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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА КАФЕДРАЛЬНИМИ ТЕМАТИКАМИ 

КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ 

НА 2021 КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвалено 

на засіданні кафедри інфекційної патології,  

гігієни, санітарії та біобезпеки,  

протокол № ____ від _______________ 20____ року 



 

Узагальнюючі показники  

планування науково-дослідних робіт  

факультету ветеринарної медицини 

кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки, 

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2021 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР за кафедральними тематиками зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього од 1 

1.1 
у т.ч., 

завершених  
од - 

1.2 перехідних  од - 

1.3. нових  од 1 

2 НДР за кафедральними тематиками без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього од  

2.1. 
у т.ч., 

завершених  
од  

2.2. перехідних  од  

2.3. нових  од  

3 НДР, що плануються до виконання за кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) од 1 

 

Тематичний план науково-дослідних робіт  

факультету ветеринарної медицини 

кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки, 

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2021 рік 
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при наявності) 

Науковий керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 



Кафедра інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

1 

Діагностика, 

лікування, заходи 

боротьби і 

профілактики хвороб 

тварин 

Протокол 

засідання кафедри 

інфекційної 

патології, гігієни, 

санітарії та 

біобезпеки 

Полтавської 

державної 

аграрної академії 

№ 9 від 

08.02.2021 р. 

На реєстрації 

Передера С., 

кандидат ветеринарних 

наук, професор. 

Передера О., кандидат 

ветеринарних наук, 

доцент. 

2021-2024 

Наукові результати етапу 

дослідження 2021 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

2 

Заходи неспецифічної 

профілактики хвороб 

тварин різної етіології 

Протокол 

засідання кафедри 

інфекційної 

патології, гігієни, 

санітарії та 

біобезпеки 

Полтавської 

державної 

аграрної академії 

№ 9 від 

08.02.2021 р. 

На реєстрації 

Передера С., 

кандидат ветеринарних 

наук, професор. 

Замазій А., доктор 

ветеринарних наук, 

професор. 

2021-2024 

Наукові результати етапу 

дослідження 2021 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 

       
 

                                                                                                                                                

 

Завідувач кафедри інфекційної 

патології, гігієни, санітарії та біобезпеки 

кандидат ветеринарних наук, доцент, 

професор кафедри                                                                                                                                                           С. Передера 

 


