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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КАФЕДРИ
1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них:
№ з/п

1

2

Показники

Кількість

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб)

7

з них,
кандидатів наук

5

докторів наук

1

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)

-

з них,
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді

-

чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб)

-

3
з них, із захистом дисертації
4

захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього

-

5

захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього

-

5

Розділ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них:
№ з/п

Науково-дослідні роботи, що виконувались

Кількість,
одиниць

за держбюджетними темами, усього

-

1.1.

з них,
загального фонду державного бюджету

-

1.2.

спеціального фонду державного бюджету

-

2.

за угодами міжнародного співробітництва

-

3.

за господарськими договорами із замовниками

7

3.1.

з них,
про виконання науково-дослідних робіт

-

3.2.

про виконання консультативних (наукових) послуг

7

за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього

-

4.1.

з них,
завершених

-

4.2.

перехідних

-

4.3.

нових

-

за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього

1

з них,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього

1

1.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

у т.ч., завершених

-

перехідних

1
6

2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них:
№ з/п
1.

Показники

Кількість, одиниць

кількість публікацій (статей), усього

18 (12 ст + 6 тез)

1.1.

з них,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України

3

1.2.

за кордоном (у міжнародних виданнях)

-

2.

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science
для соціо-гуманітарних Copernicus)

2

3.

кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science
для соціо-гуманітарних Copernicus)

-

4.

кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ)

-

5.

кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

-

6.

кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають
імпакт-фактор

-

7.

опубліковано монографій, усього

7.1.
8.
8.1.
9.

з них,
за кордоном
опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

-

з них,
за кордоном
опубліковано підручників
7

10.

опубліковано навчальних посібників

11.

отримано охоронних документів, усього

3

11.1.

з них,
патентів на винаходи

-

11.2.

патентів на корисну модель

3

12.

отримано свідоцтв авторського права

-

13.

створено науково-технічної продукції (НТП), усього

-

13.1.

з них,
нової техніки

-

13.2.

технологій

13.3.

матеріалів

-

13.4.

сортів рослин та порід тварин

-

13.5.

методів, теорій

-

впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього

-

14.1.

з них,
нової техніки

-

14.2.

технологій

-

14.3.

матеріалів

-

14.

8

14.4.

сортів рослин та порід тварин

-

14.5.

методів, теорій

-

впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього

-

15.1.

з них,
нової техніки

-

15.2.

технологій

-

15.3.

матеріалів

-

15.4.

сортів рослин та порід тварин

-

15..5

методів, теорій

-

15.

16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
17.2.
18.

подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього
з них,
у національних наукових конкурсах
у міжнародних наукових конкурсах

-

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього
з них,
у національних наукових конкурсах

-

у міжнародних наукових конкурсах

-

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій

-

9

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік
розробок повинен відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво»)
Назва та автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

№
з/п

1
1

2
-

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3
-

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Дата акту
впровадження

4
-

5
-

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6
-

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях,
які мають імпакт-фактор, за формою:
№
з/п
1

Автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)
2

Назва видання,
де опубліковано роботу

Назва роботи
3

Том, номер
(випуск, перша-остання
сторінки роботи)

4

5

Статті
1

-

-

-

-

-

-

Статті, прийняті редакцією до друку
1

-

-
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2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів:

№
з/п

Тема науково-дослідної
роботи, що подавалась
на науковий конкурс

1

Керівник теми
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

2

Назва наукового конкурсу,
джерело фінансування

3

Результати участі
в науковому конкурсі
(подана заявка / отримано
фінансування на ______ тис. грн.)

4

5

Національні наукові конкурси
1

-

-

-

-

-

-

Міжнародні наукові конкурси
1

-

-
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них:
№ з/п

Показники

Кількість, одиниць

Проведено наукових заходів (крім студентських), усього

-

1.1.

з них,
міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій

-

1.2.

міжнародних семінарів

-

1.3.

всеукраїнських конференцій, Інтернет-конференцій

-

1.4.

всеукраїнських семінарів

-

1.5.

інших

-

Проведено студентських наукових заходів, усього

-

2.1.

з них,
міжнародних конференцій, Інтернет-конференцій

-

2.2.

всеукраїнських конференцій, Інтернет-конференцій

-

2.3.

інших

-

3

Участь в редакційних колегіях наукових журналів

1

4

Участь в організаційних комітетах наукових конференцій

-

5

Участь в експертних радах, журі

2

6

Участь в спеціалізованих вчених радах

1

7

Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

3

8

Інше (вказати)

-

1.

2.
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3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді
№ з/п

Вид (конференція, семінар тощо),
статус (міжнародна, всеукраїнська тощо)
наукового заходу

Тема наукового заходу

Дата
проведення

Наукові заходи (крім студентських)
1

-

-

-

-

-

Студентські наукові заходи
1

-

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових
конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо:

№ з/п
1

2

3

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)
Поліщук Анатолій Анатолійович,
доктор сільськогосподарських
наук, професор
Кузьменко Лариса Михайлівна,
кандидат сільськогосподарських
наук
Поліщук Анатолій Анатолійович,
доктор сільськогосподарських
наук, професор

Вид участи
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,
спеціалізованих вчених радах тощо)
Член редакційної колегії з галузі «Сільське господарство» Вісника
Полтавської державної агарної академії
Член секції 5 «Технічне і технологічне оновлення та розвиток
агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча
безпека» експертної ради Міністерства освіти і науки України з
експертизи
проектів
наукових
робіт,
науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених
Член науково-методичної комісії 11 (НМК 11) ради Міністерства освіти і
науки України з аграрних наук та ветеринарії, підкомісії 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва
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Дата участі

постійно

19.04.2019 р.
04.11.2019 р.

постійно

4

Поліщук Анатолій Анатолійович,
доктор сільськогосподарських
наук, професор

Член спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01 Білоцерківського
національного аграрного університету

постійно

3.4. Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо:
№ з/п
1

1

2

3

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)

Назва заходу
(спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо)

Результати участі
(диплом, грамота,
угода про співпрацю)

3

4

2

Кузьменко Лариса Михайлівна,
кандидат сільськогосподарських
наук

Участь у Міжнародній науково-практична конференції Animal
Nutrition Forum 2019 «Актуальні проблеми годівлі тварин і технології
кормів», 30.10.2019 р.

Сертифікат

Поліщук Анатолій Анатолійович,
доктор сільськогосподарських
наук, професор

Участь у Міжнародній науково-практична конференції Animal
Nutrition Forum 2019 «Актуальні проблеми годівлі тварин і технології
кормів», 30.10.2019 р.

Сертифікат

Мироненко Олена Іванівна,
кандидат сільськогосподарських
наук, доцент

Участь у Міжнародній науково-практична конференції Animal
Nutrition Forum 2019 «Актуальні проблеми годівлі тварин і технології
кормів», 30.10.2019 р.

Сертифікат
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ
4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у
звітному періоді, з них:
№ з/п

Показники

Кількість документів,
в рамках яких здійснюється
співробітництво, одиниць

1

Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук, усього

-

2

Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською
міською радою, усього

-

3

Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього

-

4

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього

-

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками
№ з/п

Назва
наукового підрозділу кафедри

1

1

2

-

Напрям діяльності
наукового підрозділу кафедри

Опис діяльності наукового підрозділу,
результативність роботи

3

4

-

-
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4.3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної
академії наук України та національних галузевих академій наук

№ з/п

Назва наукової
установи-партнера

1
1

2
-

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи, тематика
досліджень, видавнича діяльність,
стажування студентів та аспірантів
на базі академічних установ)

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

-

-

Практичні результати від
співробітництва
5
-

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською радою, спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

№ з/п

Назва наукової
установи-партнера

1
1

2
-

Форми співробітництва
(спільні структурні підрозділи, тематика
досліджень, видавнича діяльність,
стажування студентів та аспірантів
на базі академічних установ)

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

-

-

Практичні результати від
співробітництва
5
-

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати
загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науковотехнічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за
формою:
Форми співробітництва
Документ, в
(спільні структурні підрозділи,
рамках якого
Назва наукової
тематика досліджень, видавнича
Практичні результати від
№ з/п Країна партнер
здійснюється
установи партнера
діяльність, стажування студентів та
співробітництва
співробітництво,
аспірантів на базі академічних
термін його дії
установ)
1

2

3

4

5

6

Співробітництво із вітчизняними партнерами
1

-

-

-

-

-

-

-

Співробітництво із міжнародними партнерами
1

-

-

-
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
5.1. Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів
№ з/п
1

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Показники
2

Кількість
3

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них,
самостійно студентами
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських
науково-дослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які отримали охоронні документи,
з них,
самостійно студентами
18

6

1
1
2
-

Розділ 6. ІНШЕ
Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ
Науково-педагогічним працівникам кафедри інтенсифікувати публікацію наукових праць у періодичних виданнях,
які включені до наукометричних баз, рекомендаваних МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; у
фахових виданнях України та закордонних виданнях; підготувати до видання підручник або навчальний посібник,
видати розроблені навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів, дистанційного навчання,
конспекти лекцій, практикуми, методичні вказівки або рекомендації; організувати і провести конференцію або круглий
стіл, присвячений актуальним питанням годівлі і гігієни сільськогосподарських тварин, із залученням спеціалістів
сільськогосподарських підприємств, комбікормового заводу, тощо.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді
додаються на ___________ арк.

ДОДАТОК 2
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на _____15______ арк.
Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк.

ДОДАТОК 3
Список опублікованих монографій,
розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок

1
1

2
-

Монографії
1
1

2
Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки)

1
1

2
-
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ДОДАТОК 4
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок

1
1

2
-

Підручники
1
1

2
-

ДОДАТОК 5
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок

1
1

2
-

Навчальні посібники
1
2

1
-
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ДОДАТОК 6
Список отриманих патентів
та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Назва документу

Вид документа

Дата набуття
чинності

Власник охоронного
документа

Винахідник

2

3

4

5

6

Патенти

1

Спосіб СВЧ-обробки бджіл

Патент на корисну
модель № 131058

10.01.2019 року,
Бюл. № 1

Полтавська державна
аграрна академія

2

Змінний фільтр для
удосконаленого доїльного
апарата

Патент на корисну
модель № 132507

25.02.2019 року,
Бюл. № 4

Дев’ятко О. С.
Ульянко С. О.
Канівець Н. С.

3

Спосіб підвищення
відтворювальної здатності
свиней в умовах теплового
стресу

Патент на корисну
модель № 133103

25.03.2019 року,
Бюл. № 6

Полтавська державна
аграрна академія
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Литвин О. Ю.,
Галич О. А.,
Чіп Л. О.,
Дорошенко О. О.,
Дорошенко А. П.,
Кузьменко Л. М.,
Березницький В. І.,
Слинько В. Г.,
Піщаленко М. А.,
Коваленко Н. П.,
Воробйова А. В.,
Прасолов Є. Я.
Дев’ятко О. С.,
Ульянко С. О.,
Канівець Н. С.
Усенко С. О.,
Шостя А. М.,
Рокотянська В. О.,
Цибенко В. Г.,
Поліщук А. А.,
Березницький В. І.,
Усенко О. О.,
Павлова І. В.,

Ступарь І. Г.,
Бондаренко О. М.,
Сокирко М. П.,
Невідничий О. С.
Свідоцтва авторського права
1

-

-

-

-

-

ДОДАТОК 7
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на
____20_______ арк.
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Кузьменко Лариса Михайлівна
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання не має
Посада завідувач кафедри, доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

09.08.19 р.,
Тараненко
Світлана
Юріївна

2,0

2,0

Звіт

1

-

-

-

-

-

Завершені (у переліку)
1

Кузьменко Л.М.
Оптимізація годівлі корів у
фермерському господарстві

Перехідні (у переліку)
1

-

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Перехідні (у переліку)
1

Поліщук А. А., доктор с.-г. наук,
професор
Оптимізація раціонів та рецептів
комбікормів для
сільськогосподарських тварин та
птиці на основі кормів місцевого
виробництва з обґрунтованим
використанням різноманітних добавок
у залежності від продуктивності й
умов утримання (№ ДР 0116U005794)
2016-2021 рр.

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
інші статті:
1. Кузьменко Л. М. Основа стабільного і раціонального ведення
галузі молочного скотарства – створення міцної кормової бази.
Актуальні питання технології продукції тваринництва. Збірник статей
за результатами ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30-31 жовтня 2019 року. Полтава : РВВ
ПДАА, 2019.
2. Лукаш А. Ю., Кузьменко Л. М. Сир кисломолочний як об'єкт
переробки молока і харчовий продукт. Актуальні питання технології
продукції тваринництва. Збірник статей за результатами ІV
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-конференції
(м. Полтава, 30-31 жовтня 2019 року. Полтава : РВВ ПДАА, 2019.
3. Лукаш А. Ю., Кузьменко Л. М. Виробництво вершкового масла.
25

х
6
5

Актуальні питання технології продукції тваринництва. Збірник статей
за результатами ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30-31 жовтня 2019 року. Полтава : РВВ
ПДАА, 2019.
4. Семеняченко В. О., Кузьменко Л. М. Сучасний асортимент та
шляхи підвищення біологічної цінності жирових продуктів.
Актуальні питання технології продукції тваринництва. Збірник статей
за результатами ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30-31 жовтня 2019 року. Полтава : РВВ
ПДАА, 2019.
5. Семеняченко В. О., Кузьменко Л. М. Нітрит натрію як консервант,
фіксатор забарвлення і харчова добавка з високою токсичною дією.
Актуальні питання технології продукції тваринництва. Збірник статей
за результатами ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30-31 жовтня 2019 року. Полтава : РВВ
ПДАА, 2019.
тези:
6. Юхно В. М., Кузьменко Л. М., Кодак Т. С. Досвід проведення
мікробіологічних досліджень у розрізі навчальних дисциплін
факультету технології виробництва і переробки продукції
тваринництва. Матеріали 50-ї науково-методичної конференції
викладачів і аспірантів «Сучасний підхід до викладання навчальних
дисциплін в контексті підвищення якості вищої освіти» (м. Полтава,
26-27 лютого 2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С. 182-184.
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
26

1

-

-

даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
27

х
1
1
1
1
-

у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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-

Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

Показники

Кількість

2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Кількість студентських наукових заходів, усього
з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
з них, самостійно студентами

3
-
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Чижанська Наталія Василівна
Науковий ступінь кандидат біологічних наук
Вчене звання не має
Посада: доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

2,0

2,0

Звіт

1

-

-

-

-

Завершені (у переліку)
1.

Чижанська Н. В.
Використання
комбікорму
з
додаванням
біологічно
активної
добавки
з
суміші
незамінних
амінокислот.

17.10.19 р.
Скат Анна
Василівна

Перехідні (у переліку)
1

-

-
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1.7. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).

№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Перехідні (у переліку)
1

Поліщук А. А., доктор с.-г. наук,
професор
Оптимізація раціонів та рецептів
комбікормів для
сільськогосподарських тварин та
птиці на основі кормів місцевого
виробництва з обґрунтованим
використанням різноманітних добавок
у залежності від продуктивності й
умов утримання (№ ДР 0116U005794)
2016-2021 рр.

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
інші статті:
1. Шкурупій К. О., Чижанська Н. В. Використання антиоксидантів в
годівлі коней. Актуальні питання технології продукції тваринництва.
Збірник статей за результатами ІV Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції (м. Полтава, 30-31 жовтня 2019
року. Полтава : РВВ ПДАА, 2019.
тези:
2. Чижанська Н.В., Рак Т.М. Сучасний методичний підхід до
викладання навчальної дисципліни «Годівля тварин і технологія
кормів». Матеріали 50-ї науково-методичної конференції викладачів і
аспірантів «Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в
контексті підвищення якості вищої освіти» (м. Полтава, 26-27 лютого
2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С. 200–202.
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х
2
-

1

1

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
32

-

х
-

у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
33
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-

Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

Показники

Кількість

2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Кількість студентських наукових заходів, усього
з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
з них, самостійно студентами

3
-
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Поліщук А.А.
Науковий ступінь доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання професор
Посада: професор
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

Маренич М.М.

1,0

1,0

Звіт

1

-

-

-

-

-

Завершені (у переліку)
1.

Поліщук А.А.
Інтенсивна технологія годівлі
індиків.

Перехідні (у переліку)
1

-
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№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Перехідні (у переліку)
1

Поліщук А. А., доктор с.-г. наук,
професор
Оптимізація раціонів та рецептів
комбікормів для
сільськогосподарських тварин та
птиці на основі кормів місцевого
виробництва з обґрунтованим
використанням різноманітних добавок
у залежності від продуктивності й
умов утримання (№ ДР 0116U005794)
2016-2021 рр.

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
інші статті:
тези:
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus).
1. Особливості прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у
свинок впродовж відтворювального циклу / С. О. Усенко, А. М.
Шостя, А. А. Поліщук, В. Г. Слинько, О. М. Бондаренко, О. І.
Мироненко, С. М. Білаш. Світ медицини та біології. Полтава, 2019.
№2 (68). С. 230–233. (Web of Science)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
36

х
1
-

1

-

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
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х
1
1
1
1
-

матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Рак Тетяна Михайлівна
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання не має
Посада: доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

12.06.19 р
Кропивка
Олександр
Григорович

2,0

2,0

Звіт

1

-

-

-

-

-

Завершені (у переліку)
1.

Рак Т.М.
Використання мінеральних речовин як
активаторів у дії ферментів гормонів і
вітамінів у організмі тварин.

Перехідні (у переліку)
1

-
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).

№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Перехідні (у переліку)
1 Поліщук А. А., доктор с.-г. наук,
професор
Оптимізація раціонів та рецептів
комбікормів для
сільськогосподарських тварин та
птиці на основі кормів місцевого
виробництва з обґрунтованим
використанням різноманітних добавок
у залежності від продуктивності й
умов утримання (№ ДР 0116U005794)
2016-2021 рр.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових
видань України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
інші статті:
1. Крупа О. П., Рак Т. М. Стан вівчарства в Україні та заходи по його
поліпшенню. Актуальні питання технології продукції тваринництва.
Збірник статей за результатами ІV Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції (м. Полтава, 30-31 жовтня 2019
року. Полтава : РВВ ПДАА, 2019.
тези:
2. Чижанська Н.В., Рак Т.М. Сучасний методичний підхід до
викладання навчальної дисципліни «Годівля тварин і технологія
кормів». Матеріали 50-ї науково-методичної конференції викладачів і
аспірантів «Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в
контексті підвищення якості вищої освіти» (м. Полтава, 26-27 лютого
2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С. 200–202.
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
3. Моніторинг хламідійної інфекції серед диких ссавців в Україні.
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х
3
1

1

1

Ксьонз I. M., Зезекало В. К., Передера С. Б., Щербакова Н. С.,
Передера Ж. О., Koнe M. С., Рак T. M., Кравченко С. O.,
Канівець Н. С. Світ медицини та біології. 2019. № 1 (67). С. 227–232.
(Web of science)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
41
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-

у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
42

-

Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

Показники

Кількість

2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Кількість студентських наукових заходів, усього
з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
з них, самостійно студентами

3
-
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Мироненко Олена Іванівна
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання доцент
Посада: доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

30.08.19 р.
Лісна Софія
Олександрівна

2,0

2,0

Звіт

1

-

-

-

-

-

Завершені (у переліку)
1.

Мироненко О.І.
Забезпечення санітарно-гігієнічних
умов утримання
сільськогосподарських тварин

Перехідні (у переліку)
1

-
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Перехідні (у переліку)
1

Поліщук А. А., доктор с.-г. наук,
професор
Оптимізація раціонів та рецептів
комбікормів для
сільськогосподарських тварин та
птиці на основі кормів місцевого
виробництва з обґрунтованим
використанням різноманітних добавок
у залежності від продуктивності й
умов утримання (№ ДР 0116U005794)
2016-2021 рр.

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України:
1. Динаміка вмісту стероїдних
гормонів та інтенсивність
пероксидного окиснення у свинок у період становлення статевої
функції / Шостя А. М., Ступарь І. І., Усенко С. О., Мироненко О. І.,
Бондаренко О. М., Чухліб Є. В., Цибенко В. Г. Міжвідомчий
тематичний науковий збірник «Свинарство». Вип. 72. 2019. 83–93.
2. Особливості формування прооксидантно-антиоксидантного
гомеостазу в спермальній плазмі кнурів-плідників при згодовуванні
наноаквахелатів / Шостя А. М., Рокотянська В. О., Цибенко В. Г.,
Сокирко М. П., Гиря В. М., Мироненко О. І., Невідничий О. С.,
Каплуненко В. Г., Пащенко А. Г. Міжвідомчий тематичний науковий
збірник «Свинарство». Вип. 72. 2019. С. 93–102.
3. Температурний комфорт і продуктивність свиней / Гиря В. М.,
Усачова В. Є., Мироненко О. І., Слинько В. Г. Вісник ПДАА. 2019.
№ 2. С. 105–112.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
інші статті:
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х
6
3

-

Тези:
4. Коробка А. В., Мироненко О. І. Лекція-бесіда як сучасний підхід
до викладання навчальних дисциплін. Матеріали 50-ї науковометодичної конференції викладачів і аспірантів «Сучасний підхід до
виконання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості
вищої освіти». Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С.190–192.
5. Мироненко О. Актуальність виховної роботи у навчальних
закладах вищої освіти. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у
навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових
праць ІІІ міжнар. наук.-метод. конф. 04 жовтня 2019 р. Ч. 2. (ПДАТУ,
м. Камянець-Подільський). Тернополь : ФОП Осадча Ю.В., 2019. С.
30-31.
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
6. Особливості прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у
свинок впродовж відтворювального циклу. Усенко С. О.,
Шостя А. М., Поліщук А. А., Слинько В. Г., Бондаренко О. М.,
Мироненко О. І., Білаш С. М. Світ Медицини та Біології. №2 (68).
2019. С. 234–237. (Web of science)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
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10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Ульянко Сергій Олексійович
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання доцент
Посада: доцент
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

07.06.19 р.
Матяш Юрій
Іванович

600 грн

600 грн

Звіт

1

-

-

-

-

-

Завершені (у переліку)
1.

Ульянко С.О.
Моніторинг об’ємів отримання,
переробки та використання відходів
тваринництва і рослинництва для
підживлення рослин на присадибних і
дачних ділянках.

Перехідні (у переліку)
1
-

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).

№
з/п

Науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання),
тематика роботи,
строки виконання (рік початку і
закінчення)

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Перехідні (у переліку)
1

Поліщук А. А., доктор с.-г. наук,
професор
Оптимізація раціонів та рецептів
комбікормів для
сільськогосподарських тварин та
птиці на основі кормів місцевого
виробництва з обґрунтованим
використанням різноманітних добавок
у залежності від продуктивності й
умов утримання (№ ДР 0116U005794)
2016-2021 рр.

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
інші статті:
1. Ульянко С. О. Техническое обеспечение автоматизированной
очистки кожи дойных коров. Актуальные научные исследования в
современном мире. Вып. 10(54). Ч.2. С. 44–47.
тези:
2. Жук В. В., Ульянко С. О. Моціон ремонтних телиць української
чорнорябої молочної породи. Зб. матеріалів 73-ої Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю. 3-4 квітня
2019 року. Е-видання НУБІП України. Київ. С. 253.
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
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1

1

-

-

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах
даних (крім РИНЦ)
6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних
виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
8. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
10. опубліковано підручників
11. опубліковано навчальних посібників
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
13. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
14. отримано свідоцтв авторського права
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
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18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

Показники

Кількість

2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього
з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами конкурсів студентських науководослідних робіт, усього
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
– переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість студентів-учасників олімпіад, усього
з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього
з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього
з них: – Всеукраїнських наукових заходах
– Міжнародних наукових заходах
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
з них, самостійно студентами
Кількість студентських наукових заходів, усього
з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
з них, самостійно студентами

3
-
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Матюха Віктор Володимирович
Науковий ступінь не має
Вчене звання не має
Посада: старший викладач
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання
(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),
тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

1,0

1,0

Звіт

1

-

-

-

-

Завершені (у переліку)
1.

Матюха Віктор Володимирович
Використання консервованого корму з
бобових культур в структурі раціонів
годівлі корів

27.09.19 р.
Баклицька Тетяна
Володимирівна

Перехідні (у переліку)
1

-

-

