехнія та 

ветеринарія, які представлені на 

рецензування. 

 

Грудень 2021 р. 

Керівник 

гуртка,  

учасники 

обласного 

конкурсу 

НДР МАН 

секції 

«Ветеринарія 

та зоотехнія 

5 Засідання № 5 

Заслуховування та обговорення 

тез доповідей на студентську 

науково-практичну конференцію 

ПДАУ 

 

 

Березень - квітень 

2022 р. 

Готує 

керівник та 

члени гуртка:  



6 Засідання № 6  

1. Результати наукової роботи 

членів гуртка. 

2.Підготовка звіту про 

виконання плану роботи 

наукового технологічного гуртка 

кафедри технологій дрібного 

тваринництва за 2021-2022 н.р. 

 

Травень – червень 

2022 р. 

Готують: 

керівник та 

члени гуртка 

 

 

Науковий керівник наукового технологічного гуртка 

кафедри технологій дрібного тваринництва,  

д.с.-г.н., с.н.с.____________________Світлана УСЕНКО 

 

Секретар наукового технологічного гуртка 

гуртка______________ Анна ВОВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ДРІБНОГО ТВАРИННИЦТВА 

ПРОТОКОЛ № 1 

 засідання студентського наукового технологічного гуртка 

 

від  15 вересня  2021 року  м. Полтава     №1 
 

Голова – Усенко Світлана 

Секретар – Вовк Анна 

Присутні – Кіптіла А., Устенко А., Кравченко К., Діденко Я., Даніленко С., 

Жук С., Мамотенко В., Маслак Я., Голуб О., Сочка І., Омельковець С., 

Плита М., Гуденко А. 

   

Порядок денний: 
 

1. Затвердження плану роботи технологічного гуртка на 2021-2022 н.р. 

2. Розгляд тематики виступів і тез за результатами роботи гуртка. на 

вузівських та всеукраїнських конференціях.  
  

1. СЛУХАЛИ: інформацію керівника гуртка про розгляд плану роботи 

технологічного гуртка на 2021-2022 навчальний рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: Усенко Світлана представила план роботи гуртка та графік 

проведення засідань на 2021-2022 навчальний рік. 
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити представлений план роботи студентського наукового 

гуртка, графік проведення засідань на новий навчальний рік.  
 

2. СЛУХАЛИ: інформацію керівника наукового  гуртка Усенко Світлани, 

яка представила на розгляд новий план участі членів гуртка у наукових 

конференціях та орієнтовний перелік публікацій.  
 

ВИСТУПИЛИ: члени технологічного гуртка зазначили, що бажано 

сформувати тематику гуртка, спрямовану на найбільш  сучасні та проблемні 

напрямки розвитку тваринництва, що дасть можливість глибше та змістовніше 

вивчити поставлені питання та активніше приймати участь у науковому житті 

факультету та університету. 
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити на 2021-2022 навчальний рік план виступів та 

публікацій. 
 

Науковий керівник наукового технологічного гуртка  

кафедри технологій дрібного тваринництва,  

д.с.-г.н., с.н.с. _______________Світлана УСЕНКО 

 

Секретар гуртка__________________ Анна ВОВК 
 

 

 


