Звіт про результати діяльності студентського наукового гуртка
«Селекція собак»
кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
факультету Ветеринарної медицини та біотехнологій за 2019- 2020 навч.рік
1. Рік створення 2019 рік, наявність емблеми гуртка (прикласти емблему
гуртка)

2. Мета і завдання створення наукового гуртка.
Мета – Цілями освоєння курсу є засвоєння особливостей селекційноплемінної роботи з собаками. Дати студенту основні поняття про оцінку
виробників за якістю потомства
Завдання – полягає у вивченні та розкритті теоретичних та практичних
аспектів щодо розведення і селекції собак та залучення студентської молоді
до науково - дослідної діяльності.
3. Особовий склад гуртка:
№з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

П.І.Б. студента
Ткачук Д.О.
ПереляєваТ.О.
Куркан А.В.
КахновецьМ.П.
Долгих В.О.,
Задорожня Г.Р.
Добрянська Ю.О.
Гирбу В.І.
Рудик А.П.
Ігнатейко В.О.

Курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс
1-т курс

4. Керівник наукового гуртка (ПІБ, звання, науковий ступінь, посада).
Гурко Євгенія Юріївна асистент кафедри генетики, розведення та годівлі
сільськогосподарських тварин.
5. Староста гуртка (ПІБ, курс, група) Кахновець Миколай Петрович – 1-т
курс.
6. Тематика науково-дослідної роботи гуртка. Ознайомлення з породами
собак та селекційними методами їх створення.
7. Заходи, що проведені гуртком з вересня по червень.
№
п/п
1.

Заходи
Походження та
еволюція собак.

Дата
проведення
25.09. 2019 р

Місце
проведення
ОДАУ,
ауд.№107

Відповідальна
особа
ас. Гурко Є.Ю.
Ткачук Д.О.,1-т курс,
ф-ту ВМ та БТ

2.

3.

Продуктивність та
робочі властивості
собак
Парії.

23.10.2019 р

ОДАУ,
ауд.№107

ас. Гурко Є.Ю.
ПереляєваТ.О
1-т курс,ф-ту ВМ та БТ

26.10. 2019 р

ОДАУ,
ауд.№107

ас. Гурко Є.Ю.
Куркан А.В.,
1-т курс,ф-ту ВМ та БТ

4.

Історія створення
порід.

22.11. 2019 р

ОДАУ,
ауд.№107

ас. Гурко Є.Ю.
КахновецьМ.П
1-т курс,ф-ту ВМ та БТ

5.

Виставки, виводки,
племінний огляд.

25.12. 2019 р

ОДАУ,
ауд.№107

ас. Гурко Є.Ю.
Долгих В.О.,1-т курс,
ф-ту ВМ та БТ

6.

Генетика окрасу.

20.01 2020р

ОДАУ,
ауд.№102

ас. Гурко Є.Ю.
Задорожня Г.Р,
1-т курс,ф-ту ВМ та БТ

7.

Методи розведення
собак.

24.02.2020р

ОДАУ,
ауд.№102

ас. Гурко Є.Ю.
Добрянська Ю.О
1 курс, ф-ту ВМ та БТ

8.

Племінний облік
собак.

24.03.2020р

ОДАУ,
ауд.№102

ас. Гурко Є.Ю.
Гирбу В.І.,1курс,ф-ту
ВМ та БТ

9.

Аномалії та
недоліки порід.

22.04.2020р

ОДАУ,
ауд.№102

ас. Гурко Є.Ю.
Рудик А.П.,
1 курс, ф-ту ВМ та БТ

10.

Класифікація порід
собак.

23.05.2020р

ОДАУ,
ауд.№102

ас. Гурко Є.Ю.
Ігнатейко В.О.
1 курс, ф-ту ВМ та БТ

8. Доповіді заслухані на засіданнях гуртка (вказати тему, № протоколу,
дату):
- реферативні, науково-дослідного характеру.
1. Походження та еволюція собак. 25 вересня 2019 р. (протокол №2) реферативні
2. Продуктивність та робочі властивості собак. 23 жовтеня 2019 р.
(протокол №3) - реферативні
3. Парії. 26 жовтня 2019 р (протокол №4) - реферативні
4. Історія створення порід. 22 листопада 2019 р (протокол №5) - науководослідного характеру.
5. Виставки, виводки, племінний огляд. 25 грудня 2020 р (протокол №6)
– реферативні
6. Генетика окрасу. 20 січень 2020 рік (протокол №7) - реферативні
7. Методи розведення собак. 24 лютого 2020 року (протокол №8) реферативні
8. Племінний облік собак. 24 березня 2020 року (протокол №9) реферативні
9. Аномалії та недоліки порід. 22 квітень 2020 року (протокол №10) реферативні
10. Класифікація порід собак. 23 травня 2020 року. (протокол №11) реферативні.
9. Доповіді, представлені за звітний період на студентський тематичних
конференціях факультету та науковій конференції ОДАУ (вказати
тему, № протоколу, дату):
- реферативного характеру
- науково-дослідного характеру.
10. Доповіді, представлені за звітний період на студентських наукових
конференціях інших вузів країни (вказати назву вузу, тему доповіді,
назву та дату проведення конференції).
11. Доповіді представлені за звітний період на студентських тематичних
конференціях факультету та науковій конференції ОДАУ (вказати
тему, № протоколу, дата)
- реферативного характеру
-науково-дослідного характеру.

1. Студентська науково-практична конференція, 04 грудня 2019 року
наукова стаття у збірнику матеріалів студентської науковопрактичної конференції,
червня 2019 року: «Проблеми
виробництва, переробки та якості продукції тваринництва», ОДАУ,
Одеса 2019. Ткачук Д., Кахновець М. Історія створення порід.
Американський стаффордширський терєр. – керівник ас. Гурко Е.Ю.
12. Доповіді на Всеукраїнських наукових конференціях(вказати тему
доповіді, назву та дату проведення конференції).
13.
Участь гуртківців у міжнародних наукових студентських конференціях
14.
Доповіді,представлені
на міжнародних наукових конференціях
(вказати тему доповіді, назву та дату проведення конференції).
15.
Проведена предметна олімпіада або конкурс за фахом за участю
гуртка.
16.
Участь гуртківців у Всеукраїнських, міжнародних студентських
олімпіадах.
17.
Грамоти, премії й нагороди, отримані за результатами участі у
Всеукраїнських,міжнародних студентських олімпіадах (додати копії).
18. Друковані праці гуртківців, опубліковані за звітний рік у наукових
збірниках і журналах.
№ Автори

1.

Ткачук Д.,
Кахновець
М.П.

Науковий
керівник
(ПІБ,звання,на
уковий
ступінь,
посада)
Асистент
кафедри
генетики,
розведення та
годівлі с.-г.
тварин
Гурко Е.Ю.

Назва
праці

наукової

Історія створення
порід.
Американський
стаффордширський
терєр.

Назва
збірників
і
журналів, де вони були
опубліковані

Студентська науковопрактична
конференція,04.12.2019
року наукова стаття у
збірнику матеріалів
студентської науковопрактичної конференції,
04 грудня 2019 року:
«Проблеми виробництва,
переробки та якості
продукції тваринництва»,
ОДАУ, Одеса 2019.

