
Додаток до розпорядження  

ЗВІТ з НДР кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин за 2022 р. 

 

 1. Склад кафедри і участь викладачів, співробітників кафедри у проведенні науково-дослідної роботи 
Прізвище, імя та по батькові Ставка Вчене звання, 

посада 

Науковий 

ступінь 

Вік, 

років 

Участь  у виконанні робіт (№ теми) 

1 2 3 4 5 6 7 

Усього: 8 шт ∑: 

7,0/6,5 

4 доц / 3 ас 

3 доц / 4 ас 

4  

к. с.-г. н 

- держбюджетна госпдоговірна 

Різничук Ігор Федорович 1,0/1,0 доцент, 

завідувач кафедри 

к. с. - г. н. 52 0121U113298 Договір № 1/2022 

від 01 листопада 2022 

року 

листопад-грудень  

2022 р. 

Ніколенко Ігор Володимирович 1,0/1,0 доцент к. с. - г. н. 35 0121U113298 «» «» «» «» «» 

Кишлали Олена Костянтинівна 1,0/1,0 асистент - 47 0121U113298 «» «» «» «» «» 

Мажиловська Крістіна Робертівна 1,0/1,0 асистент - 35 0121U113298 «» «» «» «» «» 

Гарбар Анастасія Володимирівна  -/0,5 асистент - 23 0121U113298 «» «» «» «» «» 

Богдан Микола Кирилович 1,0/1,0 доцент к. с. - г. н. 65 0121U113299 - 

Чігірьов Валерій Олександрович 1,0/- доцент к. с. - г. н. 61 0121U113299 - 

Гурко Євгенія Юріївна 1,0/1,0 асистент - 43 0121U113299 - 

 

 1.1. 
Роки Чисельність науково-педагогічних 

працівників 

Чисельність докторів та відсоток 

від загальної кількості ННП 

Чисельність кандидатів наук та 

відсоток від загальної кількості 

НПП 

Відсоток викладачів, 

які мають науковий 

ступінь  

2022 8 - / - 4 / 50 50 

 
  

 

 

 



 2. Науковий результат діяльності школи 

№ 

з/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 

- представники 

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) науково-технічної роботи  
Найменування теми, шифр, 

реєстраційний номер 

Керівник, виконавці, 

студенти (перечислити) 

Термін виконання Місце 

впровадження початок кінець 

1 2 3 4 5 

2. Удосконалення існуючих та 

розробка нових рецептів кормових 

сумішей, їх використання в 

годівлі сільськогосподарських 

тварин. 

Державний реєстраційний номер: 

0121U113298 

Керівник: 

доцент Різничук І.Ф. 

Виконавці: 

доцент Ніколенко І.В. 

асистент Кишлали О.К., 

асистент Мажиловська К.Р., 

асистент Гарбар А.В. 

10.2021 09.2025 Назва етапу:  

1. Удосконалення існуючих та розробка нових 

рецептів комбікормів-концентратів для корів 

молочного напрямку продуктивності у ФОП 

Різничук Ігор Федорович. 

1. Удосконалення та 

впровадження сучасних методів 

селекційно-племінної роботи для 

поліпшення продуктивних 

якостей в популяціях жуйних 

тварин. 

Державний реєстраційний номер: 

0121U113299 

Керівник: 

доцент Богдан М.К. 

Виконавці:  

доцент Чігірьов В.О., 

асистент Гурко Є.Ю. 

 

10.2021 

 

 

 

09.2025 

 

 

 

 

 

 

Назва етепу:  

Оцінка, відбір та підбір батьківських форм 

овець цигайської породи та асканійського 

кросбредного типу для визначення типів 

схрещувань у ПП «Борлак» Болградського 

району Одеської області. 



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

викладачів (зазначити теми, якщо є державний реєстраційний номер в УкрІНТЕІ, наукових керівників, термін 

виконання, наукові результати, їх значимість – до 40 рядків, 12 шрифтом). 
 1. Удосконалення існуючих та розробка нових рецептів кормових сумішей, їх використання в годівлі 

сільськогосподарських тварин. Державний реєстраційний номер: 0121U113298. Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент Різничук І.Ф. Термін виконання – 10.2021 р. – 09.2025 р. 

 Різничук І.Ф., Ніколенко І.В., Кишлали О.К., Мажиловська К.Р., Гарбар А.В. 

 Дослідження за науково-дослідною роботою проведено в умовах Фізична особа-підприємець Різничук Ігор Федорович 

Одеського району Одеської області. 

 За результатами проведеного аналізу кормової бази в умовах підприємства розроблено програму, склад раціонів та особливості 

використання комбікормів-концентратів у годівлі корів молочного напрямку продуктивності. 

 У відповідності з програмою годівлі виробничий цикл корів включає у себе період лактації і сухостійний період. Тривалість 

лактації 305 днів, сухостійного періоду – 60 днів. 

 Лактація включає у себе новотільний період лактації (1-30 днів), перший період лактації (2-4 місяць), другий період лактації (5-7 

місяць), третій період лактації (8-10 місяць). Сухостійний період поділяється на 60-11 і 10-1 днів перед розтеленням. 

 У першу декаду новотільного періоду лактації дійним коровам згодовують основний раціон і 2 кг комбікорму-концентрату, в 

другу – основний раціон і 4 кг комбікорму-концентрату і в третю – основний раціон і 6 кг комбікорму-концентрату. Добовий надій 

молока у першу декаду новотільного періоду лактації складає 14 кг, у другу – 18, і в третю – 22 кг. У перший період лактації коровам 

згодовують основний раціон і 8-10 кг комбікорму-концентрату, у другий – основний раціон і 4-6 кг комбікорму-концентрату, і в третій 

– основний раціон і 2-4 кг комбікорму-концентрату. Добовий надій молока від корів у перший період лактації – 26-30 кг, у другий – 18-

22 кг, і в третій період лактації - 14-18 кг. Раціон годівлі корів у сухостійний період складається із кормів основного раціону і 2 кг 

комбікорму-концентрату. . 

 До складу основного раціону годівлі корів протягом виробничого циклу входять такі кормові інгредієнти як сіно люцерни, 

солома пшенична, силос кукурудзяний, хлорид натрію та мінеральна добавка кальцію та фосфору. Комбікорм-концентрати включає у 

себе такі кормові матеріали і кормові добавки: дерть пшенична, дерть ячмінна, дерть кукурудзяна, макуха соняшникова, макуха соєва, 

білково-вітамінна добавка для дійних корів 5 % «Годівля Нова», білково-вітамінна добавка для сухостійних корів 5 % «Годівля Нова», 

мінеральний корм «Макро-Сорб» 2,5 % «Годівля Нова», хлорид натрію (сіль кухонна), бікарбонат натрію (сода харчова). 

 2. Удосконалення та впровадження сучасних методів селекційно-племінної роботи для поліпшення продуктивних 

якостей в популяціях жуйних тварин. Державний реєстраційний номер: 0121U113299. Науковий керівник: кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Богдан М.К. Термін виконання – 10.2021 р. – 09.2025 р. 

 Богдан М.К., Чігірьов В.О., Гурко Є.Ю. 

 Дослідження за науково-дослідною роботою проведено в умовах ПП «Борлак» Болградського району Одеської області.   



 Робота виконувалася у відповідності до таких наукових програм на тему: «Удосконалення та впровадження сучасних методів 

селекційно-племінної роботи для поліпшення продуктивних якостей в популяціях жуйних тварин»за етапом «Оцінка, відбір та підбір 

батьківських форм овець цигайської породи та асканійського кросбредного типу для визначення типів схрещувань».  

 Дослідження проводились на чистопородних вівцях цигайської породи ПП «Борлак» Болградського району Одеської 

області.Для схрещування чистопородних цигайських овець з асканійськими м'ясо-вовнової кросбредною вовною породи баранами. 

 Оцінку племінних і продуктивних якостей овець проводили у відповідності до інструкції з бонітування овець (2003).  

 У вересні 2021 году по принципу аналогів біли сформовані 2 групі вівцематок. І група - (контрольна) осіменяли 2 баранами 

цигайської породи м'ясо-шерстного типу, ІІ групу – (дослідна) осіменяли баранами асканійської м'ясо – вовнової породи з кросбредною 

вовною. Всі барани були типічними для кожної породи, відносилися до класу еліта, мали тонину вовни 48-50 якості.  

 У період осіменіння, суягності та підсосу маток всіх груп знаходилися в одної отарі, в однакових умовах годівлі та утримання.  

Ягнята до і після відбивки  від маток знаходилися в одної отарі та вирощувалися в однакових  умовах.  

 В період ягніння проводили індивідуальний облік  плодючості маток, великоплідності ягнят. Виживання (збереженість) ягнят 

враховували до 4 –місячного віку. 

 Зміни живої маси молодняку вивчали шляхом індивідуального зважування при народженні, а також в 4-місячному, 8-місячному 

віці. В ці же періоди у піддослідних ягнят визначали довжину вовни.  

 ВИСНОВКИ: 

 1. Більшої високою генетичною різноманітністю за живою масою характеризувались ярки ІІ групи во всіх вікових періодах, h2 =  

0,33 ( матки – яркі при народженні), h2 =  0,42 ( матки – яркі 4 місяця), h2 =  0,45( матки – яркі 8 місяців).  

Генетична різноманітність за живою масою серед тварин І групи була відповідної: h2 =  0,25 ( матки – яркі при народженні), h2 =  0,32 ( 

матки – яркі 4 місяця), h2 =  0,38 ( матки – яркі 8 місяців).  

 2. Більшої високої генетичною різноманітністю за довжиною  вовни характеризувалися ярки ІІ групи во всіх вікових періодах, 

h2 =  0,22 ( матки – яркі при народженні), h2 =  0,28 ( матки – яркі 4 місяця), h2 =  0,34( матки – яркі 8 місяців).  

 Генетична різноманітність за довжиною вовни серед тварин І групи була відповідної: h2 =  0,19 ( матки – яркі при народженні), 

h2 =  0,22 ( матки – яркі 4 місяця), h2 =  0,28 ( матки – яркі 8 місяців).  

 3. Середній коефіцієнт повторюваності за живої маси середній, серед ярок І групи (rw=0,56), и дуже високій, серед ярок ІІ групи 

(rw=0,77) в період 4 – 8 місяців. 

 По довжині вовни, також встановлена повторювальність довжини вовни в 4 – 8 місяців, але для ярок І групи коефіцієнт складав 

(rw=0,44), а серед ярок ІІ групи, відповідно, (rw=0,58). 

  

 

 

 

 

 



 4. Надати: 
 - інформацію про заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАН та галузевих академій наук України: 

 Чігірьов В.О. Проведення спільних досліджень у галузі вівчарства за напрямками: селекція сільськогосподарських тварин, 

організація племінної справи, технологія виробництва продукції вівчарства; публікації статей в періодичних наукових виданнях, участь 

у наукових, науково-практичних конференціях. 

 Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»  Національний науковий селекційно-генетичний 

центр з вівчарства (НААН). 

 - інформацію про заходи з наукової та науково-технічної, інформаційної та інноваційної діяльності, здійсненої спільно з 

облдержадміністрацією: 

 Різничук І.Ф. Стратегічним напрямком щодо організації годівлі тварин в умовах Одеської області може бути: 

 - максимальне використання кормової бази регіону, яка включає в себе зернові корми (пшениця, ячмінь, кукурудза), протеїнові 

корми (макуха і шрот соняшникові, соєві, ріпаку), грубі корми (сінне борошно бобових) та добавки кальцію (вапняк кормовий). 

 - раціональне поєднання в складі раціонів зерна злакових (ячмінь, овес, кукурудза, пшениця, жито, просо, сорго, тритікале), 

зерна бобових (горох, соя, кормові боби) та залишків олійноекстракційного виробництва (макуха і шрот соняшнику, сої, ріпаку).  

 - включення до складу господарських раціонів хлориду натрію (кухонної солі), борошна вапнякового (фракція 0-1 мм), 

кормових фосфатів (монокальційфосфат, дикальційфосфат, трикальційфосфат). 

 - виробництво та використання в годівлі тварин повнораціонних кормових сумішей, збагачених за всіма показниками 

енергетичного, протеїнового, амінокислотного, ліпідного, вуглеводного, мінерального та вітамінного живлення.  

 Вважається, що економічно доцільніше згодовувати тваринам повнораціонні кормові суміші, оскільки вони краще 

використовуються, завдяки чому скорочується період, який витрачається на досягнення тваринами товарної маси. 

 Склад кормових сумішей для різних видів і виробничих груп тварин зазначено в таблицях 4.1-4.5. 

 Таблиця 4.1. – Склад комбікормів-концентратів для годівлі великої рогатої худоби  

Показники  Раціон 1 Раціон 2 Раціон 3 

Дерть пшенична, %  25 25 15 

Дерть ячмінна, % 25 25 20 

Дерть кукурудзяна, % 25 25 20 

Сінне борошно бобових, % 5 5 3 

Макуха соняшникова, % 18 17 25 

Макуха соєва,%  - - 10 

Хлорид натрію (сіль кухонна), % 1,0 1,0 - 

Борошно вапнякове (фракція 0-1 мм), % 1,0 1,0 - 

Кормові фосфати, % - 1,0 - 

Рослинна олія, фуз, % - - 2 

Білково-вітамінна добавка (концентрат), % - - 5 



 Таблиця 4.2. – Склад комбікормів-концентратів для годівлі овець 

Показники  Раціон 1 Раціон 2 Раціон 3 

Дерть пшенична, %  25 25 20 

Дерть ячмінна, % 25 25 25 

Дерть кукурудзяна, % 25 25 25 

Сінне борошно бобових, % 5 5 3 

Макуха соняшникова, % 18 17 15 

Макуха соєва,%  - - 5 

Хлорид натрію (сіль кухонна), % 1,0 1,0 - 

Борошно вапнякове (фракція 0-1 мм), % 1,0 1,0 - 

Кормові фосфати, % - 1,0 - 

Рослинна олія, фуз, % - - 2 

Білково-вітамінна добавка (концентрат), % - - 5 

 

 Таблиця 4.3. – Склад комбікормів для годівлі свиней 

Показники  Раціон 1 Раціон 2 Раціон 3 

Дерть пшенична, %  30 30 25 

Дерть ячмінна, % 25 25 25 

Дерть кукурудзяна, % 20 20 20 

Сінне борошно бобових, % 5 5 3 

Макуха соняшникова, % 18,5 17,5 5 

Макуха соєва,%  - - 15 

Хлорид натрію (сіль кухонна), % 0,5 0,5 - 

Борошно вапнякове (фракція 0-1 мм), % 1,0 1,0 - 

Кормові фосфати, % - 1,0 - 

Рослинна олія, фуз, % - - 2 

Білково-вітамінна добавка (концентрат), % - - 5 

 

 

 

 

 

 



 Таблиця 4.4. - Склад комбікормів для годівлі молодняку птиці  

Показники  Раціон 1 Раціон 2 Раціон 3 

Дерть пшенична, %  35 35 25 

Дерть ячмінна, % 10 10 10 

Дерть кукурудзяна, % 30 30 25 

Сінне борошно бобових, % 5 5 3 

Макуха соняшникова, % 18,5 17,5 10 

Макуха соєва,%  - - 20 

Хлорид натрію (сіль кухонна), % 0,5 0,5 - 

Борошно вапнякове (фракція 0-1 мм), % 1,0 1,0 - 

Кормові фосфати, % - 1,0 - 

Рослинна олія, фуз, % - - 2 

Білково-вітамінна добавка (концентрат), % - - 5 

 

 Таблиця 4.5. – Склад комбікормів для годівлі курей-несучок 

Показники  Раціон 1 Раціон 2 Раціон 3 

Дерть пшенична, %  30 30 25 

Дерть ячмінна, % 10 10 10 

Дерть кукурудзяна, % 30 30 25 

Сінне борошно бобових, % 5 5 3 

Макуха соняшникова, % 19,5 18,5 10 

Макуха соєва,%  - - 15 

Хлорид натрію (сіль кухонна), % 0,5 0,5 - 

Борошно вапнякове (фракція 0-1 мм), % 5,0 5,0 5,0 

Кормові фосфати, % - 1,0 - 

Рослинна олія, фуз, % - - 2 

Білково-вітамінна добавка (концентрат), % - - 5 

 

 

 

 

 

 



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

№ 

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 

отримано закладом вищої освіти / 

науковою установою від 

впровадження 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Удосконалення 

існуючих та розробка 

нових рецептів 

кормових сумішей, їх 

використання в годівлі 

сільськогосподарських 

тварин. 

Державний 

реєстраційний номер: 

0121U113298 

Різничук І.Ф., 

Ніколенко І.В.,  

Кишлали О.К.,  

Мажиловська К.Р.,  

Гарбар А.В. 

Удосконалення існуючих та 

розробка нових рецептів 

комбікормів-концентратів для 

корів молочного напрямку 

продуктивності у ФОП 

Різничук Ігор Федорович. 

Розроблено програму, склад 

раціонів та особливості 

використання комбікормів-

концентратів при організаціцї 

годівлі корів протягом 

виробничого циклу. 

Впровадження розробки 

сприятиме підвищенню 

продуктивних якостей корів, 

забезпечить високу 

економічну ефективність 

виробництва молока. 

Фізична особа-

підприємець  

Різничук Ігор  

Федорович  

с. Нова Долина, 

Одеський район, 

Одеська область  

01.12.2022 р. 20 000 

(двадцять тисяч гривень 00 коп.) 

 

*Акти впровадження додаються 

 

 

 

 



 

6. Науково-технічне співробітництво з закордорнними організаціями, з підприємницькими 

структурами України, НДІ та вузами  
№ 

з/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) 

1 2 3 4 5 

Закордонні організації 

     

ВНЗ СНД 

     

ВНЗ (НДІ) України 

1 Інститут тваринництва 

степових районів ім. М.Ф. 

Іванова «Асканія-Нова»  

Національний науковий 

селекційно-генетичний центр 

з вівчарства (НААН) 

2018 р. Чігірьов В.О. 

Наукова робота, консультації, обмін 

інформацією. 

Складання планів селекційно-

племінної роботи з популяціями 

овець асканійської м'ясо-вовнової 

породи з кросбредною вовною та 

одеського зонального типу. 

Підприємства  

1 Фізична особа-підприємець 

Різничук Ігор Федорович  

 

 

 

 

2022 р. Наукові консультації з питань годівлі тварин і 

технології кормів 

Різничук І.Ф., 

Ніколенко І.В.,  

Кишлали О.К.,  

Мажиловська К.Р.,  

Гарбар А.В. 

Програма, склад раціонів та 

особливості використання 

комбікормів-концентратів у 

годівлі корів молочного напрямку 

продуктивності. 

Звіти про виконання робіт та 

надання консультацій 

підприємству. 

- Усього по кафедрі: 2 - - 

 

 

 

 

 



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

кафедри у 2022 р. 

Автор і співавтори 

(з доданням порядку 

перелічення 

авторів), з 

зазначенням 

кафедри (якщо 

робота сумісна) 

 

Назва роботи 

Назва джерела, де надрукована стаття або тезиси. 

Місто, назва видавництва, том, номер, сторінки 

Категорія 

А (окремо 

Web of 

Science, 

Scopus), Б 

 

 

Обсяг (друк. 

арк.) / 

кількість 

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) 

:  - - :  

: 

Підручники 

   -  

Кількість авторів 

- співробітників 
: - - : 

Навчальні посібники  

     

Кількість авторів 

- співробітників 
:  - : 

«» «» «» «» «»  Усього підручників та навчальних посібників   : 

«» «» «» «» «»  Усього монографій, підручників та навчальних 

посібників 

 : 

 

 

 



 

 

Продовження таблиці 7 

Статті та тези у далекому зарубіжжі 

(указати які входять до міжнародних баз даних) 

 Riznychuk I., 

Kyshlaly O., 

Mazhylovska K. 

 

 

Economic efficiency of com-

plete feed production provided 

the use of protein and vitamin 

supplements for broiler chick-

ens aged 4-5 weeks 5 %. 

V. International Eurasian Agriculture and Natural 

Sciences Congress. 2021. P. 132-134. 

 

 

 

- 0,19 

P. 132-134. 

3 с. 

Sobolev, O.,  

Borshch, O., 

Riznychuk, I., 

Kyshlaly O. 

Fortification of meat products 

of geese farming with lithium 

by introducing it into poultry 

mixed feed. 

Agraarteadus, 2022.33(1):154-161. 

 

 

Scopus 0,5 

P. 154-161. 

8 с. 

 

Mykhalko, O.,  

Povod, M., 

Verbelchuk, T., 

Shcherbyna, O., 

Susol, R.,  

Kirovich, N., 

Riznychuk I. 

Сумісно з каф 

ТВППТ 

Effect of pre-slaughter weight 

on morphological composition 

of pig carcasses. 

Open Agriculture, 2022. 7(1):335-347.  

 

Scopus 0,81 

P. 154-161. 

13 с. 

 

Riznychuk I.,  

Kyshlaly O.,  

Mazhylovska K. 

Economic efficiency of com-

plete feed production provided 

the use of protein and vitamin 

supplements for broiler chick-

ens aged 4-5 weeks 5 %. 

V. International Eurasian Agriculture and Natural 

Sciences Congress. ОNLINE-2021.  

 

Постер  - 

Кількість авторів 

- співробітників 5 
: 3  - : 1,5 / 24 

 

Продовження таблиці 7 

Статті та тези у країнах СНД 



Кількість авторів 

- співробітників 
:   - : 

: 

 

Статті в Україні  

(указати які входять до міжнародних баз даних) 

Різничук І., 

Кишлали О., 

Мажиловська К., 

Гурко Є. 

Основи нормованої 

органічної годівлі тварин. 

Аграрний вісник Причорномор’я. 2021. Випуск 101. 

С. 48-58. 

 

Б 0,69 

С. 48-58. 

11 с. 

Сусол Р.,  

Решетніченко О., 

Кірович Н.,  

Різничук І. 

Сумісно з каф 

ТВППТ 

Сучасний стан промислової 

технології виробництва 

племінної та товарної 

продукції свинарства в 

Україні. 

Аграрний вісник Причорномор’я. 2021. Випуск 101. 

С. 59-66. 

 

Б 0,5 

С. 59-66. 

8 с. 

Різничук І.,  

Кишлали О.,  

Мажиловська К., 

Гурко Є.  

Гарбар А. 

Основні вимоги до 

виробництва органічних 

кормів. 

Аграрний вісник Причорномор’я. 2022. Випуск 102-

103. С. 97-101. 

 

Б 0,31 

С. 97-101. 

5 с. 

Решетніченко О.П., 

Скрипка М.В.,  

Різничук І.Ф.,  

Калиниченко Г.І. 

Сумісно з каф 

ТВППТ 

Відтворювальна здатність 

маток цигайської породи 

при схрещуванні з баранами 

гісарської і мереноладшаф 

порід. 

Аграрний вісник Причорномор’я. 2022. Випуск 102-

103. С. 92-96. 

 

Б 0,31 

С. 92-96. 

5 с. 

Соболєв О. І., 

Гутий Б. В., 

Кузьменко П.І., 

Різничук І.Ф., 

Кишлали О.К., 

Соболєва С.В. 

Селен та його моделюючий 

вплив на організм 

молодняку гусей. 

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Науковий 

вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: 

Сільськогосподарські науки, 2022. Т 24. № 96. С. 

61-69. 

 

Б 0,56 

С. 92-96. 

9 с. 

 

 



 

 

Продовження таблиці 7 

Чігірьов В.О., 

Богдан М.К., 

Гурко Є.Ю., 

Мажиловська К.Р. 

Селекційно-генетичні 

показники основних ознак 

продуктивності помісних 

овець F 1 цигайської породи 

з внутрішньо породними 

типами асканійської м'ясо-

вовнової породи. 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми сучасного 

тваринництва». Серія: Сільськогосподарські науки, 

Асканія – Нова, 2021. С. 101-104. 

 

Б 0,25 

С. 101-104. 

4 с. 

Кількість авторів 

- співробітників 7  
: 8   : 3,0 

: 42 

Тези в Україні 

Чігірьов В.О.,  

Гурко Є.Ю., 

Мажиловська К.Р. 

Молочна продуктивність 

овець цигайської породи та 

помісей з асканійським 

кросбредним та 

асканійським чорноголовим 

типом. 

Вісник Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка. Збірник: Інноваційне, технічне та 

технологічне забезпечення галузі тваринництва. 

Дніпро, 2021. С.135-137. 

- 0,19 

С. 135-137. 

3 с. 

Пушкар Т.Д.,  

Пушкар Я.А.,  

Хамід К.О.,  

Гурко Є.Ю. 

Сумісно з каф 

ТВППТ 

Вплив дезодорації 

приміщення на етологію 

тварин. 

Матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Роль науково-технічного 

забезпечення розвитку агропромислового 

комплексу в сучасних ринкових умовах». Дніпро, 

2021. С. 413-415. Інститут зернових культур НААН 

України. 

- 0,19 

С. 413-415. 

3 с. 

Пушкар Т.Д., 

Гурко Є.Ю. 

Сумісно з каф 

ТВППТ 

Методи дезінфекції 

приміщень і території 

кінологічних центрів. 

Вісник Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка. Збірник: Інноваційне, технічне та 

технологічне забезпечення галузі тваринництва. 

Харків, 2021. С. 54-58. 

- 0,31 

С. 54-58. 

5 с. 

Усього авторів  

(не дублювати) 

по кафедрі: 5 

Кількість - 4   : 0,79 

: 11 



 

 

 

 7.1. Для наукометричних публікацій (з вказівкою шифра та назви спеціальності) 

№ 

з/п 

Автор(и) Назва роботи, шифр та назва 

спеціальності 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу, рік, країна, 

місто 

Том, номер (випуск), перша-остання 

сторінки роботи, веб-адреса електронної 

версії 

Scopus 

1 Sobolev, O., 

Borshch, O., 

Riznychuk, I., 

Kyshlaly, O. 

Fortification of meat products of 

geese farming with lithium by 

introducing it into poultry mixed feed. 

204 - ТВППТ 

Agraarteadus, 2022. 

33(1):154-161. 

 

33(1):154-161. 

URL: https://dx.doi.org/10.15159/jas.22.11 

 

2 Mykhalko, O., 

Povod, M.,  

Verbelchuk, T.,  

Shcherbyna, O.,  

Susol, R., 

Kirovich, N.,  

Riznychuk, I. 

Сумісно з каф ТВППТ 

Effect of pre-slaughter weight on 

morphological composition of pig 

carcasses. 204 - ТВППТ 

Open Agriculture, 

2022. 7(1):335-347. 

 

7(1):335-347. 

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

 

Кількість авторів – 

Співробітників  2 
: 2 - усього: 1,31/21 

Web of Science 

1 Palii,  А.P., 

Osipenko, T.L., 

Chigiryov, V.A., 

Gurko, I.Y., 

Petrov, R.V., 

Berezovsky, A.V., 

Khitska, O.A., 

Furman, S.V., 

Lisohurska, D.V., 

Influence of the fixed «father» factor 

on the protein content in milk and the 

yield of milk protein in cattle. 204 - 

ТВППТ 

    

 

 

Ukrainian Journal of 

Ecology, 2021. 11 

(3):353-359. Україна 

 

 

11 (3):353-359. 

URL:https://doi: 10.15421/2021_183 



Lisohurska, O.V. 

Кількість авторів – 

співробітників2 
: 1 - усього: 0,44 /7 

Кількість авторів – 

співробітників - 4 Усього науком.    : 3  усього   1,75/28 

8.1. Робота в редколегії наукових журналів ОДАУ 

8.2. Робота в експертних радах МОН - докладно 

8.3. Робота в редколегії наукових журналів інших видань 

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

практичних семінарах та симпозіумах  
ПІБ викладача 

(доповідача) 

Назва конференції, семінару Місто, країна, установа Найменування доповіді 

1 2 3 4 

У далекому зарубіжжі 

Riznychuk I.,  

Kyshlaly O.,  

Mazhylovska K. 

V. International Eurasian Agricul-

ture and Natural Sciences Con-

gress. ОNLINE-2021.   

Турція Economic efficiency of complete 

feed production provided the use 

of protein and vitamin supple-

ments for broiler chickens aged 4-

5 weeks 5 %. Постер 

Усього (не дублювати): 3  (не дублювати): 1  : 1 

У країнах СНД 

Усього (не дублювати):  (не дублювати):  : 

    

Усього доповідачів у 

зарубіжних (не дублювати) 
:  : 

Міжнародні в Україні (не включати ОДАУ) 

    

Усього доповідачів  

(не дублювати) 
 (не дублювати):  : 

Всеукраїнські, регіональні (не включати ОДАУ) 

    

Усього (не дублювати):  (не дублювати):  : 

    



Усього доповідачів  

(не дублювати) 
 (не дублювати):  : 

 

 

Продовження таблиці 9 
В ОДАУ 

Міжнародні 

Різничук І.Ф. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Сучасні принципи щодо 

організації повноцінної годівлі 

сільськогосподарських тварин 

 

Різничук І.Ф. «Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти» 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція науковців 

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Програма годівлі корів за 

періодами виробничого циклу  

Богдан М.К «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Селекційно-генетичні параметри 

відбору овець 

Богдан М.К «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Селекційні та генетичні 

параметри відбору овець в 

умовах півдня України. 
 

Ніколенко І.В. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Сучасні принципи щодо 

організації повноцінної годівлі 

сільськогосподарських тварин 

 

Ніколенко І.В. «Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти» 

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Програма годівлі корів за 

періодами виробничого циклу  



ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція науковців 

Підготовлено до друку 

Кишлали О.К. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Сучасні принципи щодо 

організації повноцінної годівлі 

сільськогосподарських тварин 

 

Кишлали О.К. «Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти» 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція науковців 

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Програма годівлі корів за 

періодами виробничого циклу  

Гурко Є.Ю. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Селекційно-генетичні параметри 

відбору овець 

 

Гурко Є.Ю. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Селекційні та генетичні 

параметри відбору овець в 

умовах півдня України. 
 

Мажиловська К.Р. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Селекційно-генетичні параметри 

відбору овець 

Мажиловська К.Р. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Сучасні принципи щодо 

організації повноцінної годівлі 

сільськогосподарських тварин 

 

Мажиловська К.Р. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Селекційні та генетичні 

параметри відбору овець в 

умовах півдня України. 



Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

 

Мажиловська К.Р. «Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти» 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція науковців 

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Програма годівлі корів за 

періодами виробничого циклу  

Гарбар А.В. «Сучасні підходи 

забезпечення якості та безпечності 

тваринницької продукції» 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, 2022. 

Одеса. Україна. ОДАУ 

24-25 листопада 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Обгрунтування норм годівлі 

перепелів 

Сучасні принципи щодо 

організації повноцінної годівлі 

сільськогосподарських тварин 

Гарбар А.В. «Актуальні аспекти розвитку науки і 

освіти» 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція науковців  

Одеса. Україна. ОДАУ 

8-9 грудня 2022 р. 

Підготовлено до друку 

Потреба перепелів у 

амінокисислотах  

Програма годівлі корів за 

періодами виробничого циклу 

Усього доповідачів  

(не дублювати)   7 
 (не дублювати): 2 : 1 : 6 

Всеукраїнські, регіональні 

    

Усього (не дублювати):  (не дублювати):  : 

    

Усього доповідачів в ОДАУ :  : 

    

Усього доповідачів  

  7 

Зарубіжні конференції  Міжнародні конференції в 

Україні (включати ОДАУ) 

Всеукраїнські, регіональні 

(включати ОДАУ) 

: 1 : 1 : - 

 

9.1. Перелік викладачів, які не взяли участь у конференціях ОДАУ / за межами. Пояснити причини.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

- подано заявок у 2022.: 
№ 

з/п 

Тип (патент на корисну модель, винахід, авторський твір та ін.) та назва документу Автори Номер 

та дата реєстрації 

Усього по кафедрі:   

 

- отримано у 2022 р.: 
№ 

з/п 

Тип (патент на корисну модель, винахід, авторський твір та ін.) та назва документу Автори Номер 

та дата реєстрації 

Усього по кафедрі:   

 

- 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 премій. 

Б. Державних премій. 

В. Премій виставок (медалі) 

Г. Грантів. 

Д. Грамот, дипломів. 

 

 12. Підготовка науково-педагогічних кадрів 

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

рад інших  ВНЗ для захисту дисертацій 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Науковий ступінь, вчене звання Назва ВНЗ, де функціонує спеціалізована 

вчена рада, в якій є членом 

1 2 3 4 

1 Різничук Ігор Федорович к. с.-г. н., доцент ОДАУ. Разова 

2 Чігірьов Валерій Олександрович  к. с.-г. н., доцент ОДАУ. Разова 



 
  

 12.2. Загальна чисельність аспірантів – 3 осіб. 

 12.3. Чисельність аспірантів денної форми навчання - 3 осіб. 

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

навчався або проходив стажування – осіб. 

12.5. Загальна чисельність докторантів – осіб. 

12.6. Чисельність випускників аспірантури – 2 особи. 

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

пізніше одного року після закінчкення аспірантури – осіб.  

 

 

 

 

 

 

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) 
Прізвище, ім’я по батькові 

запрошуваного вченого 

Посада і науковий 

ступінь 

Тематика лекцій Термін  

перебування 

(число, місяць) 

Кількість годин на 

лекції, консультації 

(окремо) 

Соболев Олександр Іванович, 

Білоцерківський національний 

аграрний університет 

д. с.-г. н. професор «Організація ставкового рибного 

господарства» 

Онлайн 

жовтень-

листопад  

1,5 

Гуцол Анатолій Васильович, 

завідувач відділу інноваційних 

технологій заготівлі, 

зберігання, моніторингу якості 

сировини та кормів Інституту 

кормів та сільського 

д. с.-г. н. професор «Інноваційні технології заготівлі, 

зберігання, моніторингу якості 

сировини та кормів» 

Онлайн 

жовтень-

листопад 

1,5 



господарства Поділля НААН 

м. Вінниця. 

Корник Олександр 

Володимирович. Соєва 

асоціація України. Радник з 

питань впровадження 

продуктів сої за використання 

у тваринництві. 

к. с.-г. н. доцент «Продукти сої у годівлі тварин» Онлайн 

жовтень-

листопад 

1,5 

Бомко Віталій Семенович,  

Білоцерківський національний 

аграрний університет 

д. с.-г. н. професор «Організація повноцінної годівлі 

високопродуктивних тварин» 

Онлайн 

жовтень-

листопад 

1,5 

14. Звіт про проведення наукових конференцій і семінарів кафедрою на базі університету в 2022 р. 
№ 

з/п 

Назва заходу Вид заходу  Дата  

проведення  

Кількість 

учасників  

Перелік вузів, викладачі 

яких взяли участь  

1 2 3 4 5 6 

Конференції  

      

Семінари  

      

15. Науково-дослідна робота студентів 

 

15.1. Кількість науково-педагогічних працівників, які керують науково-дослідною роботою студентів: 5 

осіб. 

15.2. Робота гуртків 
Назва гуртка Керівник Кількість членів Кіслість заслуханих доповідей 

1 2 3 4 

1. Годівля тварин і технологія кормів доцент Різничук І.Ф., 

асистент Кишлали О.К., 

асистент Мажиловська К.Р. 

15 15 

2. Селекція собак Асистент 

Гурко Є.Ю. 

10 10 

: 2 - : 25 : 25 

 



  

15.3. Участь у всеукраїнському конкурсі студентських робіт  
Автор  

(факультет, курс) 

Керівник  Найменування роботи  Місце і дата проведення  Одержані 

нагороди  

1 2 3 4 5 

Гирбу В.І., ННІ Б та 

А, 3 курс 

 

 

 

 

Монахова В.В., ННІ Б 

та А, 2 курс. 

 

Чігірьов В.О. 

 

 

 

 

 

Гурко Є.Ю. 

Продуктивні особливості овець 

одеського типу асканійської м'ясо-

вовнової породи овець різних 

етологічних типів 

 

 

 

Поведінкові реакції овець 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з 

галузі знань 20 «Аграрні науки 

та продовольство», 

спеціальність 204 «Технологія 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва» на базі 

Миколаївського національного 

аграрного університету у 2021-

2022 навчальному році 

2 тур 

Усього (не 

дублювати): 2 

- : 2 : 1  

 

 15.4. Участь в інших конкурсах наукових студентських робіт  
Автор  

(факультет, курс) 

Керівник  Найменування роботи  Вид конкурсу,  

місце проведення  

Одержані 

нагороди  

1 2 3 4 5 

     

Усього (не дублювати): - : - : 

 

 15.5. Участь студентів у зарубіжних судентських наукових, творчих, мистецьких конкурсах 
Автор  

(факультет, курс) 

Керівник  Найменування роботи  Вид конкурсу,  

місце проведення  

Одержані 

нагороди  

1 2 3 4 5 

     

: - : - : 

 15.6. Участь студентів у всеукраїнських судентських наукових, творчих, мистецьких конкурсах  
Автор  Керівник  Найменування роботи  Вид конкурсу,  Одержані 



(факультет, курс) місце проведення  нагороди  

1 2 3 4 5 

     

: - : - : 

 

 15.7. Участь студентів у І турі всеукраїнської олімпіади  
Назва олімпіади  Керівник  Кількість  

учасників  

Одержані нагороди   

1 2 3 4 

    

: - : : 

 15.8. Участь студентів у ІІ турі всеукраїнської олімпіади  
Назва олімпіади  Керівник  Кількість  

учасників  

Одержані нагороди   

1 2 3 4 

   - 

:  - :  : 

15.9. Участь студентів у регіональних олімпіадах 
Назва олімпіади  Керівник  Кількість  

учасників  

Одержані нагороди   

1 2 3 4 

    

: - : : 

 

15.10. Участь студентів у розробці держбюджетних тем, яківиконуються на кафедрі  
Найменування теми  Прізвище, ім’я (факультет, курс), із них з 

оплатою праці 

Зміст роботи, виконаної студентами  

   

: : - 

 

15.11. Участь студентів у розробці госпдоговірних тем, яківиконуються на кафедрі  
Найменування теми  Прізвище, ім’я (факультет, курс), із них з Зміст роботи, виконаної студентами  



оплатою праці 

   

: : - 

  

 15.12. Публікації студентських робіт у співавторстві з викладачами  
Автор (факультет, курс) Найменування роботи Місце публікації, випуск, сторінки  

1 2 3 

Рудик А.О. 

Науковий керівник – асистент Гурко Є. Ю. 

Каністерапія Збірник матеріалів студентської науково-

практичної конференції, Одеса, ОДАУ. С. 

102-107 

Усього (не дублювати): 1 : 1 - 

 

 15.13. Публікації студентських робіт (самостійно) 
Автор (факультет, курс) Керівник Найменування роботи Місце публікації 

1 2 3 4 

    

Усього (не дублювати): - : - 

 15.14. Участь студентів у наукових студентських конференціях ОДАУ 
Автор  

(факультет, курс) 

Керівник  Вид конференції Тема конференції Місце і дата 

проведення 

Найменування доповіді 

1 2 3 4 5 6 

Глазатова Ю.О. Чігірьов В.О., 

Гурко Є.Ю., 

Мажиловська 

К.Р. 

Науково-

практична 

студентська 

конференція  

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

ОДАУ 

18 лютого 

2022 

Оцінка за фенотипом рун 

помісних ярок F1. 

Канівець А.М. Чігірьов В.О., 

Мажиловська 

К.Р. 

Науково-

практична 

студентська 

конференція  

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

ОДАУ 

18 лютого 

2022 

Досвід трансплантації 

ембріонів великої рогатої 

худоби в умовах України  

Курінна С.В. Чігірьов В.О., 

Гурко Є.Ю., 

Мажиловська 

К.Р. 

Науково-

практична 

студентська 

конференція  

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

ОДАУ 

18 лютого 

2022 

Селекційно-генетичні 

показники ознак 

продуктивності помісних 

ярок F1. 



Нічик Д.В.  Чігірьов В.О., 

Гурко Є.Ю., 

Мажиловська 

К.Р. 

Науково-

практична 

студентська 

конференція  

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

ОДАУ 

18 лютого 

2022 

ДНК – технології у 

тваринництві 

Шкрабак А.О. Мажиловська 

К.Р. 

Кишлали О.К. 

Науково-

практична 

студентська 

конференція  

Сучасні технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

ОДАУ 

18 лютого 

2022 

Вплив преміксу на 

біохімічний статус крові 

та продуктивність свиней 

Усього (не дублювати): 5 : 4 - Усього (не дублювати): 1 - : 5 

Усього у наукових 

студентських 

конференціях ОДАУ (не 

дублювати): 20 

: 4  Усього (не дублювати): 1  : 5 

 

   

 

 

 

 5.15. Участь студентів 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 

       

Усього (не дублювати): - - : - - - 

 

 15.16. Участь студентів у всеукраїнських наукових студентських конференціях, симпозіумах 
Автор  

(факультет, курс) 

Керівник  Вид конференції Тема конференції Місце і дата 

проведення 

Найменування доповіді Оримані 

нагороди  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Усього (не дублювати): - - : - - - 

  



 15.17. Участь студентів у зарубіжних наукових студентських конференціях, симпозіумах 
Автор  

(факультет, курс) 

Керівник  Вид конференції Тема конференції Місце і дата 

проведення 

Найменування доповіді Оримані 

нагороди  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Усього (не дублювати): - - : - - - 

15.18. Участь студентів у всеукраїраїнських виставках  
Автор  Факультет, 

курс 

Керівник  Найменування роботи  Місце  

експонування  

Нагороди 

виставки  

1 2 3 4 5 6 

      

Усього (не дублювати): - - : - : 

15.19. Участь студентів у регіональних виставках  
Автор  Факультет, 

курс 

Керівник  Найменування роботи  Місце  

експонування  

Нагороди 

виставки  

1 2 3 4 5 6 

      

Усього (не дублювати): - - : - : 

15.20. Участь студентів у виставках ОДАУ 
Автор  Факультет, курс Керівник  Найменування роботи  Місце  

експонування  

Нагороди 

виставки  

1 2 3 4 5 6 

      

: - - : - : 

 

15.21. Участь студентів у винахідницькій та патентній діяльності  
Найменування  

заявок і свідоцтв  

Автор  Дата  

подання заявок  

Дата та номер  

одержаного свідоцтва  

Кількість  

пропозицій про 

патентування  

Кількість  

одержаних патентів 

і ліцензій  

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 

Відсоток молодих учених, які залишаються у 

закладі вищої освіти після закінчення 

аспірантури 

2022 … / … 3 33,3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доповнення до пункту 16 
Показники Параметри 

  

Чисельність молодих учених, усього, з них:                         3 спіробітн + 3 аспіранти 

- доктори наук - 

- кандидати наук 1 

- без ступеня, не включаючи аспірантів 2 

Кількість наукових праць, за участю молодих вчених - 

Опубліковано монографій, з них:  

- за кордоном  - 

Опубліковано підручників, навчальних посібників - 

Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 5 

- статей у зарубіжних виданнях 1 

- у міжнародній наукометричній базі даних Scopus - 



- Web of Science - 

 

 

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

регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності 

 

  

 Завідувач кафедри                                                    ______                                                                       Різничук І.Ф. 
(підпис) 

 «19» жовтня 2022 р.  


