
ЗВІТ 

про роботу наукового студентського гуртка 

кафедри технологій дрібного тваринництва 

за 2019-2020 н. р. 

 

Студентський науковий генетико – технологічний гурток кафедри 

технологій дрібного тваринництва створений з метою залучення обдарованої 

студентської молоді до розширення наукового потенціалу й формування 

навичок науково–дослідної роботи студентів у вільний від навчання час. 

Склад наукового студентського гуртка: голова – Васильєва О.О., 

староста – Матіюк В., секретар – Кулаківська В., члени гуртка – Труш Т., 

Кіптіла А., Базюк О., Давидов Д., Даніленко С., Рева К., Сочка І., 

Омельковець С., Плита М., Гуденко А. 

У 2019–2020 навчальному році було проведено 6 засідань наукового 

студентського технологічного  гуртка, згідно плану роботи на навчальний 

рік.  

Основними напрямками роботи студентського технологічного гуртка у 

2019–2020 навчальному році є удосконалення навичок і знань студентів з 

метою активного ведення науково обґрунтованих спостережень та 

досліджень технологічних питань та проблем галузі тваринництва, для 

одержання навичок, необхідних для самостійної пошукової роботи, через 

участь в науково–дослідницькій роботі. 

На засіданнях розглядалися питання підготовки здобувачів вищої 

освіти до участі у всеукраїнських та вузівських студентських наукових 

конференціях, було розглянуто ряд питань, пов’язаних з поглибленим 

вивченням питань сучасних напрямків інноваційних сучасних технологій та 

методик.  

Підготовлено і заслухано доповіді членіс гуртка здобувачів вищої 

освіти: Кулаківської В., Матіюк В., Труш Т., Кіптіли А. по результатам 

проведених досліджень та відповідно до наукової тематики та плану роботи 

технологічного гуртка. 



На засіданні технологічного гуртка були заслухані доповіді за 

результатами учнівської науково–дослідницької роботи МАН України.  

Представлені на обговорення роботи зайняли (відповідно) I та ІІ місця на 

обласному конкурсі учнівських науково-дослідницьких робіт МАН.  

Засідання № 5 і 6 (квітень-травень) пройшли в онлайн-режимі із 

застосуванням Viber та Zoom 

Члени технологічного гуртка прийняли активну участь у студентській 

науковій конференціях, за результатами яких були опубліковані тези 

доповідей: Труш Т., Матіюк В., Кіптіли А. 

Була проведена робота по залученню в роботу генетико – 

технологічного гуртка нових членів здобувачів вищої освіти факультету 

ТВППТ. План роботи студентського технологічного гуртка на 2019–2020 

навчальний рік виконано в повному обсязі.  

 

 

Науковий керівник студентського наукового технологічного гуртка  

кафедри технологій дрібного тваринництва,  

канд. с.-г. наук, доцент _____________Васильєва О.О. 

 

 

 

Секретар наукового генетико–технологічного гуртка ______ Кулаківська В. 

 

 
 

 

 

 

 

 


