Реєстр наукових тем Одеського державного аграрного університету, зареєстрованих в Українському інституті науковотехнічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ)
(реєстраційні картки)
№

1

Назва кафедри

Польових і овочевих культур

2

Землеустрою та кадастру

3
4

Економічної теорії і економіки
підприємства
Менеджменту

5

Обліку і оподаткування

Назва теми
Агробіотехнологічний факультет
Удосконалення існуючих та розробка
новітніх технологій вирощування
польових і овочевих культур у сівозмінах
Південного Степу України
Агробіологічне обґрунтування мінімізації
обробітку ґрунту в органічному
землеробстві Південного Степу України
Мінімізація системи основного обробітку
ґрунту під кукурудзу в органічному
землеробстві Південного Степу України
Інженерно-економічний факультет
Проблеми географії, діагностики,
класифікації та антропогенної еволюції
ґрунтів Південно-Західної України
Економіко-організаційне забезпечення
формування ринку земель в Україні
Розвиток менеджменту і маркетингу в
аграрному секторі економіки України в
умовах економічної глобалізації
Науково-методологічні засади обліковоаудиторського забезпечення
конкурентоспроможного підприємства

№ реєстраційної
картки, дата
видачі

Термін проведення
початок закінчення

0117U005231

01.2017

01.2022

0117U005232

01.2017

12.2017

0117U005233

01.2017

12.2018

0115u007156

02.2016

02.2021

0114u002885

06.2014

06.2019

0115u007157

01.2016

01.2021

0115u001369

05.2015

05.2020

№

Назва кафедри

№ реєстраційної
картки, дата
видачі
Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій

6

Фізіології, біохімії та мікробіології

7

Нормальної і патологічної анатомії
та патофізіології

8
9

Хірургії, акушерства та дрібних
тварин
Епізоотології та паразитології

10 Ветеринарної гігієни, санітарії і
експертизи
11 Внутрішніх хвороб тварин і
клінічної діагностики

Назва теми

Термін проведення
початок закінчення

Взаємозв’язок репродуктивної та імунної
системи в організмі тварин та
удосконалення методів імунокорекції
1. Клініко-морфологічні особливості
ниркової недостатності у свійських тварин.
2. Краєва патологія тварин півдня України
Нанотехнології при ураженні кісток собак

0115u002661

01.2015

01.2020

0115u002662

01.2015

01.2020

0115u005570
0112u003034

10.2015
01.2012

10.2020
01.2017

1. Епізоотологічні та екологічні
закономірності виникнення, перебігу й
поширення інфекційних хвороб тварин, як
основа розробки методів, засобів і
організаційних принципів щодо їх
профілактики та ліквідації.
2. Вивчити епізоотологічні закономірності
перебігу та окремі питання патогенезу
паразитарних хвороб тварин і птиці в
господарствах Півдня України.
Моніторинг безпечності і якості продукції
тваринного походження та удосконалення
методик його здійснення
Дослідження патогенезу хвороб,
спричинених порушень обміну речовин у
сільськогосподарських і свійських тварин в
умовах Півдня України та розробка методів
їх діагностики, лікування та профілактики

0115u004786

09.2015

09.2020

0115u004787

09.2015

09.2020

0116u003464

03.2016

03.2021

0117U005234

01.2018

01.2022

