
Звіт про результати роботи студентського наукового гуртка 

«Годівля тварин і технологія кормів» 

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин 

Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури ОДАУ 

 другий семестр 2020-2021 навчального року 

 

 1. Студентський науковий гурток «Годівля тварин і технологія кормів» 

створено 17.03.2021 року за рішенням кафедри генетики розведення та 

годівлі сільськогосподарських тварин (протокол № 11).  

 Перше засідання студентського наукового гуртка відбулося 31.03.2021 

року (протокол № 1).  

 Затвердження плану діяльності студентського наукового гуртка на ІІ 

семестр 2020-2021 навчального року – 21.04.2021 року (протокол № 12 

засідання кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських 

тварин). 

 Емблема студентського наукового гуртка додається. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-графік роботи студентського наукового гуртка 

«Годівля тварин і технологія кормів» 

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин 

Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури ОДАУ 

на другий семестр 2020-2021 навчального року 

№ 

з/п 

Тема наукової роботи, 

доповіді 

ПІБ доповідача, курс, 

факультет, група 

ПІБ наукового 

керівника з даної 

теми 

Дата 

проведення 

1 

Технологія виробництва 

кормів і кормових 

добавок. 

Добрянська Ю.О. 

2 курс-стн ННІБ та А, 

1 група 

Різничук І.Ф. 

Кишлали О.К. 

Мажиловська К.Р. 

Квітень 

2021 р. 

2 

Способи використання 

кормів і кормових добавок 

у годівлі різних видів і 

виробничих груп тварин. 

Онищенко В.Ф. 

1 курс-стн ННІБ та А, 

1 група 

 

«» «»  «» «» «» 
Квітень 

2021 р. 

3 
Годівля молодняку яєчних 

курей. 

Шпак В.О., 

1 курс-стн ННІБ та А, 

1 група 

Насонова Ю.О. 
2 курс-стн ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Квітень 

2021 р. 

4 Годівля курчат-бройлерів. 

Бродовська К.В. 

2 курс ФВМ, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Квітень 

2021 р. 

5 Годівля курей-несучок. 

Кучейко А.В., 

2 курс ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Квітень 

2021 р. 

6 Годівля кролів. 

Сутайкіна Є.В., 

2 курс ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Травень 

2021 р. 

7 
Годівля декоративних 

кролів. 

Лаутеншлагер С.Ю., 

2 курс ФВМ, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Травень 

2021 р. 

8 Годівля свиней. 
Кулик А.С. 

2 курс-стн ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Травень 

2021 р. 

9 Годівля коней. 

Шубкіна Т.О. 

2 курс ФВМ, 

1 група 

Гурський М.С., 

2 курс ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Травень 

2021 р. 

10 Годівля овець. 

Куркан А.В. 

2 курс-стн ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Червень 

2021 р. 

11 Годівля кіз. 

Стрецкул В.М. 

1 курс-стн ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Червень 

2021 р. 

12 
Годівля великої рогатої 

худоби. 

Бойко В.Я. 

1 курс М ННІБ та А, 

1 група 

«» «»  «» «» «» 
Червень 

2021 р. 



 2. Метою діяльності студентського наукового гуртка «Годівля тварин і 

технологія кормів» є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової 

діяльності, поглиблене вивчення студентами науково-практичних основ з 

годівлі тварин і технології виробництва та використання кормів і кормових 

добавок, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування 

отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем з годівлі 

тварин і технології кормів, розширення загального і професійного світогляду. 

 Основними завданнями студентського наукового гуртка «Годівля 

тварин і технологія кормів» є:  

 - сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів за спеціальностями: 204 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА», 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»; 

 - організація науково-дослідної роботи студентів; 

 - створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів; 

 - залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, 

форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах; 

 - сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах 

навчання і стажування за кордоном; 

 - апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на 

міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових 

виданнях; 

 - налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими 

організаціями, установами на міжнародному, всеукраїнському та 

регіональному рівнях. 

 Для реалізації зазначеної мети і виконання поставлених завдань  

науковими керівниками студентського наукового гуртка за погодженням із 

старостою, учасниками гуртка і завідувачем кафедри було розроблено План-

графік роботи студентського наукового гуртка на 2 семестр 2020-2021 



навчального року, що затверджений директором Навчально-наукового 

інституту біотехнологій та аквакультури. 

 3. Особовий склад гуртка. 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Курс, факультет, інститут, група 

1 Онищенко Вікторія Федорівна 1 курс (за стн) ННІБ та А, 1 група 

2 Стрецкул В’ячеслав Миколайович 1 курс (за стн) ННІБ та А, 1 група 

3 Шпак Вікторія Олегівна 1 курс (за стн) ННІБ та А, 1 група 

4 Добрянська Юлія Олександрівна 2 курс (за стн) ННІБ та А, 1 група 

5 Кулик Альона Сергіївна 2 курс (за стн) ННІБ та А, 1 група 

6 Куркан Анна Володимирівна 2 курс (за стн) ННІБ та А, 1 група 

7 Насонова Олія Олександрівна 2 курс (за стн) ННІБ та А, 1 група 

8 Гурський Микита Сергійович 2 курс ННІБ та А, 1 група 

9 Кучейко Анна Володимирівна 2 курс ННІБ та А, 1 група 

10 Сутайкіна Єлизавета Володимирівна 2 курс ННІБ та А, 1 група 

11 Бродовська Катерина В’ячеславівна 2 курс ФВМ, 2 група 

12 Лаутеншлагер Софія Юріївна 2 курс ФВМ, 1 група 

13 Шубкіна Тетяна Олександрівна 2 курс ФВМ, 2 група 

14 Бойко Валентин Ярославович 1 курс магістр (н) ННІБ та А, 1 група 

15 Стоєв Івар Олегович 1 курс магістр (н) ННІБ та А, 1 група 

16 Чумаченко Максим Володимирович 1 курс магістр (н) ННІБ та А, 1 група 

  

 4. Керівники студентського гуртка. 

 Різничук Ігор Федорович, доцент, кандидат сільськогосподарських 

наук, завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г тварин. 

 Кишлали Олена Костянтинівна, асистент кафедри генетики, розведення 

та годівлі с.-г тварин. 

 Мажиловська Крістіна Робертівна, асистент кафедри генетики, 

розведення та годівлі с.-г тварин. 

 5. Староста гуртка. 

 Сутайкіна Єлизавета Володимирівна – студентка 2 курсу Навчально-

наукового інституту біотехнологій та аквакультури, 1 група. 

  



 6. Тематика науково-дослідної роботи гуртка. 

 Удосконалення існуючих та розробка нових рецептів кормових 

сумішей, їх використання в годівлі сільськогосподарських тварин. 

 7. Заходи, проведені гуртком з березня по червень. 
№ 

з/п 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1 1. Ознайомлення з «ПОЛОЖЕННЯ 

про студентський науковий гурток 

Одеського державного аграрного 

університету 

2. Вибори старости студентського 

наукового гуртка «Годівля тварин і 

технологія кормів». 

3. Розроблення проекту плану 

діяльності студентського наукового 

гуртка «Годівля тварин і технологія 

кормів» на 2 семестр 2020-2021 н.р. 

31.03.2021 р. Кафедра Різничук І.Ф., 

Кишлали О.К., 

Мажиловська К.Р. 

2 Засідання гуртка 28.04.2021 р. Кафедра Сутайкіна Є.В., 

Кучейко А.В. 

3 Засідання гуртка 12.05.2021 р. Кафедра Сутайкіна Є.В., 

Кучейко А.В. 

4 Засідання гуртка 26.05.2021 р. Кафедра Сутайкіна Є.В., 

Кучейко А.В. 

5 Засідання гуртка 09.06.2021 р. Кафедра Сутайкіна Є.В., 

Кучейко А.В. 

6 Засідання гуртка 16.06.2021 р. Кафедра Сутайкіна Є.В., 

Кучейко А.В. 

 




