
Додаток до розпорядження  

ЗВІТ з НДР кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва за 2022 р. 
 

1. Склад кафедри і участь викладачів, співробітників кафедри у проведенні науково-дослідної роботи 
 

Прізвище, ім'я та по батькові 

(усі викладачі з указанням 

штатних і внутр. та зовн. 

сумісників) 

Ставка 
Вчене звання, 

посада 

Науковий 

ступінь 
Вік, років 

Участь у виконанні робіт (№ теми) 

держбюджетна госпдоговірна 

1 2 3 4  5 6 

Усього:  

11шт+1сум вн+1сум зовн 
:9,75 3проф/ 

6доц 

3 докт/10 

канд 

   

Кірович Н. О. 1,0 зав.каф, 

доцент 

к.с.-г.н 52 0119U101905  

Сусол Р. Л. 1,0 професор д.с.-г.н 45 0119U101905  

Китаєва А. П.  0,25 професор  д.с.-г.н 81 0119U101905  

Решетніченко О. П. 0,50 професор  д.с.-г.н 63 0119U101905  

Антонік І. І.  0,75 доцент  к.с.-г.н 50 0119U101905  

Найдіч О. В. 0,75 доцент к.в.н. 51 0119U101905  

Косенко С. Ю. 1,0 доцент к.с.-г.н 52 0119U101905  

Пушкар Т. Д. 1,0 доцент к.с.-г.н 56 0119U101905  

Гусятинська О. О. 1,0 доцент к.с.-г.н 39 0119U101905  

Безалтична О. О. (внут. сум.) 0,5 асистент  к.с.-г.н 51 0119U101905  

Ясько В. М. 1,0 доцент к.с.-г.н 49 0119U101905  

Слюсаренко І. С.  0,75 асистент  Доктор 

філософії 

37 0119U101905  

Гарматюк К. В. (зовн. сум.) 0,25 асистент  Доктор 

філософії 

28 0119U101905  

1.1. 
Роки Чисельність науково-

педагогічних 

працівників 

Чисельність докторів наук та відсоток від 

загальної кількості НПП 

Чисельність кандидатів 

наук та відсоток від 

загальної кількості НПП 

Відсоток викладачів, 

які мають науковий 

ступінь 

2022 13 3 / 23,08 % 10 / 76,92 100,00 



 
2. Науковий результат діяльності школи 

 

№№ 

п/п 

Назва наукової школи 

(шкіл), рік заснування, 

кількість докторів та 

кандидатів наук, кількість 

підготовлених докторів і 

кандидатів 

Галузь науки та 

напрями науково-

технічної діяльності 

школи; вид 

дослідження 

(фундаментальні, 

прикладні, розробки, 

технічні послуги) 

Перелік 

основних 

наукових 

досягнень за 

2020–2021 

рр. 

Визначні 

вчені – 

представник

и школи та 

відзнаки, 

яких вони 

удостоєні 

Оцінка діяльності школи (кількість 

публікацій, у т.ч. у зарубіжних виданнях 

отримання охоронних документів на 

об'єкти інтелектуальної власності, 

укладання ліцензійних угод, кількість 

цитувань, порівняння основних 

результатів наукової продукції із 

зразками світового рівня, інше) 

- - - - - - 

 

3. Виконання держбюджетної (безоплатної)тематики 
 

Найменування теми, 

шифр, реєстраційний 

номер за наявності 

Керівник, виконавці, 

студенти 

(перечислити) 

Термін виконання Місце 

впровадження початок кінець 

1 2 3 4 6 

Розробка селекційних та 

технологічних основ 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва в 

умовах півдня України 

0119U101905 

Керівник: Руслан 

СУСОЛ 

Виконавці: усі НПП 

кафедри, студенти 

дипломники, що 

закріплені за 

кафедрою ТВППТ.  

06.2019 р. 06.2024 Підприємства з виробництва і переробки 

продукції тваринництва різної форми власності 

племінного або товарного призначення в умовах 

півдня України  

Впроваджено: 

1) алгоритм у середовищі програми Microsoft 

Excel як проміжний спрощений варіант ведення 

зоотехнічного та племінного обліку в умовах 

сучасних племінних та товарних підприємств з 

виробництва продукції свинарства в Україні, м. 

Арциз Болградського району Одеської області; 

2) Перспективний план селекційно-племінної 

роботи зі стадом свиней породи п’єтрен в умовах 

ТОВ «Арцизькам'ясна компанія» Болградського 

району Одеської області 
 



3.1 Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу 

викладачів (зазначити теми, якщо є № держреєстрації в УкрІНТЕІ, наукових керівників,термін виконання, наукові результати, їх 

значимість – до 40 рядків). 12 шрифтом 

Тема «Розробка селекційних та технологічних основ виробництва і переробки продукції тваринництва в умовах півдня 

України». Номер державної реєстрації 0119U101905, науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Сусол Р. Л. Термін виконання 

06.2019-06.2024. 

1. В результаті досліджень Сусола Р.Л., Тація О.В. з вивчення технологічних основ виробництва свининирозроблений 

алгоритм Excel «Первинний зоотехнічний облік». Переваги використання розробленого алгоритму Excel: підбір пар з урахуванням 

ступеня спорідненості між тваринами для запобігання інбридингу, фактична наявність свиноматок в стаді та структура стада в режимі 

реального часу, оцінка продуктивності кнурів, свиноматок та інше. Недоліки: достатньо ефективна робота алгоритму з відносно 

невеликою кількістю тварин (100-200 голів оптимально, а максимум становить до 500 голів основних свиноматок), деякі таблиці 

формуються вручну та час від часу необхідно проводити оптимізацію бази даних вручну. Рекомендується для використання в 

умовах племінних господарств як перехідний етап до наступного використання професійних програм для ведення племінного та 

зоотехнічного обліку в умовах обмеження витрат матеріальних ресурсів.  

2. В результаті досліджень Китаєвої А.П., Мамедової В.М. з вивчення складу молока вівцематок різних порід, 

встановлено, що у фізико-хімічному складі молока вівцематок породи цигайська, дорпер, мериноландшаф не виявлено істотної різниці. 

Найбільший вміст жиру був у молоці вівцематок породи мериноладшаф: на 2,7 % (р˃0,95) ніж у вівцематок цигайської породи та на 2,3 

% (р˃0,95) - вівцематок породи дорпер. У 60 день лактації тенденція збереглася однак різниця між групами склала 2,6 %( р˃0,95) та 0,3 

% (р˃0,95) відповідно. За вмістом сухого знежиреного молочного залишку молоко досліджуваних вівцематок перевищує показники 

норми від 2,8 до 3 %. За іншими показниками суттєвої різниці не відмічено. 

3. В результаті досліджень Косенко С.Ю. та ін. з вивчення впливу модифікацій бігових качалок на роботоздатність рисистих 

коней встановлено, що на жвавість коня впливають як конструктивні особливості качалок, так і вага наїзника, його центр тяжіння, 

варіанти запряжок. 

4. В результаті досліджень Кірович Н.О. та ін. з вивчення показників якості та безпечності продуктів з м’яса птиці 

шляхом системного управління трофологічним ланцюгом розроблено алгоритм формування трофологічного ланцюга як 

інструменту створення продукту із заданими властивостями; доведено можливість спрямованого модифікування складу та 

властивостей м'ясної сировини шляхом прижиттєвого формування властивостей; сформульовано та реалізовано наукову концепцію 

прижиттєвого формування якості м'яса птиці із заданими складом та функціонально-технологічними властивостями.  

5. В результаті досліджень Ейфеел А.А., Гусятинська О.О., Сусол Р.Л. з вивчення технологічних основ виробництва 

молока встановлено,що у результаті комплексної оцінки сучасного стану поголів’я великої рогатої худоба у господарствах усіх 

категорій в умовах України в розрізі останніх трьох років відмічена тенденція до стрімкого зниження поголів’я в межах 7,1-8,0 % за 

рік. Подальший розвиток галузі молочного скотарства повинен відбуватися за рахунок: збільшення поголів’я корів при використанні 

сексованоїспермопродукції; цілорічне утримання худоби на вигульних майданчиках, створення органічних ферм. 



6. Проведені дослідження Ясько В. М.,Кірович Н.О. та ін. з вивчення взаємодії меду з інгібуючим ефектом пробіотичної 

добавки Імунобактерин-D на ріст мікроорганізмів у лабораторних та експериментальних умовах засвідчили, що мед володіє 

інгібуючу дію на ріст колоній B. subtilis і B. Licheniformis. Імунобактерин-D не мав шкідливого впливу на здоров'я сім'ї або санітарні 

умови вулика. З іншого боку, пробіотик мав значний позитивний вплив на більшість бджіл, збільшивши живу масу робочих бджіл на 

9,15 % до кінця пасічного сезону порівняно з контролем, незважаючи на вкрай несприятливий (посушливий) пасічний сезон. Крім того, 

комплексний аналіз показав, що імунобактерин-D безпечний для використання під час комерційного виробництва меду. 

7. Проведені дослідження Найдіч О.В. з вивчення токсичності риби та рибопродуктівдозволили розробитиспосіб визначення 

токсичності риби та рибопродуктів (м'яса восьминога, гребінця морського та рапана, мідій), відмінною особливістю даного способу є 

екстрагування проби хімічно чистим ацетоном, який беруть у кількості 10-15 см3, а перед внесенням в тест-культуру інфузорій 

Colpodasteinii фільтрат розбавляють розчином Лозина-Лозинського, який беруть у кількості 60 см3 на 0,5 см3 фільтрату. 

 

3.2 Інформація про науково-дослідні роботи за міжнародними проєктами, грантами тощо (зазначити 

теми, якщо є № держреєстрації в УкрІНТЕІ, наукових керівників, термін виконання, наукові результати, їх 

значимість – до 40 рядків). 12 шрифтом 

Антонік І.І. є учасником міжнародного проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-SUPPA) 

«ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні». Метою 

якого є з’ясувати актуальний ціннісний клімат та виявити динаміку ціннісних трансформацій у середовищі українського 

студентства. Проект був розпочатий у 2020 році, а завершується у 2023 році Головним результатом дослідження буде розробка 

ефективної стратегії комунікації проєвропейських ціннісних орієнтацій українського студентства. в якості наукового дослідника: 

партнерство в організації (фокус-групи) дослідження щодо ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства та 

проведення всеукраїнського опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства» на базі ОДАУ.  

 

5. Розробки, які впроваджено у 2022 році за межами закладу вищої освіти (по кафедральним роботам та 

госпдоговір ним)  
 

№ 

з/

п 

Назва та автор(и) 

наукової розробки 

Важливі показники, які характеризують 

рівень отриманого наукового результату; 

переваги над аналогами; економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження  

(назва організації, 

підпорядкованість, 

юридична адреса) 

Дата акту 

впровадження

, акту 

передачі 

госпдоговорів 

Практичні результати, 

які ЗВО /НУвід 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи 

тощо) 



1 2 3 4 5 6 

1 Алгоритм у 

середовищі 

програми 

Microsoft Excel як 

проміжний 

спрощений варіант 

ведення 

зоотехнічного та 

племінного обліку 

в умовах сучасних 

племінних та 

товарних 

підприємств з 

виробництва 

продукції 

свинарства в 

Україні, м. Арциз 

Болградського 

району Одеської 

області; 

Переваги використання розробленого 

алгоритму Excel на прикладі його 

використання в умовах племінного 

репродуктору з розведення свиней 

породи п’єтрен: підбір пар з урахуванням 

ступеня спорідненості між тваринами для 

запобігання інбридингу, фактична 

наявність свиноматок в стаді та 

структура стада в режимі реального часу, 

оцінка продуктивності кнурів, 

свиноматок та інше. 

м. Арциз 

Болградського 

району Одеської 

області, ТОВ 

«Арцизька м’ясна 

компанія» 

Болградського 

району Одеської 

області 
 

№ 1/ 06  

від 25.06.2022 

 

Налагоджено співпрацю 

для подальшої наукової 

роботи 

2 Перспективний 

план селекційно-

племінної роботи 

зі стадом свиней 

породи п’єтрен в 

умовах ТОВ 

«Арцизька м'ясна 

компанія» 

Болградського 

району Одеської 

області 

Щорічне підвищення продуктивності стада 

на 5-15% порівняно з вихідними генераціями 
м. Арциз 

Болградського 

району Одеської 

області, ТОВ 

«Арцизька м'ясна 

компанія» 

Болградського 

району Одеської 

області 
 

№ 2/ 08  

від 28.08.2022 
Налагоджено співпрацю 

для подальшої наукової 

роботи 

* Акти впровадження додаються 

 



 

 

 

 

6. Науково-технічне співробітництво з закордонними організаціями, з підприємницькими структурами 

України, НДІ та вузами 

*угоди додаються 

№№ 

п/п 

Найменування 

підприємства 

Дата укладання 

договору 

Характер спільно виконуваної роботи 

(наукова робота, консультації, обмін 

інформацією, тощо) 

Фактичні результати роботи 

(двосторонні акти за підсумками 

року додати до звіту) 

Закордонні організації: 

     

ВНЗ СНД: 

     

ВНЗ України: 

     

Підприємства: 

     

 Усього по кафедрі:    

 

7.Видавнича діяльність: перелік монографій, брошур, підручників,посібників, статей і тез, 

опублікованих викладачами кафедри у 2022 р 
 

Автор і співавтори 

(автор ОДАУ 

виділяється жирним), з 

зазначенням 

кафедри(якщо робота 

сумісна) 

 

Назва роботи. 
Назва джерела, де надрукована стаття 

або тезиси. 

Місто, назва видавництва, том, номер, 

сторінки 

 

Обсяг (друк. 

ар.)/Кількіст

ь сторінок 

усього, у т.ч. 

із зазначенням 

сторінок, де 

надрукована 

дана робота 



1 2 3 4 5 

Монографії 
     

Кількість авторів - 

співробітників ОДАУ (ПІБ 

не дублюються) 

Усього:    

Підручники 

     
Кількість авторів - 

співробітників 
    

 Навчальні посібники 

     
Кількість авторів - 

співробітників 
    

- « -  Усього підручників та навч посібників   

- « -  Усього монографій,підручників та 

навч посібників 

  

Статті та тези у далекому зарубіжжі  

(указати які входять до міжнародних баз даних) 
Mykhalko, O., Povod, M.,  

Verbelchuk, Т., Shcherbyna, O., 

Susol, R., Kirovich, N.  

Riznychuk, I.  

(спільно з кафедрою 

генетики, розведення та 

годівлі с.-г. тварин) 

Effect of Pre-Slaughter 

Weight on Morphological 

Composition of Pig 

Carcasses. 

Open Agriculture. Vol. 7, № 1, 2022, Р. 335–

347.  

DOI: https://doi.org/ 10.1515/opag-2022-0096 

 

Scopus 1,56/13 

A. S. Kramarenko,  

H.I. Kalynycnenko, R. L. Susol,  

N. S. Papakina  

S. S. Kramarenko. 

Principal Component Analy-

sis of Body Weight Traits and 

Subsequent Milk Production 

in Red Steppe Breed Heifers. 

Proceedings of the Latvian academy of sciences. 

Volume 76 (2022). Issue 2. P.307 – 313.  

DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2022-044 

Web of Science 0,84/7 

Svitlana Sidashova, Leonora The inhibitory effect of Potravinarstvo Slovak Journal of Food Scienc- Web of Science 1,32/11 

https://doi.org/%2010.1515/opag-2022-0096
https://doi.org/10.2478/prolas-2022-044


Adamchuk, Valentyna Yasko, 

Natalia Kirovich, Dina 

Lisohurska, Hanna Postoienko, 

Olha Lisohurska, Svitlana 

Furman, Liudmyla Bezditko.  

Ukrainian honey on probiotic 

bacteria 

es.Vol. 16, 2022, P. 149-160. 

https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/po

travinarstvo/article/view/1721/2062 

Slyusarenko I.,  

Kitayeva A.,  

Susol R..  

Effect of chlorella microal-

guston suspension on dairy 

productivity of sheep mothers 

and growth intensity of lambs. 

Acta Biol. Univ. Daugavp., 

21 (2): 2021. 117 – 126. 

 https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-

life-sciences-and-technologies/issued-

journal/acta-biologica-universitatis-

daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-

daugavpiliensis-archives/acta-biologica-

universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-

2021/ 

Scopus 1,20/10 

О.Л. Аппельханс, О.В. 

Козішкурт, К.С. Гриценко, 

Н.В. Борута, Т.П. 

Шаблій,О.А. Грузевський, 

О.В. Найдіч 

Молекулярно-генетичні 

характеристки аденовірусів, 

як збудників гострих діарей 

у жителів півдня України 

«World of Medicine and Biology» №2(80), 2022 

year, 189-193 pages. Ukraine, Poltava 

10.26724/2079-8334-2022-2-80-189-193 

Web of Science 0,60/5 

Скрипка Г.А., Найдіч, О.В., 

Тимченко О.В., Хіміч М.С., 

Козишкурт Е.В., Коренєва 

Ж.Б. 

(спільно з кафедрою 

нормальної і патологічної 

морфології та судової 

ветеринарії  та кафедрою 

ветеринарної гігієни, 

санітарії та експертизи) 

Оцінка якості питної 

водогінної води за ступенем 

контамінації 

мікроскопічними грибами 

(не включено до звіту 2021 

року) 

GEORGIAN MEDICAL NEWS No 12 (321) 

2021, 141-147. Tbilisi, Georgia 

https://www.geomednews.com/ru/v321-

december-2021.html 

Scopus 0,72/6 

Халак В.І, Безалтична О. О., 

Гусятинська О. О 

Продуктивність свиноматок 

різних типів адаптації та 

економічна ефективність їх 

використання. 

Міжнароднанауковаконференція: «Прогнози 

та перспективи наукових відкриттів у галузі 

аграрних наук і продовольства», 30–31 

серпня 2022 року м. Рига, Латвійська 

Республіка С.106-110 

Тези 0,60/5 

https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1721/2062
https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1721/2062
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2022-2-80-189-193
https://www.geomednews.com/ru/v321-december-2021.html
https://www.geomednews.com/ru/v321-december-2021.html


Гусятинська О. О. Ефективність вирощування 

бугайців української 

червоної молочної породи 

при різному типі годівлі  

XXXV Міжнародна науково-практична 

конференцію «Science, development and the 

latest development trends», 06-09 вересня 2022 

р., Париж, Франція. / Science, development and 

the latest development trends. Proceedings of the 

ХХXV International Scientific and Practical 

Conference. Paris, France. 2022. Pp. 23-25 

Тези 0,36/3 

Федак В.Д.,  

Безалтична О.О., 

Гусятинська О.О., 

Братюк В.М.,  

Стадницька О.І. 

Придатність до сироваріння 

молока повновікових корів 

української чорно-рябої 

молочної породи різного 

типу конституції.  

ІІІ International scientific and practical confer-

ence «Scientific practice: Modern and classical 

research methods», September 16,2022 Bos-

ton,USA Pp.73-76 

Тези 0,48/4 

Khalak V.I.,  

Gutyj B.V.,  

Pundyk V.P., 

Bezaltychna O.O., 

Husiatynska O.O. 

Feeding and meat quality 

young pigs of different inter-

breed differentiation accord-

ing to the tyler index and eco-

nomic efficiency of their use. 

ІІІ International scientific and practical confer-

ence «Scientific practice: Modern and classical 

research methods», September 16,2022 Bos-

ton,USA Pp.60-63 

Тези 0,48/4 

Сусол Р.Л., Стоєв І.О. Сучасні підходи до 

удосконалення технології 

вирощування ремонтного 

молодняку великої рогатої 

худоби 

XXIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Theoretical and science bases of 

actual tasks», 14-17 червня 22 С.33-42, 

Лісабон, Португалія 

тези 1,20/10 

Нагорний С. А., Петрушко 

М. П., Скляренко О. В., 

Косенко С. Ю. 

Методологія комплексного 

відбору коней для 

прикладного конярства і 

його амуніційне оснащення 

The 10th International scientific and practical 

conference “Innovations and prospects of world 

science” (May 25-27, 2022) Perfect Publishing, 

Vancouver, Canada. 2022. Р. 27-33 

(періодичне 

видання країни 

ЄС) 

0,84/7 

Нагорний С.А., Криворучко 

Ю.І.,Чалий О.І., Чалая О.С., 

Косенко С.Ю. 

Технологічні розрахунки 

дільниці відгодівлі свиней 

на промисловому комплексі 

Scientific Collection «Inter Conf», (113): with 

the Proceedings of the 6th International Scien-

tific and Practical Conference «Theory and Prac-

tice of Science: Key Aspects» (June 19-20, 

2022). Rome, Italy: Dana, 2022. Р. 395-402 

(періодичне 

видання країни 

ЄС) 

0,84/7 

Кількість авторів - 

співробітників кафедри : 9 
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  Тези у країнах СНД   

Кількість авторів - 

співробітників 
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Статті в Україні 

(указати які входять до міжнародних баз даних) 

Р. Сусол,О. Решетніченко, 

Н. Кірович, І. Різничук 

(спільно з кафедрою 

генетики, розведення та 

годівлі с.-г. тварин) 

Сучасний стан промислової 

технології виробництва 

племінної та товарної 

продукції свинарства в 

Україні 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2021. Вип.101. С. 59-67(не включено до 

звіту 2021 року) 

категорія Б 0,96/8 

Хамід К., Пушкар Т., 

Улизько С.,Салачикли А., 

Самсонова 

(спільно з кафедрою 

внутрішніх хвороб та 

клінічної діагностики) 

Лікувальні властивості 

прополісу та його 

використання у фармацевтії 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2021. Вип.101. С. 71-76 (не включено до 

звіту 2021 року) 

категорія Б 0,72/6 

Чиж Д.О.,Ясько В.М., 

Кірович Н.О., Котляр Є.О., 

Вивчення впливу якості 

штучної вощини на 

життєдіяльність бджолиної 

сім’ї 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2021. Вип.101. С. 80-85 (не включено до 

звіту 2021 року) 

категорія Б 0,72/6 

Москалюк І., Сакун М., 

Безалтична О., Москалюк 

В., Пуріч В. (спільно з 

кафедрою інформаційних 

технологій) 

Охорона праці, професійні 

захворювання та травматизм 

у сільському господарстві 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2022. Вип.102-103. С. 33-39 

категорія Б 0,84/7 

Китаєва А., Новічкова А. Тривалість 

внутрішньоутробного 

періоду і тип народження 

ягнят у вівцематок різного 

типу конституції 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2022. Вип.102-103. С. 87-91 
категорія Б 0,48/4 



Я. Пушкар 

(аспірант - 2 керівника: 

Решетніченко О.П -ТВППТ 

Чігірьов В.О. генентика) 

Визначення 

повнофакторного 

експерименту параметрів 

оптимізації озоно-повітряної 

суміші 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2022. Вип.102-103. С. 102-105 

категорія Б 0,48/4 

В. Мамедова 

(аспірант) 

Порівняльна характеристика   

складу молока вівцематок 

різних порід 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2022. Вип.102-103. С. 106-110 

категорія Б 0,60/5 

М. І. Кремезь, М. Г. Повод, 

О. Г. Михалко, Р. Л. Сусол,  

Р. О. Трибрат, Л. М. 

Онищенко, О. О.Кравченко, 

Т. В. Вербельчук, О. 

В.Щенбина 

Відтворювальні ознаки 

свиней ірландської селекції 

та прояв різних форм 

гетерозису за різних методів 

розведення в сучасних 

умовах промислового 

виробництва свинини 

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. 

Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські 

науки, 2022, т 24, № 96. С.78-88 

категорія Б 1,20/10 

Решетніченко О.,  

Скрипка М., Різнічук І.,  

Калиниченко Г.  

(спільно з кафедрою 

генетики, розведення та 

годівлі с.-г. тварин та 

кафедрою ветеринарної 

гігієни, санітарії та 

експертизи) 

Відтворювальна здатність 

маток цигайської породи 

при схрещуванні з баранами 

гісарської і мереноладшаф 

порід. 

Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 

2022. Issue 102-103. С. 92 – 96. 

категорія Б 0,60/5 

Поварова Н. М.,  

Кіровіч Н. О. 

 

Дослідження показників 

якості та безпечності 

продуктів з м'яса птиці 

шляхом системного 

управління трофологічним 

ланцюгом.  

Продовольчі ресурси. зб. наук. праць. м. 

Київ, 2022. Т. 10 (2022). № 18. С.121-130. 
категорія Б 1,20/10 

Поварова, Н., Мельник, Л., 

Шлапак, Г., Кірович, Н. 
Підвищення якісних 

показників виробів з м’яса 

птиці шляхом внесення 

стартової мікрофлори. 

Наукові праці ОНТУ. Т.85. Вип. 2. Одеса, 

2022. С. 110-

119.https://doi.org/10.15673/swonaft.v2i85.2240 

категорія Б 1,08/9 

https://doi.org/10.15673/swonaft.v2i85.2240


Милостивий Р., Високос М.,  

Чорний М., Козенко О.,  

Решетніченко О. 

Відродимо тваринництво, 

спираючись на ветеринарно-

санітарне і екологічне 

благополуччя. 

Тваринництво сьогодні. 2022. №2. С. 6 –11. 

 

Періодичне 

видання України 

0,60/5 

Кількість авторів - 

співробітників - 7 
 = 12   =9,48/79 

 

  Тези в Україні   

     

C. Ю. Косенко, А.В. 

Буренко, В.С. Чебан 

 

Аналіз екстер'єрних та 

робочих якостей коней 

рисистих порід за 

результатами експертної 

оцінки на філії "Одеський 

іподром" ДП "Конярство 

України" 

Матеріали ІIІ міжнародної науково-

практичної конференції «Природнича наука й 

освіта: сучасний стан і перспективи 

розвитку», присвяченій 300 річчю від дня 

народження Г.С. Сковороди (22-23 вересня, 

2022). Харків.(ХНПУ імені Г.С. Сковороди) 

Тези 0,36/3 

Скрипка Г.А.,  

Родіонова К.О. 

Хімич М.С., Найдіч О.В. 

(спільно з  кафедрою 

ветеринарної гігієни, 

санітарії та експертизи) 

Лікувальні властивості меду 

різного ботанічного 

походження 

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини 

Збірник праць ХV міжнародної 

міждисциплінарної науково-практичної 

конференції (8-9 квітня 2022 року) м. 

Ужгород. с. 127-131 

(ДВНЗ "Ужгородський національний 

університет") 

Тези 0,48/4 

О. І. Стадницька,О. О. 

Безалтична 

Кількісні складники та 

якісні показники молока 

повновікових корів 

української чорно-рябої 

молочної породи 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Стан, досягнення та 

перспективи аграрної науки і виробництва в 

умовах євроінтеграції» (с. Оброшине, 2–3 

червня 2022 р.). Львів-Оброшине, 2022. 

(Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України) 

Тези 0,36/3 

Усього авторів (не 

дублювати) по кафедрі: 3 

Кількість - 3   =1,20/10 

 

7.1 Для наукометричних публікацій  (з вказівкою шифра та назви спеціальності) 
№ Автор(и) Назва роботи Назва видання, де опубліковано Том, номер (випуск), перша-остання 



з/п роботу сторінки роботи, 

веб-адреса електронної версії 

  Scopus рік, країна, місто  

  204 – ТВППТ   

1 Mykhalko, O., 

Povod, M.,  

Verbelchuk, 

Т., Shcherbyna, O., 

Susol, R., Kirovich, N.  

Riznychuk, I. 

(спільно з кафедрою 

генетики, розведення 

та годівлі с.-г. тварин) 

Effect of Pre-Slaughter Weight 

on Morphological Composition 

of Pig Carcasses. 

Open Agriculture. Vol. 7, № 1, 2022, Р. 335–347.  

DOI: https://doi.org/ 10.1515/opag-2022-0096 

 

2 Slyusarenko I.,  

Kitayeva A.,  

Susol R.. 

 

 

Effect of chlorella microalguston 

suspension on dairy productivity 

of sheep mothers and growth in-

tensity of lambs 

ActaBiol. Univ. Daugavp., 

 

 

(не включено до звіту 2021 року) 

21 (2): 2021. 117 – 126. 

https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-

life-sciences-and-technologies/issued-

journal/acta-biologica-universitatis-

daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-

daugavpiliensis-archives/acta-biologica-

universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-

2021/ 

212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

1 Скрипка Г.А., Найдіч, 

О.В., Тимченко О.В., 

Хіміч М.С., Козишкурт 

Е.В., Коренєва Ж.Б. 

 (спільно з кафедрою 

нормальної і 

патологічної морфології 

та судової ветеринарії  

та кафедрою 

ветеринарної гігієни, 

санітарії та 

експертизи) 

Оцінка якості питної 

водогінної води за ступенем 

контамінації мікроскопічними 

грибами 

(не включено до звіту 2021 

року) 

GEORGIAN MEDICAL NEWS  

 

 

 

(не включено до звіту 2021 року) 

№ 12 (321) 2021, 141-147. Tbilisi, Georgia 

https://www.geomednews.com/ru/v321-

december-2021.html 

https://doi.org/%2010.1515/opag-2022-0096
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://du.lv/en/research/institutes/institute-of-life-sciences-and-technologies/issued-journal/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-archives/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-21-no-2-2021/
https://www.geomednews.com/ru/v321-december-2021.html
https://www.geomednews.com/ru/v321-december-2021.html


 Кількість авторів - 

співробітників: 5 

3  Обсяг (друк. ар.)/  

Кількість сторінок усього - 3,48/29 

Web of Science 

204 – ТВППТ 

1 A. S. Kramarenko,  

H.I. Kalynycnenko, R. 

L. Susol,  

N. S. Papakina  

S. S. Kramarenko. 

Principal Component Analysis 

of Body Weight Traits and Sub-

sequent Milk Production in Red 

Steppe Breed Heifers. 

Proceedings of the Latvian academy 

of sciences.  

 

Vol. 76 (2022). Issue 2. P.307 – 313.  

DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2022-044 

2 Svitlana Sidashova, Le-

onora Adamchuk, 

Valentyna Yasko, Na-

talia Kirovich, Dina 

Lisohurska, Hanna 

Postoienko, Olha 

Lisohurska, Svitlana 

Furman, Liudmyla 

Bezditko.  

The inhibitory effect of Ukraini-

an honey on probiotic bacteria  

Potravinarstvo Slovak Journal of 

Food Sciences.  

Vol. 16, 2022, P. 149-160. 

https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/p

otravinarstvo/article/view/1721/2062 

212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

 О.Л. Аппельханс, О.В. 

Козішкурт, К.С. 

Гриценко, Н.В. 

Борута, Т.П. 

Шаблій,О.А. 

Грузевський, О.В. 

Найдіч 

Молекулярно-генетичні 

характеристки аденовірусів, як 

збудників гострих діарей у 

жителів Півдня України 

World of Medicine and Biology №2(80), 2022 year, 189-193 pages. Ukraine, 

Poltava 

10.26724/2079-8334-2022-2-80-189-193 

 Кількість авторів - 

співробітників 4 
= 3  Обсяг (друк. ар.)/  

Кількість сторінок усього - 2,76/23 

 Усього для 

наукометричних 

   

 Кількість авторів - 

співробітників: 6 
= 6  Обсяг (друк. ар.)/  

Кількість сторінок усього - 6,24/52 

8.1.Робота в редколегії наукових журналів ОДАУ Решетніченко О.П., та Сусол Р.Л. є членами редакційної колегії 

наукового видання «Аграрний вісник Причорномор’я» входить до “Переліку наукових фахових видань України” у галузі ветеринарних 

https://doi.org/10.2478/prolas-2022-044
https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1721/2062
https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1721/2062
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2022-2-80-189-193


та сільськогосподарських наук (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020). Свідоцтво про 

державну реєстрацію КВ № 24151-13991 ПР від 11.10.2019 року. 

https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk 

 

8.2. Робота в експертних радах МОН – докладно - Антонік І.І. є членом Експертної ради МОН (наказ № 912 від 

17.08.21) і входить до експертної комісії з професій агропромислового комплексу 

 

8.3.Робота в редколегії наукових журналів інших видань. Сусол Р.Л. є членом редакційної колегії міжвідомчого 

тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН "Свинарство" (Наказ МОН України No 1222 від 07.10.2016 р.; 

додаток 8). 

Решетніченко О.П. – член редакційної колегії наукового журналу «Зернові продукти і комбікорми» Одеської національної 

академії харчових технологій  «Зернові продукти і комбікорми» (наказ №226-01 від 2022 року ОНТУ)  
 

 

 

9. Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на наукових конференціях, науково-

практичних семінарах та симпозіумах 
 

П.І.Б. 

викладача 

(доповідача) 

Назва конференції, семінару тощо Місто, країна, 

установа і дата 

Найменування 

доповіді 

1 2 3 4 

В далекому зарубіжжі 

Халак В.І, 

Безалтична О. 

О., 

Гусятинська О. 

О 

Міжнародна наукова конференція: 

«Прогнози та перспективи наукових 

відкриттів у галузі аграрних наук і 

продовольства» 

м. Рига, Латвійська 

Республіка, ІКОСГ 

НААН, 30–31 серпня 

2022 року  

Продуктивність свиноматок різних типів 

адаптації та економічна ефективність їх 

використання. 

Гусятинська О. 

О. 

XXXV Міжнародна науково-практична 

конференцію «Science, development and 

the latest development trends» 

Париж, Франція, In-

ternational Science 

Group ISG KONF.com 

06-09 вересня 2022 р. 

Ефективність вирощування бугайців 

української червоної молочної породи при 

різному типі годівлі 

Федак В.Д.,  ІІІ International scientific and practical con- Boston,USA, Придатність до сироваріння молока 

https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk


Безалтична 

О.О., 

Гусятинська 

О.О., 

Братюк В.М.,  

Стадницька О.І. 

ference «Scientific practice: Modern and 

classical research methods» 

September 16, 2022 P 

Proceedings of the In-

ternational Scientific 

and Practical Confer-

ence are published in 

scientific papers 

ΛΟΓΟΣ 

European scientific 

platform  

повновікових корів української чорно-рябої 

молочної породи різного типу конституції. 

Khalak V.I.,  

Gutyj B.V.,  

Pundyk V.P., 

Bezaltychna 

O.O., 

Husiatynska 

O.O. 

ІІІ International scientific and practical con-

ference «Scientific practice: Modern and 

classical research methods» 

Boston,USA, 

September 16, 2022 P 

Proceedings of the In-

ternational Scientific 

and Practical Confer-

ence are published in 

scientific papers 

ΛΟΓΟΣ 

European scientific 

platform 

Feeding and meat quality young pigs of different 

interbreed differentiation according to the tyler 

index and economic efficiency of their use. 

Сусол Р.Л., 

Стоєв І.О. 

XXIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Theoretical and science bases 

of actual tasks» 

Лісабон, Португалія,  

International Science 

Group ISG KONF.com 

17 червня 2022  

Сучасні підходи до удосконалення технології 

вирощування ремонтного молодняку великої 

рогатої худоби 

 

Усього (не 

дублювати):3 
(не дублювати) -4   - 5 

В країнах СНД 
    

Усього (не 

дублювати): 
(не дублювати)   

    

Усього 

доповідачів в 

зарубіжних (не 

дублювати) 

   



Міжнародні в Україні (не включати ОДАУ) 

О. І. Стадницька, 

О. О. 

Безалтична 

Міжнародна науково-

практичнаконференції «Стан, досягнення 

та перспективи аграрної науки і 

виробництва в умовах євроінтеграції»  

с. Оброшине (Львів), 

2–3 червня 2022 р 

(Інститут сільського 

господарства 

Карпатського регіону 

НААН України) 

Кількісні складники та якісні показники 

молока повновікових корів української 

чорно-рябої молочної породи 

Усього 

доповідачів 

(не дублювати) 

- 1 

(не дублювати) - 1   -1 

Всеукраїнські, регіональні (не включати ОДАУ) 

 

Косенко С.Ю. Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція 

«Сучасна кінологія – стан, проблеми, 

перспективи» 

м. Харків, 24-25 

травня 2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Критерії відбору собак для каністерапії 

Найдіч О. 

 

Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Сучасна кінологія 

– стан, проблеми, перспективи» 

м. Харків, 24-25 

травня 2022 р. 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Біологічні особливості та генетичні аномалії 

у собак дрібних порід 

C. Ю. Косенко, 

В.С. Чебан 

ІIІ міжнародна науково-практична 

конференція «Природнича наука й освіта: 

м. Харків. 22-23 

вересня, 2022 р.  

Аналіз екстер'єрних та робочих якостей 

коней рисистих порід за результатами 



 сучасний стан і перспективи розвитку», 

присвячена 300 річчю від дня 

народження Г.С. Сковороди 

(ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди) 

експертної оцінки на філії "Одеський 

іподром" ДП "Конярство України" 

Усього (не 

дублювати): 3 

+ 1 аспірант 

: 2  =3 

    
В ОДАУ 

міжнародні 
    

Усього 

доповідачів 
(не дублювати) 

(не дублювати)   

Всеукраїнські, регіональні 

    

Усього (не 

дублювати): 
(не дублювати):   

    

Усього 

доповід. 

конф.  в 

ОДАУ(не 

дублювати) 

:   

 

 зарубіжні конференції міжнародні конференції 

в Україні (включати 

ОДАУ) 

всеукраїнські, регіональні 

(включати ОДАУ) 

Усього 

доповідачів 

(не дублювати) 

: 4 : 2 :2 



 

9.1. Перелік викладачів, які не взяли участь у конференціях ОДАУ / за межами. Пояснити причини. 
14-15 травня 2022 року кафедрою ТВППТ планувалося провести міжнародну конференцію "Сучасні підходи забезпечення якості 

та безпечності тваринницької продукції". У зв’язку з військовим станом у нашій державі дана конференція перенесена на 18 листопада 

2022 року. Усі співробітники кафедри приймають участь у роботі даної конференції. За результатами її роботи планується випустити 

збірник тез. Однак на час подання даного звіту підтвердженої документації про участь у конференціях немає 

 

10. Подання заявок та отримання охоронних документів на наукові розробки співробітників кафедри  

- подано заявок у 2022 р.: 

№ 

з/п 

Тип (патент на корисну модель, винахід, 

авторський твір та ін.) та назва документу 
Автори № та дата реєстрації 

1 Корисна модель: Спосіб оцінки м’ясності відгодівельної 

худоби та пов’язаних з нею морфологічним і хімічним 

складом яловичини 

Безалтична О.О., Гусятинська О.О. №89440, № заявки u 2022 02612  

від 20.07.2022 №5610/ЗУ/22 

2 Корисна модель: Спосіб оцінки м’ясної продуктивності 

відгодівельної худоби.  

Безалтична О.О., Гусятинська О.О. №89435, № заявки u 2022 02611 

від 20.07.2022 №5611/ЗУ/22 

 : 2   

 

- отримано у 2022 р. 
 

№ 

з/п 

Тип (патент на корисну модель, винахід, 

авторський твір та ін.) та назва документу 
Автори № та дата реєстрації 

1 Спосіб визначення токсичності м’яса рапана 

(спільно з кафедрою ветеринарної гігієни, санітарії та 

експертизи) 

(не включено до звіту 2021 року) 

Хіміч М.С., Родіонова К.О.,  

Найдіч О.В., Скрипка Г.А. 

№ 149473 Україна, МПК;  

заявл. u 2021 01646;  

дата подання заявки 29.03.2021 

дата,з якої є чинними права: 

25.11.2021 

2 Спосіб визначення токсичності м'яса мідій (спільно з 

кафедрою ветеринарної гігієни, санітарії та 

експертизи) 

Хімич М.С., Родіонова К.О.,  

Найдіч О.В., Горобей О.М. 

№ 151038 Україна, МПК; заявл. 

u202101638;  

дата подання заявки 29.03.2021 

дата,з якої є чинними права: 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281680


02.06.2022 

 :2   

- оригінали патентів, власником яких є ОДАУ, додаються (у НВВ, кімн. 205) 
 

11. Кількість отриманих науково-педагогічними працівниками кафедри за 2022 рік та які: 

А) міжнародних премійБ) державних премійВ) премій виставок (медалі) 

Г) грантів Д) грамот, дипломів.  

 

12. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

12.2Чисельність штатних науково-педагогічних працівників кафедри, які є членами спеціалізованих вчених 

рад інших ВНЗ для захисту дисертацій 
 

№№ 

п/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва ВНЗ, де функціонує спеціалізована 

вчена рада, в якій є членом 

1 Решетніченко Олександр Петрович доктор с.-г. наук, професор 

1.Член спеціалізованої вченої ради К 64.070.01 при 

Харківській державній зооветеринарній академії. 

2. Член спеціалізованої вченої ради К 08.804.03 

при Дніпровському державному аграрно-

економічному університеті. 

3. Голова разової спеціалізованої вченої ради 

Одеського державного аграрного університету 

(наказ № 140-заг від 04.07.2022р.) 

12.3  Загальна чисельність аспірантів -  8 осіб. 

12.4  Чисельність аспірантів денної форми навчання -7осіб. 

12.5Чисельність аспірантів, направлених за кордон на навчання, або стажування (вказати П.І.Б., державу, де 

навчався або проходив стажування) -  

12.6  Загальна чисельність докторантів-   осіб. 

12.7  Чисельність випускників аспірантури  -     3 особи (Слюсаренко І.С., Гарматюк К.В., Мамедова В.). 

12.8 Чисельність випускників аспірантури, які у звітному році захистили кандидатські дисертації, але не 

пізніше одного року після закінчення аспірантури –2 особи (Слюсаренко І.С., Гарматюк К.В.). 

 



 13. Запрошення провідних вчених з інших вузів, НДІ, організацій для читання лекцій, проведення 

консультацій з аспірантами, консультацій з наукової роботи (вказати прізвище, посаду, науковий ступінь 

тематику лекцій, кількість годин, термін перебування та інше) 
 

ПІБ запрошуваного  

вченого 

Посада і науковий ступінь Тематика лекцій Термін перебування 

(число, місяць) 

Кількість годин на 

лекції, консультації 

(окремо) 

Антонелло Карта   

АntonelloCarta 

Профессор керівник 

науково-дослідного 

відділу генетики і 

біотехнологій1 AGRIS 

Сардінія (Італія) 

1. Системи 

продуктивності 

овець Італії.  

2. Розведення овець 

породи Сарда з 

використанням 

геноміки: сучасний 

стан і перспективи 

29 червня 2022 р. 

(он-лайн лекція) 

4 години 

Козенко Оксана Віталіївна доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, професор 

кафедри гігієни, санітарії 

тазагальної ветеринарної 

профілактики ім. 

М.В.ДемчукаЛьвівського 

національний університет 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С.З. 

Ґжицького  

Добробут тварин 3 червня 2022 р. 

(он-лайн лекція) 

2 год 

Ведмеденко Олена 

Володимирівна 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач 

кафедри технології 

виробництва продукції 

тваринництва 

Херсонського державного 

аграрно-економічного 

Спрямоване 

вирощування 

ремонтного 

молодняку  

06 травня  2022 р. 

(он-лайн лекція) 

2 год 



університету 

Михайлов Вячеслав Директор «І-ТЕК Україна» Основні принципи 

управління 

мікрокліматом на 

свинофермах 

12 травня  2022 р. 

(он-лайн лекція) 

2 год 

Маслюк Андрій Миколайович кандидат 

сільськогосподарських 

наук,Інститут 

тваринництва степових 

районів імені 

М.Ф.Іванова. «Асканія 

Нова» Зав. сектору 

козівництва 

Розвиток м'ясного 

вівчарства в Україні" 

25 травня 2022 р. 

(он-лайн лекція) 

2 год 

Гончаренко Ігор 

Володимирович 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, академіка Академії 

наук вищої освіти 

України, професора 

Національного 

університету біоресурсів 

та природокористування 

України 

Цілющі властивості 

кумису та 

перспективи його 

виробництва в 

Україні 

19 травня 2022 р 

(он-лайн лекція) 

2 год 

Банковська Ірина 

Броніславівна 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, Інститут 

свинарства і 

агропромислового 

виробництва НААН, 

завідувач лабораторії  

Біологічний 

антагонізм: кількість 

і якість м’яса 

свиней. Сучасні 

тенденції, проблеми, 

перспективи 

16 вересня 2022 р. 

(он-лайн лекція) 

2 год 

Новгородська Надія 

Володимирівна 

доцент, кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

технології переробки 

м’яса, молока та 

Функціональні 

м’ясні продукти 

22 вересня 2022 р.  

(он-лайн лекція) 

2 год 



мікробіологіїВінницького 

національного аграрного 

університету 

Рубан Сергій Юрійович доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, член-

кореспондент НААН 

України, завідувач 

кафедри генетики, 

розведення та 

біотехнології тварин 

Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування 

України 

Використання 

біоінформатики та 

методів 

репродуктивної і 

біологічної 

технологій у 

розведення тварин 

26 вересня 2022 р.  

(он-лайн лекція) 

2 год 

Пшенишнюк Микола 

Іванович 

Директор ФГ «ФАЗАНко» 

Член ради роботодавців 

ОДАУ 

Вирощуванню 

мисливських 

фазанів: це цікаво, 

вигідно, реально 

17.02.2022р. 

(он-лайн лекція) 

2 год 

 

14. Звіт про проведення наукових конференцій і семінарів кафедрою на базі університету у 2021-22 р. 

(Планується проведення) 

№ Назва заходу Вид заходу Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Перелік вузів, викладачі яких 

взяли участь 
 А. Конференції     

1 Сучасні підходи забезпечення 

якості та безпечності 

тваринницької продукції 

Міжнародна 

науково-практична 

он-лайн конференція 

НПП та молодих 

науковців 

17-18 

листопада 2022 

року 

50 осіб Одеський державний аграрний 

університет,  

Національний університет 

біоресурсів та 

природокористування України,  

Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. 

С.З. Гжицького 



Словацький 

сільськогосподарський 

університет (м.Нітра, 

Словаччина) 

Лісотехнічний університет 

(м. Софія, Болгарія) 
 Б. Семінари     

1      
 

 

15. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 15.1  Кількість науково-педагогічних працівників, які керують науково-дослідною роботою студентів: 

  разом 

 

15.2 Робота гуртків 

Назва гуртка Керівник Кількість членів 
Кількість заслуханих 

доповідей 
Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Доц.. Ясько В.М., Косенко С.Ю. 11 

11 

Декоративне тваринництво» Доц. Пушкар Т.Д. 15 15 

: 2  : 26 : 26 

 

 15.3  Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  

Автор 

(факультет, курс) 
Керівник Найменування роботи 

Місце і дата 

проведення 

Одержані 

нагороди 
Стебловська А.,  

ННІ Б та Аздобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти 4 курс 

Рішко Д., ННІ Б та А здобувач 

першого (бакалаврського) 

Доц. Найдіч О.В.. Контроль якості риби солоної у 

різних торгівельних мережах 

Миколаївський 

національний 

аграрний 

університет 

 квітень 2022 

1 місце 



рівня вищої освіти 1 курс 

(заочне відділення) 

Крижановський А.О. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти 2 курс 

Шналь О.І.здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти 2 курс 

Доц. Пушкар Т.Д. Вплив мікроклімату на технологію 

виробництва продукції свинарства 

в умовах КСП «Дружба» 

Саратського району Одеської 

області 

Миколаївський 

національний 

аграрний 

університет  

квітень 2022 

 

Усього (не дублювати): 4  : 2  : 1 
  

15.4 Участь у інших конкурсах наукових студентських робіт 

Автор 

(факультет, курс) 
Керівник Найменування роботи 

Вид конкурсу, 

місце проведення 

Одержані 

нагороди 

     

Усього (не дублювати):  :  : 

 15.5 Участь студентів у зарубіжних студентських наукових, творчих, мистецьких конкурсах  

Автор 

(факультет, курс) 
Керівник Найменування роботи 

Вид конкурсу, 

місце проведення 

Одержані 

нагороди 

1. - - - - 

:  :  : 

15.6Участь студентів у всеукраїнських студентських наукових, творчих, мистецьких конкурсах  

Автор 

(факультет, курс) 
Керівник Найменування роботи 

Вид конкурсу, 

місце проведення 

Одержані 

нагороди 

1. - - - - 

:  :  : 

15.7 Участь у І турі Всеукраїнської олімпіади 

Назва олімпіади Керівник Кількість учасників  Одержані нагороди 

    

:  : : 



15.8 Участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади 

Назва олімпіади Керівник Кількість учасників  Одержані нагороди 

    

:  : : 

15.9 Участь у регіональних олімпіадах 

Назва олімпіади Керівник Кількість учасників  Одержані нагороди 

    

:  : : 

  

15.10 Участь студентів в розробці держбюджетних тем, які виконуються на кафедрі 

Найменування теми 
Прізвище, ім’я (факультет, 

курс), із них з оплатою праці 
Зміст роботи, виконаної студентами 

1.    

: :  

 

15.11 Участь студентів в розробці госпдоговірних тем, які виконуються на кафедрі 

Найменування теми 
Прізвище, ім’я (факультет, курс), 

із них з оплатою праці 
Зміст роботи, виконаної студентами 

   

: : - 

 

15.12  Публікації студентських робіт у співавторстві з викладачами 

Автор (факультет, курс) Найменування роботи Місце публікації, випуск, сторінки 
Сусол Р.Л.,Стоєв І.О. Сучасні підходи до удосконалення технології 

вирощування ремонтного молодняку великої рогатої 

худоби 

 

XXIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Theoretical and science ba-

ses of actual tasks», International Science 

Group ISG KONF.com. 14-17 червня 

2022р. С.33-42, Лісабон, Португалія 

Чиж Д.О. Ясько В.М., Кірович Н.О., 

Котляр Є.О., 

Вивчення впливу якості штучної вощини на 

життєдіяльність бджолиної сім’ї 

Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса: 

ТЕС, 2021. Вип.101. С. 80-85 (не 



включено до звіту 2021 року) 

Поварова Н. М.,Кіровіч Н. О. 

 

Дослідження показників якості та безпечності 

продуктів з м'яса птиці шляхом системного 

управління трофологічним ланцюгом.  

Продовольчі ресурси. зб. наук. праць. м. 

Київ, 2022. Т. 10 (2022). № 18. С.121-130. 

Поварова, Н., Мельник, Л., Шлапак, Г., 

Кірович, Н. 
Підвищення якісних показників виробів з м’яса птиці 

шляхом внесення стартової мікрофлори. 

Наукові праці ОНТУ. Т.85. Вип. 2. 

Одеса, 2022. С. 110-119. 

Усього (не дублювати): 3 : 4  

 

 15.13  Публікації студентських робіт (самостійно) 

Автор (факультет, курс) Керівник Найменування роботи Місце публікації 
Гарбар А. В. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Сусол Р. Л. Удосконалення технології 

виробництва молока в умовах 

СТОВ «Колос» Роздільнянського 

району Одеської області 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С. 5-8 

Грищенко В.О. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Кірович Н.О. Промислове схрещування у 

м’ясному скотарстві 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С. 9-12 

Дригант І.В. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Кірович Н.О. Вплив віку першого отелення на 

молочну продуктивність корів 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.12-16 

Жердецька А. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Безалтична О.О. Оцінка відтворної здатності корів 

української червоної молочної 

породи в умовах СТОВ 

«Агрофірма «Петродилинське» 

Одеського району Одеської 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 



області Одеса: ОДАУ, 2021. С.16-19 

Завадська А.О. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Решетніченко О.П. Використання кормової добавки 

Альфасорбу для знезараження 

комбікорму і підвищення 

продуктивності молодняку 

свиней 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.19-22 

Каралаш Т.Г. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Косенко С.Ю. Порівняльна оцінка робочих 

якостей коней рисистих порід, 

які випробувалися в умовах філії 

«Одеський іподром» ДП 

«Конярство України» 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.23-25 

Кукушка Є. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Безалтична О.О. Удосконалення технології 

виробництва та первинної 

обробки молока в умовах ТОВ 

«СВІТ» Великомихайлівського 

району Одеської області 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.30-33 

Портянко Р. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Сусол Р. Л. Шляхи підвищення 

відтворювальної здатності 

свиней в умовах ТОВ«Арцизька 

м’ясна компанія» Арцизького 

району Одеської області 

 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.34-35 

Рассолова М. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс. 

Косенко С.Ю. Особливості підготовки собак 

декоративних порід до участі у 

виставках в умовах готельно-

спортивного клубу «ЛЙКА» м. 

Одеса 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С. 38-40 

Колесник І. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

Пушкар Т.Д. Вплив дезодорації комбікорму на 

продуктивність свиней 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 



курс аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.25-27 

Колесник О. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Пушкар Т.Д. Вивчення впливу дезодорації 

приміщення на продуктивність 

свиней 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.28-30 

Тютюник К. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Кірович Н.О., 

Слюсаренко І.С. 

Особливості росту та розвитку 

молодняка овець цигайської 

породи різного походження 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.40-42 

Радіонова А. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Ясько В.М Шляхи підвищення молочної 

продуктивності корів української 

червоної молочної породи та 

удосконалення технології 

виробництва молока в умовах 

ТОВ «Перемога» Одеського 

району Одеської області 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.36-37 

Чиж Д.О. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Ясько В.М Вивчення впливу якості штучної 

вощини на життєдіяльність 

бджолиної сім’ї 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2021. С.42-45 

Гайдай О.С. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 1 

курс 

Косенко С.Ю. Годівля собак породи такса Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 



аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.5-7 

Гінак А.А. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 1 

курс 

 

Косенко С.Ю. Французький бульдог - собака-

компаньон 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.7-8 

Дідик М.С. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 1 

курс 

Косенко С.Ю. Характеристика собак породи 

турецький кангал 

(кангальськийкарабаш) 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.9-10 

Євсєєва О.В. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 1 

курс 

Косенко С.Ю. Найкрупніші породи собак світу Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.10-11 

Мамчур С.М. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 1 

курс 

Гусятинська О.О. Ефективність вирощування 

бугайців української червоної 

молочної породи при різному 

типі годівлі 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.18-20 



Монахова В.В. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 2 

курс 

Косенко С.Ю. Особливості породи собак 

німецька вівчарка 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.20-22 

Нестерова К.Л. ННІ Б та А здобувач 

початкового (короткий цикл) рівня 

вищої освіти 1 курс 

Косенко С.Ю. Масті коней Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.22-23 

Нечаєва А.О. ННІ Б та А здобувач 

початкового (короткий цикл) рівня 

вищої освіти 2 курс 

Косенко С.Ю. Опис, використання і стандарти 

собак породи американська акіта 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.23-24 

Попеско М.О. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 2 

курс 

Найдіч О.В., Розвиток рибництва в Україні Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.25-27 

Скорік Є.Б. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

Пушкар Т.Д. Коронавірус і домашні тварин Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 



(короткий цикл) рівня вищої освіти 2 

курс 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.27-29 

Томак М.Д. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 1 

курс 

Безалтична О.О. Сучасні інноваційні технології 

виробництва молока 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.31-32 

Коляда Ю.В. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 2 

курс 

Слюсаренко І.С. Утримання овець та кіз Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.16-18 

Ткаченко В.В. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 1 

курс 

Ясько В.М Вплив на продуктивні якості 

бджолиних сімей використання 

вощини з різних матеріалів 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.29-30 

Іванов Р.В. 

ННІ Б та А здобувач початкового 

(короткий цикл) рівня вищої освіти 2 

курс 

Ясько В.М. Перспективи вирощування 

мисливських фазанів на півдні 

України 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції " Сучасні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва" навчально-



наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.12-15 

Бойко В. Я.  
ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Сусол Р. Л. Розробка ефективних технологій 

виробництва продукції 

скотарства в умовах приватного 

господарства Іванівського 

району Одеської області 

 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.7-11 

Крижановський А.О. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Косенко С.Ю. Ефективність використання 

собак мисливських порід у 

розшуковій службі в умовах КЦ 

УМВС України в Одеській 

області 

 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.11-13 

Березанський Д. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Пушкар Т.Д. Вплив озоно-повітряної суміші 

на якість м’яса 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.5-7 

Чернєв С. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Пушкар Т.Д. Вплив озонування на несучість 

качок 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.13-15 

Шналь О. 

ННІ Б та А здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2 

курс 

Пушкар Т.Д. Збереженість птиці та 

мікроклімат 

Матеріали науково-практичної 

студентської конференції навчально-

наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного 

аграрного університету : збірник тез. 

Одеса: ОДАУ, 2022. С.13-18 
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15.14 Участь у наукових студентських конференціях ОДАУ 

Автор 

(факультет, курс) 
Керівник 

Вид 

конференції 
Тема конференції 

Місце і 

дата 

проведення 

Найменування доповіді 

Гарбар А. В. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Сусол Р. Л. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Удосконалення технології 

виробництва молока в умовах СТОВ 

«Колос» Роздільнянського району 

Одеської області 

Грищенко В.О. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Кірович Н.О. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Промислове схрещування у м’ясному 

скотарстві 

Дригант І.В. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Кірович Н.О. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Вплив віку першого отелення на 

молочну продуктивність корів 

Жердецька А. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Безалтична О.О. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Оцінка відтворної здатності корів 

української червоної молочної 

породи в умовах СТОВ «Агрофірма 

«Петродилинське» Одеського району 

Одеської області 



Завадська А.О. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Решетніченко 

О.П. 

науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Використання кормової добавки 

Альфасорбу для знезараження 

комбікорму і підвищення 

продуктивності молодняку свиней 

Каралаш Т.Г. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Порівняльна оцінка робочих якостей 

коней рисистих порід, які 

випробувалися в умовах філії 

«Одеський іподром» ДП «Конярство 

України» 

Кукушка Є. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Безалтична О.О. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Удосконалення технології 

виробництва та первинної обробки 

молока в умовах ТОВ «СВІТ» 

Великомихайлівського району 

Одеської області 

Портянко Р. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Сусол Р. Л. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Шляхи підвищення відтворювальної 

здатності свиней в умовах 

ТОВ«Арцизька м’ясна компанія» 

Арцизького району Одеської області 

 

Рассолова М. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс. 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

Особливості підготовки собак 

декоративних порід до участі у 

виставках в умовах готельно-

спортивного клубу «ЛЙКА» м. Одеса 



університету 2021 року) 

Колесник І. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Пушкар Т.Д. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Вплив дезодорації комбікорму на 

продуктивність свиней 

Колесник О. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Пушкар Т.Д. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Вивчення впливу дезодорації 

приміщення на продуктивність 

свиней 

Тютюник К. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Кірович Н.О., 

Слюсаренко І.С. 

науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Особливості росту та розвитку 

молодняка овець цигайської породи 

різного походження 

 

Радіонова А. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Ясько В.М науково-

практичної 

студентської 

конференції 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

до звіту 

2021 року) 

Шляхи підвищення молочної 

продуктивності корів української 

червоної молочної породи та 

удосконалення технології 

виробництва молока в умовах ТОВ 

«Перемога» Одеського району 

Одеської області 

Чиж Д.О. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

Ясько В.М науково-

практичної 

студентської 

конференції 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

м. Одеса, 

21 жовтня 

2021. 

(не 

включено 

Вивчення впливу якості штучної 

вощини на життєдіяльність 

бджолиної сім’ї 



2 курс державного аграрного 

університету 

до звіту 

2021 року) 

Гайдай О.С. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Годівля собак породи такса 

Гінак А.А. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Французький бульдог - собака-

компаньон 

Дідик М.С. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Характеристика собак породи 

турецький кангал 

(кангальськийкарабаш) 

Євсєєва О.В. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Найкрупніші породи собак світу 



Мамчур С.М. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Гусятинська 

О.О. 

науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Ефективність вирощування бугайців 

української червоної молочної 

породи при різному типі годівлі 

Монахова В.В. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Особливості породи собак німецька 

вівчарка 

Нестерова К.Л. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Масті коней 

Нечаєва А.О. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Опис, використання і стандарти 

собак породи американська акіта 

Попеско М.О. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

Найдіч О.В., науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Розвиток рибництва в Україні 



2 курс 

Скорік Є.Б. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Пушкар Т.Д. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Коронавірус і домашні тварин 

Томак М.Д. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Безалтична О.О. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Сучасні інноваційні технології 

виробництва молока 

Коляда Ю.В. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Слюсаренко І.С. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Утримання овець та кіз 

Ткаченко В.В. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Ясько В.М науково-

практичної 

студентської 

конференції 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Вплив на продуктивні якості 

бджолиних сімей використання 

вощини з різних матеріалів 

Іванов Р.В. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

Ясько В.М. науково-

практичної 

студентської 

конференції 

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

м. Одеса, 

18 лютого 

2022 

Перспективи вирощування 

мисливських фазанів на півдні 

України 



рівня вищої освіти 

2 курс 

Бойко В. Я. 
ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Сусол Р. Л. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

30 червня 

2022. 

Розробка ефективних технологій 

виробництва продукції скотарства в 

умовах приватного господарства 

Іванівського району Одеської області 

 

Крижановський 

А.О. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко С.Ю. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

30 червня 

2022. 

Ефективність використання собак 

мисливських порід у розшуковій 

службі в умовах КЦ УМВС України в 

Одеській області 

 

Березанський Д. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Пушкар Т.Д. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

30 червня 

2022. 

Вплив озоно-повітряної суміші на 

якість м’яса 

Чернєв С. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Пушкар Т.Д. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична 

студентська конференція 

навчально-наукового 

інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського 

державного аграрного 

університету 

м. Одеса, 

30 червня 

2022. 

Вплив озонування на несучість качок 

Шналь О. 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

Пушкар Т.Д. науково-

практична 

студентська 

конференція 

Науково-практична студентська 

конференція навчально-

наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури 
Одеського державного аграрного 

м. Одеса, 

30 червня 

2022. 

Збереженість птиці та мікроклімат 



рівня вищої освіти 

2 курс 

університету 

Усього (не 

дублювати):33 

  Усього (не дублювати):3  :33 

  

15.15Участь у наукових студентських конференціях за межами ОДАУ 

Автор 

(факультет, курс) 
Керівник 

Вид 

конференції 
Тема конференції 

Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Отримані 

нагороди 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

Усього (не 

дублювати): 

  :    

 

15.16Участь студентів у всеукраїнських наукових студентських конференціях, симпозіумах  

Автор 

(факультет, 

курс) 

Керівник 
Вид 

конференції 

Тема 

конференції 

Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Отримані 

нагороди 

1 2 3 4 5 6 7 
Монахова В., 

ННІ Б та А здобувач 

початкового 

(короткий цикл) рівня 

вищої освіти 2 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Етологія та форми 

поведінки собак. Типи 

вищої нервової 

діяльності 

сертифікат 

Нечаєва А., 

ННІ Б та А здобувач 

початкового 

(короткий цикл) рівня 

вищої освіти 2 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

Соціалізація цуценят та 

дорослих собак. Методи 

корекції поведінки 

сертифікат 



інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Волик Б., 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Самоїд сертифікат 

Вілкова Р., 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Класифікація 

нервових розладів у 

собак. Методи їх 

усунення та 

запобігання 

сертифікат 

Кравченко А., 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Соціальна депривація 

собак 

сертифікат 

Лесніченко В., 

ННІ Б та А 

здобувач 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

Критерії відбору 

службових собак до 

певних видів служб 

сертифікат 



початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

конференція перспективи» біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Крижановський А., 

ННІ Б та А 

здобувач другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

2 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Ефективність 

використання 

мисливських собак у 

розшуковій службі 

сертифікат 

Кускова К., 

ННІ Б та А 

здобувач першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

4 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Технологія підготовки 

та правила проведення 

випробувань собак 

пастушої служби 

сертифікат 

Кухар Д., 

ННІ Б та А 

здобувач першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

4 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Перспективи розвитку 

кінологічного 

фристайлу в Україні 

та світі 

сертифікат 

Корнієвич І., Косенко Всеукраїнська «Сучасна Харків, 24-25 травня Ефективність сертифікат 



ННІ Б та А 

здобувач першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

4 курс 

С.Ю. науково-практична 

інтернет-

конференція 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

застосування 

безконтактної дресури 

у підготовці собак-

детекторів 

Мамчур С., 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Гіпотези походження 

собак 1 групи FCI 

сертифікат 

Горовенко А., 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Такси. Їх класифікація 

та породні 

особливості 

сертифікат 

Канівець А., 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

Американський 

стаффордширський 

тер'єр 

сертифікат 



тваринництва ) 

Нестерова К., 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Декоративні породи 

собак 

сертифікат 

Курінна С. 

ННІ Б та А 

здобувач 

початкового 

(короткий цикл) 

рівня вищої освіти 

1 курс 

Косенко 

С.Ю. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

кінологія – стан, 

проблеми, 

перспективи» 

Харків, 24-25 травня 

2022 р 

(Державний 

біотехнологічний 

університет 

інститут 

ветеринарної 

медицини і 

тваринництва ) 

Підготовка собак до 

змагань з аджиліті 

сертифікат 

Усього (не 

дублювати): 15 

  Усього (не 

дублювати): 1 

 : 15  

 

15.17Участь студентів у зарубіжних наукових студентських конференціях, симпозіумах  

Автор 

(факультет, курс) 
Керівник 

Вид 

конференції 
Тема конференції 

Місце і дата 

проведення 

Найменування 

доповіді 

Отримані 

нагороди 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Усього (не 

дублювати): 

  :    

 

 

 

 



15.18Участь студентів у всеукраїнських виставках  

Автор 
Факультет, 

курс 
Керівник Найменування роботи 

Місце 

експонування 

Нагороди 

виставки 

1 2 3 4 5 6 

Усього (не 

дублювати): 

- - : - : 

 

15.19Участь студентів у регіональних виставках 

Автор 
Факультет, 

курс 
Керівник Найменування роботи 

Місце 

експонування 

Нагороди 

виставки 

1 2 3 4 5 6 

Усього (не 

дублювати): 

- - : - : 

 

15.20Участь студентів у виставках ОДАУ 

Автор 
Факультет, 

курс 
Керівник Найменування роботи 

Місце 

експонування 

Нагороди 

виставки 

1 2 3 4 5 6 

: - - : - : 

 

15.21Участь студентів у винахідницькій та патентній діяльності 
Найменування  

заявок і свідоцтв 
Автор 

Дата подання 

заявок 

Дата та номер  

одержаного свідоцтва 

К-сть пропозицій 

про патентування 

К-сть одержаних 

патентів іліцензій 

1 2 3 4 5 6 

Усього (не 

дублювати): 

- - - - - 

 

 

 



16. Наукова діяльність молодих вчених 
Роки Кількість студентів, які беруть участь у 

наукових дослідженнях 

та відсоток від загальної кількості 

студентів 

Кількість молодих учених, які 

працюють  

(без сумісників) 

Відсоток молодих учених, які 

залишаються у закладі вищої освіти після 

закінчення аспірантури 

2022 45/9,96 - 33,33 

 

 Чисельність молодих вчених, усього, з них: 1 + 6 аспірантів = 7 

  – доктори наук - 

  – кандидати наук (доктор філософії Гарматюк К.В.) 1  

 – без ступеня, не включаючи аспірантів - 

 Кількість наукових праць, за участю молодих вчених 4 

 Опубліковано монографій, з них: - 

  – за кордоном - 

 Опубліковано підручників, навчальних посібників - 

 - підручників - 

 - навчальних посібників - 

 Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 2 +2 (одноосібних) = 4 

  – статей у зарубіжних виданнях - 

  – у міжнародній науковометричній базі даних Scopus - 

  – Web of Science - 

 

17. Пропозиції щодо поліпшення науково-дослідної діяльності та удосконалення державного регулювання 

науково-технічної та інноваційної діяльності 
Передбачити щорічне виділення коштів на поліпшення матеріальної бази кожної випускової кафедри для покращення виконання науково-дослідної 
роботи здобувачів та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 

  

Зав. каф. технології виробництва і переробки продукції тваринництва         ______________ Наталія КІРОВИЧ 

                  

«_21_» __жовтня____ 2022 р. 


