
                                        65012, Україна, м. Одеса,                    

вул. Пантелеймонівська, 13                
 

 

Пушкар Яніна Анатоліївна 

тел. (096) 6382689 
 

Електронна пошта: janusjapushkar@gmail.com 
 

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій 
 

Кафедра генетики, розведення та годівлі с-г тварин 

Спеціальність: 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 
 

Тема дисертаційної роботи: Вплив санітарно-гігієнічних умов на етологію, 

біологічні та продуктивні особливості корів української червоної молочної 

породи.  

 

Керівники: доктор с.-г. наук, професор Решетніченко Олександр Петрович 

кандидат с.-г. наук, доцент Чігірьов Валерій Олександрович 

 

Термін навчання в аспірантурі: 01.09.2016-31.08.2020  

(академічна відпустка з 19.12.2017-01.10.2020 рр.) 
 

ПУБЛІКАЦІЇ: 

1. Пушкар Т.Д., Антоненко П.П., Пушкар Я.А. Ефективність обробки зернових 

кормів озоно-повітряною сумішшю. Аграрний вісник Причорномор’я : Зб. 

наук. праць /Одеський ДАУ. Одеса: ОДАУ, 2018. Вип. 87-2. С. 92-95.    

Участь в конференціях, що підтверджено сертифікатами: 

• міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної ветеринарної медицини та тваринництва» // Одеський 

державний аграрний університет, м. Одеса, 15-16 червня 2017 року. 

mailto:janusjapushkar@gmail.com


• міжнародна науково-практична конференція «М’ясні генотипи свиней: 

історія створення, сучасний стан та перспективи» // Одеський державний 

аграрний університет, м. Одеса, 14-15 червня 2018 року. 

• Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль науково-

технічного забезпечення агропромислового комплексу в сучасних 

ринкових умовах», м. Дніпро, 25 лютого 2021 року.  

• І Міжнародній науково-практичній конференції ННП та молодих 

науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» м. Одеса, 13-

14.04.2021 року. 

• XI-th International congress of geneticists and breeders from the republic of 

Moldova, June 15-16, 2021, Chisinau, Republic of Moldova. 

 

Тези доповідей на конференціях: 

- Пушкар Т.Д., Пушкар Я.А., Чігірьов В.О. Шляхи удосконалення методів і 

систем забезпечення мікроклімату у тваринництві. Матеріали 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Наука та 

молодь: сучасні технології виробництва, переробки і зберігання с.-г. 

продукції». Одеса. 2018. С. 165-168. 

- Пушкар Т. Д., Пушкар Я. А., Хамід К. О., Гурко Є. Ю. Вплив дезодорації 

приміщення на етологію тварин. Матеріали Всеукраїнської науково-

практична конференції «Роль науково-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах». Дніпро, 25 

лютого 2021 р. С. 413-415. 

- Пушкар Т.Д., Пушкар Я.А., Чігірьов В.О. Вплив газового забруднення 

повітря на етологію тварин. Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції ННП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку 

науки і освіти». (13-14.04.2021). Одеса. С.153-154. 

- Pushkar T.D.; Pushkar, Y.A., Chigirev V.O., Bogdan M.K. Characteristics of 

reproductive qualities of cows of different types of behavioral activity. XI-th 

International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of 

Moldova, June 15-16, 2021, Chisinau, Republic of Moldova. С.138-139. 

 

 


