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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)
1.1.

Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них:
№ з/п

Показники

Кількість

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

10

з них,
кандидатів наук

8

докторів наук

1

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)

4

з них,
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді

-

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

-

з них, із захистом дисертації

-

4

захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього

1

5

захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього

-

1

2

3

6

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

Кількість,
одиниць

Науково-дослідні роботи, що виконувались
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

5

3.1.

з них,
про виконання науково-дослідних робіт

-

3.2.

про виконання консультативних (наукових) послуг

5

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

6

4.1.

з них,
завершених

1

4.2.

перехідних

5

4.3.

нових

-

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

6

з них,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього

5

1.

4.

5.
5.1.
5.2.

у т.ч., завершених

-

7
перехідних

5.3.

5

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

Показники

Кількість, одиниць

кількість публікацій (статей), усього

27

1.1.

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

27

1.2.

за кордоном (у міжнародних виданнях)

-

2.

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

-

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

1

з них,
за кордоном

-

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

-

з них,
за кордоном

-

1.

7.1.
8.
8.1.

199

8
9.

опубліковано підручників

-

10.

опубліковано навчальних посібників

-

11.

отримано охоронних документів, усього

-

11.1.

з них,
патентів на винаходи

-

11.2.

патентів на корисну модель

-

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

-

14.4.

сортів рослин та порід тварин

-

14.

9
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

-

14.5.
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

6

Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них:

10

№ з/п

Показники

Кількість, одиниць

Проведено наукових заходів (крім студентських), усього

1

1.1.

з них,
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій

-

1.2.

міжнародних семінарів

-

1.3.

всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій

1

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

5

4

Участь в організаційних комітетах наукових конференцій

2

5

Участь в експертних радах, журі

3

6

Участь в спеціалізованих вчених радах

1

7

Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

1

8

Інше (вказати)

-

1.

2.

11
3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення
наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою):
№ з/п

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

1

Тема наукового заходу

Дата
проведення

3

4

2

Наукові заходи (крім студентських)
1

Всеукраїнська науково-практична Інтернет- «Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань 18 – 19 травня 2017
конференція
інфекційної патології та патоморфології тварин»
року

2
Студентські наукові заходи
1
2
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

1
2
3

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)
2

Замазій
А.
А.,
доктор
ветеринарних наук, професор
Замазій
А.
А.,
доктор
ветеринарних наук, професор

Вид участи
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,
спеціалізованих вчених радах тощо)

Дата участі

3

4

Участь у редакційній колегії Вісника Полтавської державної аграрної
академії з галузі «Ветеринарна медицина».
Участь у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.14 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України.
Член науково-методичної комісії № 11 з аграрних наук та ветеринарії,
Передера
С.
Б.,
кандидат
підкомісії 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» сектору
ветеринарних наук, доцент
вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки

25.04.2017 р.
19.09.2017 р.
27.01.2017 р.
21.06.2017 р.
2017 р.

12
України (розробка стандартів освіти).
Передера
С.
Б.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент
Передера
С.
Б.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент
Передера
С.
Б.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент

4
5
6

Участь у редакційній колегії Вісника Полтавської державної аграрної 25.04.2017 р.
академії з галузі «Ветеринарна медицина».
19.09.2017 р.
Участь у редакційній колегії газети «Ветеринарна медицина у
2017 р.
Полтавській області».
Член Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки.

2017 р.

Член організаційного комітету науково-практичної конференції
Передера
С.
Б.,
кандидат «Актуальні проблеми ветеринарної медицини в Україні», присвяченої 25 – 26
ветеринарних наук, доцент
25-річчю заснування факультету ветеринарної медицини Полтавської року
державної аграрної академії.
Передера Ж. О., кандидат
Член Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки.
2017 р.
ветеринарних наук, доцент
Член організаційного комітету науково-практичної конференції
Петренко М. О., кандидат с.-г. «Актуальні проблеми ветеринарної медицини в Україні», присвяченої 25 – 26
наук, доцент кафедри
25-річчю заснування факультету ветеринарної медицини Полтавської року
державної аграрної академії.
Участь у редакційній колегії Матеріалів Всеукраїнської науковоПередера О. О., кандидат
18 – 19
практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної
ветеринарних наук, доцент
року
медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин».
Участь у редакційній колегії Матеріалів Всеукраїнської науковоДмитренко Н. І., кандидат
18 – 19
практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної
ветеринарних наук, доцент
року
медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин».

7

8

9

10

11

жовтня 2017

жовтня 2017

травня 2017
травня 2017

Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо:

3.4.

№ з/п
1

1

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)
2

Назва заходу
(спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо)

Результати участі (диплом,
грамота, угода про співпрацю)

3

4

Stowarzyszenie Forum Rolnictwa
Ecologiznero im.
Лавріненко І. В., кандидат
Mieczyslava Gornego , Potwierdzenie stazu «Zakresie znaczenia Сертифікат учасника
ветеринарних наук, доцент
i oszczedzania wody w obiegu produkcji ekologicznej»,
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19.05.2017 р.

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

Показники

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
новітнім обладнанням, тощо )
№ з/п
1

1

Кількість документів,
в рамках яких здійснюється
співробітництво, одиниць

Назва
наукового підрозділу кафедри
2

Напрям діяльності
наукового підрозділу кафедри
3

Дослідження патологічних станів
ссавців та птиці, викликаних
Навчально-наукова лабораторія
поліетіологічними чинниками,
кафедри інфекційної патології,
морфогенезу органів імунної
гігієни, санітарії та біобезпеки
системи ссавців, дослідження
особливостей клініко-

(наукові лабораторії, центри колективного користування

Опис діяльності наукового підрозділу,
результативність роботи
4

- Проведення наукових досліджень студентами старших
курсів, аспірантами та докторантами;
- здійснення лабораторної діагностики хвороб тварин
(мікробіологічних та мікологічних досліджень);
проведення
розтину
трупів
з
навчальною,
діагностичною, науковою і судово-ветеринарною метою;
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морфологічного прояву найбільш
розповсюджених хвороб рептилій.

- виділення збудників на поживних середовищах,
постановка біопроби на лабораторних тваринах;
виготовлення
гістологічних
препаратів
для
лабораторних занять та наукових цілей;
- розробка заходів з неспецифічної профілактики
інфекційних хвороб тварин.
За результатами роботи навчально-наукової лабораторії
кафедри у 2017 році викладачами та аспірантами кафедри
проведено наступну роботу:
Опубліковано 10 статтей у наукових фахових виданнях
України:
1. Скрипка М. В. Порівняльні аспекти аналізу відносної
кількості та бактеріальної контамінації диких сизих
голубів в м. Полтава та в м. Кременчук / М. В. Скрипка, І.
І. Панікар, І. О. Коломак // Проблеми зооінженерії та
ветеринарної медицини: Збірник наукових праць
Харківської державної зооветеринарної академії. – X.:
РВВ ХДЗВА., 2017. – Випуск 34, ч. 2 «Ветеринарні
науки» – С. 252 – 256.
2.
Скрипка М. В. Особливості патоморфологічного
прояву вірусного гепатиту у новонароджених цуценят /
М. В. Скрипка, О. В. Тітаренко, Алмагарбех Мохаммад
Абед Енаізан // Вісник Житомирського національного
агроекологічного університету – Житомир, 2017. –
Випуск 1 (60), т. 3 – С. 312 – 316.
3.
Скрипка М. В. Патоморфологічні зміни за
сечокам’яної хвороби котів / М. В. Скрипка, Н. І.
Дмитренко, Аль Куран Кутайбах Бадераль Дін Мустафа //
Вісник Житомирського національного агроекологічного
університету – Житомир, 2017. – Випуск 1 (60), т. 3 – С.
316 – 323.
4.
Скрипка М. В. Патоморфологічні зміни в
паренхіматозних
органах
білих
мишей
за
експериментальної протейної інфекції / М. В.Скрипка, О.
І. Туль // Вісник Житомирського національного
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агроекологічного університету – Житомир, 2017. –
Випуск 1 (60), т. 3 – С. 323 – 329.
5.
Скрипка М. В. Гістологічні зміни в печінкових
лімфатичних вузлах корів за фасціольозної інвазії / М.
В.Скрипка, О. В Кручиненко, І. І. Панікар // Вісник
Житомирського
національного
агроекологічного
університету – Житомир, 2017. – Випуск 1 (60), т. 3 – С.
268 – 273.
6.
Скрипка
М.
В.
Гістологічні
зміни
в
паренхіматозних органах свиней за коліентеротоксемії на
фоні надлишку мікроелементів (міді, заліза, кобальту) в
кормах / М. В. Скрипка, І. Є. Запека // Аграрний вісник
Причорномор’я. Ветеринарні науки – Одеса: ТЕС, 2017. –
Випуск 83. – С. 228 – 234.
7.
Скрипка М. В. Патологоанатомічні зміни в
органах черепахи червоновухої за латентного перебігу
клебсієльозу та стафілококозу / М. В. Скрипка, П. І.
Саулін // Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні
науки – Одеса: ТЕС, 2017. – Випуск 83. – С. 234 – 241.
8.
Передера Ж. О. Влияние нарушений условий
содержания на морфологические показатели мяса и
субпродуктов кур / Ж. О. Передера, М. В.Скрипка,
Альшамайлех Хамза Сами Мохаммад // Аграрний вісник
Причорномор’я. Ветеринарні науки – Одеса: ТЕС, 2017. –
Випуск 83. – С. 195 – 200.
9.
Туль О. І. Морфологічні особливості організму
ящірки прудкої за латентного перебігу колібактеріозу / О.
І. Туль // Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні
науки – Одеса: ТЕС, 2017. – Випуск 83. – С. 268 – 274.
10. Передера С. Б. Вплив дезінфекційного розчину на
основі
полігексаметиленгуанідін
гідрохлориду
на
санітарно-показникові мікроорганізми та білих мишей / Н.
С. Щербакова , С. Б. Передера , Ж. О. Передера, Є. О.
Держговська // Вісник ПДАА. № 3 2017. – С. 91-93.
Опубліковано 8 тез:
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1.
Туль О. І. Особливості морфології легень ящірки
прудкої (Lacerta agilis) / О. І. Туль // Збірник наукових
праць науково-практичної конференції професорськовикладацького складу Полтавської державної аграрної
академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016
році (м. Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава: РВВ
ПДАА, 2017. – C. 329 – 331.
2.
Скрипка М. В. Результати дослідження впливу
ветеринарного препарату «споро-лекс» на організм курей
/ М. В. Скрипка, О. В. Мачуський, Аль-Бкур Тарек ЯхйаХамад // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з
питань інфекційної патології та патоморфології тварин:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, 18–19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека
О. І. 2017. – С. 11 – 13.
3.
Саулін П. І. Патологоанатомічні зміни в легенях у
червоновухої
черепахи
за
латентного
перебігу
клебсієльозу / П. І. Саулін // Сучасні проблеми
ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та
патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет-конференції, 18–19 травня,
2017 р. – Полтава: ФОП Кека О. І. 2017. – С. 72 – 73.
4.
Скрипка М. В. Патоморфологічні зміни в органах
травної системи білих мишей за експериментальної
протейної інфекції / М. В.Скрипка, О. І. Туль // Сучасні
проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної
патології
та
патоморфології
тварин:
матеріали
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції,
18–19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека О. І. 2017. –
С. 78 – 79.
5.
Коломак І. О. Патоморфологічні зміни в печінці
диких сизих голубів за колібактеріозу / І. О. Коломак //
Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань
інфекційної патології та патоморфології тварин:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
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конференції, 18–19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека
О. І. 2017. – С. 90 – 92.
6. Передера С. Б. Діагностика та оздоровчі заходи проти
сальмонельозу свиней / С. Б. Передера, Н. С. Щербакова,
Ж. О. Передера, О. І. Святодух // Збірник наукових праць
науково-практичної
конференції
професорськовикладацького складу Полтавської державної аграрної
академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016
році. Полтава: РВВ ПДАА, 2017. 2 с.
7. Передера С. Б. Бактерицидні властивості волоського
горіха / С. Б. Передера, Н. І. Андрусів // Сучасні проблеми
ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та
патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної
Інтернет-конференції.
Полтава,
ПДАА, 2017. 3 с.
8. Передера С. Б. Коригування імунного стану телят
стимулятором обміну речовин «Катозал 10%» під час
щеплення вакциною Хіпрабовіс-4./ Передера С.Б.,
Щербакова Н. С., Передера Ж. О. // Міжнародна науковопрактична конференція
«Епізоотологія, здоров’я та
добробут
тварин.
Виклики
сучасності.»
НМЦ«АГРООСВІТА. Київ, 2017. 121- 122 с.
Зроблено 8 доповідей на конференціях:
1.
Доповідь на науково-практичній конференції
професорсько-викладацького
складу
Полтавської
державної аграрної академії за підсумками науководослідної роботи в 2016 році, 17 – 18 травня 2017 року, м.
Полтава, тема доповіді: «Особливості морфології легень
ящірки прудкої (Lacerta agilis)», (доповідач: Туль О. І.).
2.
Доповідь на всеукраїнській науково-практичній
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної
медицини
з
питань
інфекційної
патології
та
патоморфології тварин» 18–19 травня, 2017 року, м.
Полтава, тема доповіді: «Результати дослідження впливу
ветеринарного препарату «споро-лекс» на організм
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курей» (доповідач Скрипка М. В.).
3.
Доповідь на всеукраїнській науково-практичній
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної
медицини
з
питань
інфекційної
патології
та
патоморфології тварин» 18–19 травня, 2017 року, м.
Полтава, тема доповіді: «Патоморфологічні зміни в
органах
травної
системи
білих
мишей
за
експериментальної протейної інфекції», (доповідач: Туль
О. І.).
4.
Доповідь на всеукраїнській науково-практичній
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної
медицини
з
питань
інфекційної
патології
та
патоморфології тварин» 18–19 травня, 2017 року, м.
Полтава, тема доповіді: «Патологоанатомічні зміни в
легенях у червоновухої черепахи за латентного перебігу
клебсієльозу», (доповідач: Саулін П. І.).
5.
Доповідь на всеукраїнській науково-практичній
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної
медицини
з
питань
інфекційної
патології
та
патоморфології тварин» 18–19 травня, 2017 року, м.
Полтава, тема доповіді: «Патоморфологічні зміни в
печінці диких сизих голубів за колібактеріозу»,
(доповідач: Коломак І. О.).
6.
Доповідь на XIII міжнародній науково-практичній
конференції морфологів України «Актуальні проблеми
сучасної морфології» 1–2 червня 2017 року, м. Житомир,
тема доповіді: «Особливості патоморфологічного прояву
вірусного гепатиту у новонароджених цуценят»,
(доповідач Скрипка М. В.).
7.
Доповідь на XIII міжнародній науково-практичній
конференції морфологів України «Актуальні проблеми
сучасної морфології» 1–2 червня 2017 року, м. Житомир,
тема
доповіді:
«Патоморфологічні
зміни
в
паренхіматозних
органах
білих
мишей
за
експериментальної протейної інфекції», (доповідач: Туль
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О. І.).
8. Доповідь на Міжнародній науково-практичній
конференції «Епізоотологія, здоров’я та добробут тварин.
Виклики сучасності» 12 вересня 2017 року, Україна, Київ
НМЦ«АГРООСВІТА», тема доповіді: «Коригування
імунного стану телят стимулятором обміну речовин
«Катозал 10%» під час щеплення вакциною Хіпрабовіс4», (доповідач: Передера С. Б.).
Опубліковано 3 студентські тези:
1. Завалій М. Ф. До морфології злоякісних новоутворень
молочної залози котів // Матеріали студентської наукової
конференції Полтавської державної аграрної академії, 2627 квітня 2017 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. –
С. 181 – 183 .
2. Волошин О. О. Заходи ліквідації аеромонозу риб в
умовах приватного рибогосподарства у с. Щербаки
Кременчуцького району // Матеріали студентської
наукової конференції Полтавської державної аграрної
академії, 26-27 квітня 2017 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ
ПДАА, 2017. – С. 172 – 173.
3. Варварюк А. Ю. Бактеріологічні дослідження м’яса,
риби і ковбасних виробів / С. Б. Передера, Ж. О.
Передера, Н. С. Щербакова, А. Ю. Варварюк // Сучасні
проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної
патології
та
патоморфології
тварин:
матеріали
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції.
Полтава, ПДАА, 2017. 3 с.
Студентами зроблено 2 доповіді на науковій студентській
конференції:
1.
Завалій М. Ф. «До морфології злоякісних
новоутворень молочної залози котів» Студентська
наукова конференція Полтавської державної аграрної
академії, 26-27 квітня 2017 р. Науковий керівник –
Скрипка М. В.
2. Волошин О. О. «Заходи ліквідації аеромонозу риб в
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умовах приватного рибогосподарства у с. Щербаки
Кременчуцького
району»
Студентська
наукова
конференція Полтавської державної аграрної академії, 2627 квітня 2017 р. Науковий керівник – Лавріненко І. В.
Опубліковано 4 статті в співавторстві зі студентами:
1. Скрипка М. В. Особливості патоморфологічного
прояву вірусного гепатиту у новонароджених цуценят /
М. В. Скрипка, О. В. Тітаренко, Алмагарбех Мохаммад
Абед Енаізан // Вісник Житомирського національного
агроекологічного університету – Житомир, 2017. –
Випуск 1 (60), т. 3 – С. 312 – 316.
2. Скрипка М. В. Патоморфологічні зміни за сечокам’яної
хвороби котів / М. В. Скрипка, Н. І. Дмитренко, Аль
Куран Кутайбах Бадераль Дін Мустафа // Вісник
Житомирського
національного
агроекологічного
університету – Житомир, 2017. – Випуск 1 (60), т. 3 – С.
316 – 323.
3. Передера Ж. О. Влияние нарушений условий
содержания на морфологические показатели мяса и
субпродуктов кур / Ж. О. Передера, М. В.Скрипка,
Альшамайлех Хамза Сами Мохаммад // Аграрний вісник
Причорномор’я. Ветеринарні науки – Одеса: ТЕС, 2017. –
Випуск 83. – С. 195 – 200.
4. Колыч Н. Б. Патоморфологические изменения при
микоплазмозной пневмонии у поросят в возрасте 1,5
месяца / Н. Б. Колыч, М. В. Марченко // Приоритетные
научные направления: от теории к практике: сборник
материалов ХХХII Международной научно-практической
конференции: в 2-х частях. Часть 1 – Новосибирск:
Издательство ЦРНС, 2016 – С. 26 – 31.
На базі навчально-наукової лабораторії виконано 4
дипломні роботи:
1.
Марченко М. В. «Патоморфологічні зміни в
організмі новонароджених поросят за мікоплазмозу» (2
курс ОКР «Магістр»).
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2.
Завалій М. Ф. «До морфології новоутворень
(злоякісних, доброякісних) молочної залози котів» (2 курс
ОКР «Магістр»).
3.
Алмагарбех
Мохаммад
Абед
Енаізан
«Особенности патоморфологических изменений в
организме молодняка собак при инфекционном гепатите»
(2 курс ОКР «Магістр»).
4.
Аль Куран Кутайбах Бадераль Дін Мустафа
«Некоторые аспекты патогенеза и патоморфологические
изменения при мочекаменной болезни котов» (2 курс
ОКР «Магістр»).

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну
діяльність студентів на кафедрі).
На кафедрі інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки ведеться науково-дослідна робота зі студентами факультету ветеринарної
медицини 2,3,4 курсів та магістрантами у наукових гуртках «Ветеринарної мікробіології та імунології», «Віріон», «Патологічної анатомії та
патофізіології». За результатами проведених досліджень опубліковано 5 статей у фахових виданнях України, 19 тез, зроблено 15 доповідей
на студентських наукових конференціях, взято участь у Всеукраїнській благодійній організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна
ініціатива», конкурс «Завтра UA». Захищено 16 кваліфікаційних робіт.

5.1.

№ з/п

Показники

1

1.

2

Кількість
3

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

11

з них,
самостійно студентами

2

2.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

3.

Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт

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

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

1

– 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

Розділ 6. ІНШЕ
Опубліковано тез доповідей:
1. Передера С. Б. Підготовка лікарів ветеринарної медицини в сучасних умовах / С. Б. Передера, Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера //
Матеріали 48-мої науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи компетентнісного підходу до
підготовки здобувачів вищої освіти» Полтава, ПДАА, 2017. С 82 – 84.
2. Передера С. Б. Діагностика та оздоровчі заходи проти сальмонельозу свиней / С. Б. Передера, Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера, О.
І. Святодух // Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної
академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році. Полтава: РВВ ПДАА, 2017. C. 324 – 325.
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3. Передера С. Б. Бактеріологічні дослідження м’яса, риби і ковбасних виробів / С. Б. Передера, Ж. О. Передера, Н. С.
Щербакова, А. Ю. Варварюк // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Полтава, ПДАА, 2017. С. 13 – 15.
4. Передера С. Б. Профілактика ПГ-3 великої рогатої худоби у ПП «Ланна агро», Карлівського району Полтавської області / С. Б. Передера,
Ж. О. Передера, Н. С. Щербакова, С. В. Даниленко // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та
патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Полтава, ПДАА, 2017. С. 15 – 17.
5. Передера С. Б. Визначення фальсифікації молока в умовах лабораторії ветеринарно – санітарної експертизи харчових ринків / С. Б.
Передера, Ж. О. Передера, Н. С. Щербакова, В. І. Погребняк // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та
патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Полтава, ПДАА, 2017. С. 19 – 21.
6. Передера Ж. О. Заходи щодо оздоровлення та профілактики тварин від лептоспірозу у ЧП «Агро-лайт» Кобеляцького району
Полтавської області / Ж. О. Передера, С. Б. Передера, Н. С. Щербакова, Д. В. Голтвянський // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з
питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Полтава,
ПДАА, 2017. С. 21 – 23.
7. Передера С. Б. Визначення токсичності м’яса та молока отриманих від тварин хворих на некробактеріоз / С. Б. Передера, Н. С.
Щербакова, Ж. О. Передера, М. В. Колотій // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології
тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Полтава, ПДАА, 2017. С. 31 – 33.
8. Передера С. Б. Бактерицидні властивості волоського горіха / С. Б. Передера, Н. І. Андрусів // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з
питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Полтава,
ПДАА, 2017. С. 53 – 55.
9. Передера С.Б. Коригування імунного стану телят стимулятором обміну речовин «Катозал 10%» під час щеплення вакциною Хіпрабовіс4./ С. Б. Передера, Н. С.Щербакова, Ж. О. Передера // Міжнародна науково-практична конференція «Епізоотологія, здоров’я та добробут
тварин. Виклики сучасності.» НМЦ«АГРООСВІТА. – Київ, 2017. С 121 – 122.
10. Замазій А. А. Профілактика ешерихіозів молодняку свиней в умовах ПП «Худолєй» / А. А. Замазій, В. В. Дрига // Сучасні проблеми
ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції Полтава, ПДАА, 2017. С. 65 – 66.
11. Замазій А. А. Бабезіоз собак в умовах міста Васильківка (поширення, клінічні ознаки та лікування) / А. А. Замазій, М. С. Мягка //
Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції. Полтава, ПДАА, 2017. С. 66 – 67.
12. Замазій А. А. Імунний статус новонароджених телят / А. А. Замазій, В. Г. Мироненко // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з
питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Полтава,
ПДАА, 2017. С. 70 – 71.
13. Скрипка М. В. Патоморфологічні зміни в органах травної системи білих мишей за експериментальної протейної інфекції / М. В.Скрипка,
О. І. Туль // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет-конференції, 18–19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека О. І. 2017. – С. 78 – 79.
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14. Скрипка М. В. Результати дослідження впливу ветеринарного препарату «споро-лекс» на організм курей / М. В. Скрипка, О. В.
Мачуський, Аль-Бкур Тарек Яхйа-Хамад // Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології
тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 18–19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека О. І. 2017. – С. 11 –
13.
15. Тітаренко О. В. Загроза нодулярного дерматиту / О. В.Тітаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин». ПДАА, Полтава, 2017. - С. 114 – 115.
16. Тітаренко О. В. Грип птиці знову в Україні / О. В.Тітаренко // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу академії за
підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році. ПДАА, Полтава, 2017. С. 327 – 329.
17. Тітаренко О. В. Африканська чума – значна загроза галузі свинарства / О. В.Тітаренко // Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція «Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин». ПДАА, Полтава, 2017. С. 25 – 27.
18. Коне М. С. Ефективність лікування парвовірусного ентериту собак в ТОВ «Біоцентр» м. Полтава / М. С. Коне // Сучасні проблеми
ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, 18 – 19 травня 2017 р. – Полтава, 2017. – С. 51 – 53.
19. Коне М. С. Епізоотологічні дані інфекційного гепатиту собак та порівняльна оцінка ефективності схем лікування в ТОВ «Біоцентр» м.
Полтава / М. С. Коне, А. О. Шепелєва // Матеріали професорсько-викладацької науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2017 р.
ПДАА. – Полтава, 2017. – С. 312 – 313.
20. Передера О. О. Прогнозування епізоотичної ситуації щодо сказу у Лохвицькому районі Полтавської області / О. О. Передера, І. В.
Лавріненко, І. А. Жерносік // Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної медицини
з питань інфекційної патології та патоморфології тварин», м. Полтава, 2017 р. – С. 56-58.
21. Передера О. О. Аналіз профілактичних заходів щодо сказу у Лохвицькому районі Полтавської області / О. О. Передера, Г. І. Панченко //
Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної
патології та патоморфології тварин», м. Полтава, 2017 р. – С. 55-56.
22. Лавріненко І. В. Діагностика хронічного циститу у кота / І. В.Лавріненко, Р. В. Передера, І. А. Жерносік, О. О. Передера // Збірник
наукових праць професорсько-викладацького складу академії за підсумками науково-дослідної роботи», 2017 р. м. Полтава, 2017 р. – С. 321323.
23. Передера О. О. Вимоги до викладання дисциплін інфекційного блоку в умовах сучасності / О. О. Передера, І. А. Жерносік, О. В.
Тітаренко // Матеріали 48-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково- методичні основи компетентнісного підходу
до підготовки здобувачів вищої освіти», м. Полтава, 2017 р. – С. 67-68.
24. Лавріненко І. В. Розробка освітніх програм у контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців. / І. В. Лавріненко, І. В.
Папірник, Л. В. Луценко // Матеріали 48-мої науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи
компетентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти» Полтава, ПДАА, 2017. С. 84 – 86.
25. Петренко М. О. Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умо-вах Полтавщини / М. О. Петренко, С. Л.Войтенко,
Б. С. Шаферівський, І. М. Желізняк // «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва» матер. міжн. наук.-практ.
конф. (23 березня 2017 року м. Дніпро тези допов.) – Дніпро, 2017.–С.127 – 130.
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26. Дмитренко Н. І. Етіологія та лікування отитів у собак м. Полтава / Н. І. Дмитренко // Збірник наукових праць науково-практичної
конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016
році (м. Полтава, 17 – 18 травня 2017 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – C. 300 – 301.
27. Дмитренко Н. І. Діагностика та лікування отитів бактеріальної етіології у собак м. Полтава / Н. І. Дмитренко // Сучасні проблеми
ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, 18–19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека О. І. 2017. – С. 17 – 18.
28. Туль О. І. Особливості морфології легень ящірки прудкої (Lacerta agilis) / О. І. Туль // Науково-практична конференція професорськовикладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18
травня 2017 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – C. 329 – 331.
29. Коломак І. О. Патоморфологічні зміни в печінці диких сизих голубів за колібактеріозу / І. О. Коломак // Сучасні проблеми ветеринарної
медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 18–
19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека О. І. 2017. – С. 90 – 92.
30. Саулін П. І. Патологоанатомічні зміни в легенях у червоновухої черепахи за латентного перебігу клебсієльозу / П. І. Саулін // Сучасні
проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної
Інтернет-конференції, 18–19 травня, 2017 р. – Полтава: ФОП Кека О. І. 2017. – С. 72 – 73.
Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), з них:
- у всеукраїнських:
1. 48-й науково-методичній конференції викладачів і аспірантів «Науково- методичні основи компетентнісного підходу до підготовки
здобувачів вищої освіти», м. Полтава, 2017 р.
2. Науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науководослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18 травня 2017 року).
3. Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та
патоморфології тварин» (м. Полтава, 18–19 травня 2017 р.).
4. Тренінгу «Безпека і якість харчових продуктів та перспективи виходу української продукції на європейський ринок» НМЦ
38382994/№1236-17 від 30 травня 2017 року.
5. Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю факультету ветеринарної медицини ПДАА «Актуальні проблеми
ветеринарної медицини в Україні» (м. Полтава, 25–26 жовтня 2017 р.).
6. ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні питання технології продукції тваринництва» (м. Полтава, 26-27
жовтня 2017 р.).
- у міжнародних:
1. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва» (23 березня 2017
року м. Дніпро).
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2. XIII міжнародній науково-практичній конференції морфологів України «Актуальні проблеми сучасної морфології» (1–2 червня
2017 року, м. Житомир).
3. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини та тваринництва» (м. Одеса, 15–16
червня 2017 р.).
4. Міжнародній науково-практичній конференції «Епізоотологія, здоров’я та добробут тварин. Виклики сучасності.» 12 вересня 2017 року,
Україна, Київ НМЦ«АГРООСВІТА».
5. Міжнародній науково-практичній і навчально-методичній конференції до 140-річчя з дня народження вченого ветсанексперта ХДЗВА,
професора Петрова Олексія Михайловича «Актуальні питання, новітні здобутки та перспективи розвитку гігієни і експертизи харчових
продуктів та судової ветеринарної медицини» (Харків, 14–15 вересня 2017 р.).
6. Міжнародно-практичному семінарі «Імплементація освітньої політики МЕБ у ветеринарну медицину України» (м. Біла Церква, 27 – 28
вересня 2017 року).

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ
1. Широко залучати здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи, в цілях поліпшення якості навчально-наукового процесу.
2 Розширити міжнародні наукові і освітні зв’язки, проводити і брати участь у роботі семінарів, наукових конференцій, впроваджувати
результати наукових досліджень в навчально-науковий процес та у практичну діяльність підприємств.
3. Публікувати наукові статті у міжнародних науковометричних базах даних Scopus, Web of science.
4. Заключити угоди про наукове співробітництво із вітчизняними та міжнародними науковими установами.

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 ___________ 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

27
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Монографії
1

Дмитренко Н. І. Гломерулонефрит у домашніх котів: Монографія / Н. І. Дмитренко. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017.
– 111 с.

2
Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки)
1
2

ДОДАТОК 4
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

Підручники
1
2

.

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

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок

1

2

Навчальні посібники
1
2

.

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
2
Свідоцтва авторського права
1
2

ДОДАТОК 7
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 105 арк.
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Передера Сергій Борисович
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання доцент
Посада професор, завідувач кафедри
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).
1.6. 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

1

2

3

Завершені (у переліку)
Науковий керівник:
Передера С. Б., кандидат
ветеринарних наук, доцент, професор
кафедри
1
Тематика науково-дослідної роботи:
Корекція імунної системи птиці за
допомогою препаратів рослинного
походження

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);

х
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Строки виконання:
2014-2017

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
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;

4

х
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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
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п
1

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

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

Науковий керівник:
Передера С.Б., кандидат ветеринарних
наук, доцент, професор кафедри
Тематика науково-дослідної роботи:
Патоморфологічні зміни в організмі
червоноухої черепахи за латентного
перебігу асоційованої інфекції
Строки виконання:
2016-2021
Вплив бенз(а)перену на імунний стан
тварин
Строки виконання:
2015- 2019

0116U005459

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
5. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Передера С. Б. Вплив дезінфекційного розчину на основі
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду на санітарно-показникові
мікроорганізми та білих мишей / Н. С. Щербакова , С.Б. Передера ,
Ж. О. Передера, Є. О. Держговська // Вісник ПДАА. № 3 2017. – С.
91-93
2. Передера С. Б. Визначення якості та безпеки яловичини при
запаленні молочної залози/ Н. С. Щербакова , С. Б. Передера ,
Ж. О. Передера // Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії та
ветеринарної медицини» – ХЗВА – Х .:РВВХЗВА, 2017 – Вип.35, Ч.1,
«Ветеринарні науки». – С. 91-94
3. Передера С. Б. Моніторинг некробактеріозу великої рогатої худоби
в агрофірмі «Маяк» Котилевського району, Полтавської області за
2017 рік / Н. С Щербакова, Ж. О Передера, С. Б. Передера, Н. Колотій
// Вісник ПДАА. – 2017. – № 1-2. – С. 126– 128
4. Передера С. Б. Моніторинг забруднення бенз(а)піреном води та
снігу у Полтавській області / Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера,
С. Б. Передера, О. О. Безгодько // Проблеми зооінженерії та
ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської
державної зооветеринарної академії. X.: РВВ ХДЗВА., 2017. – Випуск
34, ч. 2 «Ветеринарні науки». – С. 357 – 360.

х
4
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за кордоном (у міжнародних виданнях);
6. 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
23. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
25. опубліковано підручників
26. опубліковано навчальних посібників
27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
28. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
29. отримано свідоцтв авторського права
30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;

4
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у міжнародних наукових конкурсах;
32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
33. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
36. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Член науково-методичної комісії № 11 з аграрних наук та
ветеринарії, підкомісії 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза» сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (розробка стандартів освіти).
2. Член редакційної колегії «Вісник ПДАА».
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3.Член редакційної колегії газети «Ветеринарна медицина у
Полтавській області».
4. Член Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки.
5. Член організаційного комітету науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми ветеринарної медицини в Україні»,
присвяченої 25-річчю заснування факультету ветеринарної медицини
Полтавської державної аграрної академії.
37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
грамота 1
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.

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

3

7
7
7

1
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7.1
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Замазій Андрій Анатолійович
Науковий ступінь доктор ветеринарних 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).
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

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

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

37
2.5. Перехідні (у переліку)

1

Науковий керівник: Замазій А. А.
доктор ветеринарних наук, професор.
Тематика науково-дослідної роботи:
Фізіолого-біохімічні параметри прета постнатального розвитку тварин та
їх корекція.
Строки виконання: 2006 – 2018

0108U010281

7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
8. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Замазій А. А. Родова діяльність самок та гіпоксія плода і
новонароджених тварин / А. А. Замазій, М. Д. Камбур, О. М.
Натяглий // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини:
Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної
академії. X.: РВВ ХДЗВА., 2017. – Випуск 34, ч. 2 «Ветеринарні
науки» – С. 179 – 182.
2. Замазій А. А. Корекція властивостей крові сухостійних корів /
А. А. Замазій, М. Д. Камбур, С. В. Остапенко // Вісник Сумського
національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна
медицина. - 2017. - Вип. 1. - С. 32 – 37.
3. Камбур М. Д. Формування рубцевого травлення у телят /
М. Д. Камбур, А. А. Замазій, А. В. Колечко // Вісник Сумського
національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна
медицина. - 2017. - Вип. 1. - С. 17 – 22.
4. Замазій А. А. Залежність характеристик алюру коней від типу ВНД
/ А. А. Замазій, М. Д. Камбур, М. А. Кліменко // Вісник Сумського
національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна
медицина. - 2017. - Вип. 1. - С. 7 – 11.
5. Замазій А. А. Корекція гіпоксії поросят / А. А. Замазій,
М. Д. Камбур, О. М. Натяглий // Вісник Сумського національного
аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2017. - Вип.
1. - С. 26-32.
6. Замазій А. А. Показники неспецифічної резистентності організму
індиків під впливом абіотичних чинників / А. А. Замазій,
М. Д. Камбур, В. М. Петренко // Вісник Сумського національного
аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2017. - Вип.

х
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1. - С. 38-42
7. Замазій А. А. Динаміка вмісту аміаку в рубці телят / А. А. Замазій,
М. Д. Камбур, А. В. Колечко // Вісник ПДАА – Полтава, 2017. – № 3.
– С. 59 – 62.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
9. 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
38. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
40. опубліковано підручників
41. опубліковано навчальних посібників
42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
43. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
44. отримано свідоцтв авторського права
45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
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міжнародних;
46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
48. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
51. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Участь у редакційній колегії Вісника Полтавської державної
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аграрної академії з галузі «Ветеринарна медицина».
2. Участь у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.14 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування
України.
52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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.

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

3

3
3

-
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9.
10.
10.1.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
з них, самостійно студентами

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Передера Жанна Олександрівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання доцент
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).
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

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

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
1

Науковий керівник:
Передера Ж. О., кандидат

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними

х
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ветеринарних наук, доцент, професор
кафедри
Тематика науково-дослідної роботи:
Визначення та аналіз небезпечних ризиків
на птицепереробних підприємствах

Строки виконання :
2005 -2018

аналогами
Вперше в Україні проведено моніторинг забруднення м’яса птиці
ароматичними вуглеводнями.
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Передера Ж. О. Вплив дезінфекційного розчину на основі
полігексаметиленгуанідін гідрохлориду на санітарно-показникові
мікроорганізми та білих мишей / Н. С. Щербакова , С.Б. Передера ,
Ж.О. Передера, Є. О. Держговська // Вісник ПДАА. № 3 2017. – С.
91-93.
2. Передера Ж. О. Визначення якості та безпеки яловичини при
запаленні молочної залози/ Н. С. Щербакова , С.Б. Передера ,
Ж.О. Передера // Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії
та ветеринарної медицини» – ХЗВА – Х .:РВВХЗВА, 2017 – Вип.35,
Ч.1, «Ветеринарні науки». – С. 91-94.
3. Передера Ж. О. Моніторинг некробактеріозу великої рогатої
худоби в агрофірмі «Маяк» Котилевського району, Полтавської
області за 2017 рік / Н. С Щербакова ., Ж. О Передера .,
С. Б. Передера, Н. Колотій // Вісник ПДАА. – 2017. – № 1-2. – С.
126– 128.
4. Передера Ж. О. Моніторинг забруднення бенз(а)піреном води та
снігу у Полтавській області / Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера,
С. Б. Передера, О. О. Безгодько // Проблеми зооінженерії та
ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської
державної зооветеринарної академії. X.: РВВ ХДЗВА., 2017. –
Випуск 34, ч. 2 «Ветеринарні науки». – С. 357 – 360.
5. Передера Ж. О. Влияние нарушений условий содержания на
морфологический показатели мяса и супродуктов кур/ Ж. О
Передера ., Скрипка М.В., Айшаймалейх Х.М. // Аграрний вісник
Причорномор’я. Ветеринарні науки. Одеса: ТЕС, – 2017. – № 83. –
С. 195 – 200.
за кордоном (у міжнародних виданнях);

5
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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
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
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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;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
грамота 1

1

1
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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

7
7
7
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Тітаренко Олена Вікторівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних 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).
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

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

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

Науковий керівник:
Тітаренко О. В.,
кандидат ветеринарних наук, доцент.
Тематика науково-дослідної роботи:
Моніторинг інфекційних хвороб
тварин.

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
5. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1.Тітаренко О.В. Моніторинг проведення антирабічних кампаній в
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умовах Кобеляцького району Полтавської області / О. В. Тітаренко,
А. І. Богословська // Проблеми зооінженерії та ветеринарної
медицини: Збірник наукових праць Харківської державної
зооветеринарної академії. – X.: РВВ ХДЗВА., 2017. – Випуск 34, ч. 2
«Ветеринарні науки» – С. 273-276.
2. Тітаренко О. В. Особливості патоморфологічного прояву вірусного
гепатиту у новонароджених цуценят / М. В. Скрипка, О. В. Тітаренко,
Алмагарбех Мохаммад Абед Енаізан // Вісник Житомирського
національного агроекологічного університету № 1 (60), т. 3.
Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 312– 316.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
6. 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
23. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
25. опубліковано підручників
26. опубліковано навчальних посібників
27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
28. отримано охоронних документів, усього
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у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
29. отримано свідоцтв авторського права
30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
33. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
36. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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.

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

3
3

2

2
1
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8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

з них: – Всеукраїнських
– Міжнародних
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього
Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього
з них, самостійно студентами

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Коне Мохамед Сумана
Науковий ступінь кандидат ветеринарних 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

3

Завершені (у переліку)

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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1

Науковий керівник: Коне М. С.,
кандидат ветеринарних наук,
доцент.
Тематика роботи: Сучасні
біологічні препарати щодо
підвищення імунологічного стану
організму у собак та котів
Строки виконання: 28 березня
2017 року – 31 грудня 2017 року

28 березня 2017
року, №34

1000 грн

1000 грн

Проведено наукові консультації з питань
фізіологічних особливостей організму собак
та котів, використання сучасних біологічних
препаратів для підвищення імунологічного
стану організму у собак та котів, схеми
вакцинації собак та котів від інфекційних
захворювань.

1

Перехідні (у переліку)
1
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

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

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

Науковий керівник: Коне М. С.,
кандидат ветеринарних наук, доцент
Тематика науково-дослідної роботи:
Моніторинг вдосконалення
діагностики, лікування та
профілактики бактеріальних та
вірусних захворювань собак та котів
Строки виконання: 2015 – 2020

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
8. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Коне М. С. Ефективність лікування та профілактики інфекційного
ринотрахеїту котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр»
міста Полтава / М. С. Коне, О. О. Забіяка // Вісник ПДАА – Полтава,
2017. – № 1-2. – С. 120 – 122.

х
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2. Коне М. С. Ефективність лікування та профілактики
парвовірусного ентериту собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ
«Біоцентр» міста Полтава / М. С. Коне, А. Л. Романова // Вісник
ПДАА – Полтава, 2017. – № 1-2. – С. 123 – 125.
3. Коне М. С. Епізоотологічні дані інфекційного гепатиту собак та
порівняльна оцінювання ефективності схем лікування в ТОВ
«Біоцентр» м. Полтава / М. С. Коне // Науково-методичний центр
«Агроосвіта». – Київ, 2017. – С. 118 – 120.
4. Коне М. С. Лікування хвороби Рубарта / М. С. Коне // Здоров’я
тварин і ліки. – Київ, 2017. - №10. – С. 10.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
9. 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
38. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
40. опубліковано підручників
41. опубліковано навчальних посібників
42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
43. отримано охоронних документів, усього

5

х
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у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
44. отримано свідоцтв авторського права
45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
48. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,

54
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
51. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1 грамота
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

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

3

3
3

1
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8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

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

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Передера Олена Олександрівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних 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

3

Завершені (у переліку)

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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Науковий керівник:
Передера О. О., кандидат
ветеринарних наук, доцент.
Тематика роботи: Лікування та
профілактика інфекційних хвороб
дрібних тварин
Строки виконання: 09 лютого
2017 року – 31 грудня 2017 року

1

09 лютого 2017
року, №12

2000 грн

2000 грн

Проведено наукові консультації з питань
лікування і профілактики інфекційних хвороб
кролів, собак, котів. Написання наукових
статей (подані до друку).

1

Перехідні (у переліку)
1

1.6. 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

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

10. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
11. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
12. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

х
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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
53. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
55. опубліковано підручників
56. опубліковано навчальних посібників
57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
58. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
59. отримано свідоцтв авторського права
60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування

9

х
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у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
63. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
64. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
65. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
66. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Участь у редакційній колегії Матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної
медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин»
18 – 19 травня 2017 року
67. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
2 грамоти

1

2
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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

2
2
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Лавріненко Інна Вікторівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних 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

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

2000 грн

Проведено наукові консультації з питань
обґрунтування оптимальних і гранично
допустимих
параметрів
навколишнього
середовища та розробка зоогігієнічних і
ветеринарно-санітарних норм, а також засобів
і способів, спрямованих на підтримання і
стимулювання функціональних можливостей і

1

Завершені (у переліку)
1

Науковий керівник:
Лавріненко І. В., кандидат
ветеринарних наук, доцент.
Тематика роботи: Науковообгрунтовані системи утримання
сільськогосподарських тварин та
птиці

08 лютого 2017
року, №10

2000 грн
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Строки виконання: 08 лютого
2017 року – 31 грудня 2017 року

опірності організму до дії несприятливих
факторів
навколишнього
середовища.
Написання наукових статей (подані до друку).

Перехідні (у переліку)
1

1.6. 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

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

13. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
14. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
15. 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

х
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виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
68. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
69. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
70. опубліковано підручників
71. опубліковано навчальних посібників
72. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
73. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
74. отримано свідоцтв авторського права
75. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
Stowarzyszenie Forum Rolnictwa
Ecologiznero im. Mieczyslava
Gornego, Potwierdzenie stazu «Zakresie znaczenia i oszczedzania wody w
obiegu produkcji ekologicznej», 19.05.2017 р.
76. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
77. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
78. створено науково-технічної продукції (НТП)

х

1
1
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у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
79. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
80. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
81. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
82. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.

Показники
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

Кількість
3
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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.

– 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
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК

Прізвище, ім’я, по-батькові Петренко Максим Олександрович
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання

1
1
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Посада доцент кафедри
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

Цивільноправовий
договір № 18 від
20.02.2017 р.

1.

Науковий керівник:
Петренко М. О., кандидат
сільськогосподарських наук,
доцент кафедри.
Тематика роботи: Удосконалення
технології вирощування свиней в
приватному секторі
Строки виконання: протягом
2017 року.

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

1000 грн

Проведені усні консультації з питань
наукових досліджень, їх організації та
наукового обслуговування удосконалення
технології вирощування свиней в приватному
секторі (біологічних особливостей свиней;
ефективного
використання
біологічних
можливостей
свиней;
інтенсивного
та
економічного використання кормів)

1

1000 грн

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п
1

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

Номер державної
реєстрації

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
1

Науковий керівник: Петренко М. О.,

0114U001557

16. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів

х
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кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри.
Тематика науково-дослідної роботи:
Удосконалити сучасні породи
сільськогосподарських тварин та
зберегти генофонд локальних
популяцій
Строки виконання: 2014 – 2018

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами
Проведений моніторинг галузі молочного скотарства та свинарства в
динаміці останніх 10 років, здійснені експедиційні обстеження стад
не численних порід тварин України, включаючи Полтавщину та
внесені пропозиції щодо їх збереження.
17. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Петренко М. О. Молочна продуктивність та відтворна здатність
корів української чорно-рябої молочної породи Полтавщини / М. О.
Петренко, С. Л. Войтенко, Б. С. Шаферівський, І. М. Желізняк //
Вісник Сумського Національного аграрного університету .- 2017.–
Вип. 5/1 (31).– С.36 -44.
2. Петренко М. О. Сучасний стан свиней породи ландрас / М. О.
Петренко, С. Л. Войтенко // Актуальні питання технології продукції
тваринництва: Збірник статей за результатами ІІ Всеукраїнської
науково-практичної інтернет-конференції (26-27 жовтня 2017 р.). –
Полтава, 2017.– С.114-120.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
18. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних
базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних
Copernicus)
4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних
баз даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 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
83. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
84. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

2

2

3
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у т.ч., за кордоном;
85. опубліковано підручників
86. опубліковано навчальних посібників
87. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
88. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
89. отримано свідоцтв авторського права
90. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
91. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
92. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
93. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
94. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,

х
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
95. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
96. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо;
1. Член організаційного комітету науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми ветеринарної медицини в Україні»,
присвяченої 25-річчю заснування факультету ветеринарної
медицини Полтавської державної аграрної академії 25 – 26
жовтня 2017 року
97. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1 грамота

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Жерносік Ігор Анатолійович
Науковий ступінь

1

1
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Вчене звання
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).
1.6. 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

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)
19. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
20. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Жерносік І. А. Одержання та оцінка якості сперми псів /
І. А. Жерносік, Т. Г Панасова, С. М. Кулинич // Вісник ПДАА –
Полтава, 2017. – № 3. – С. 56 – 58.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
21. 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

х
1

1
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виданнях, які мають імпакт-фактор
7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
98. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
99. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
100. опубліковано підручників
101. опубліковано навчальних посібників
102. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
103. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
104. отримано свідоцтв авторського права
105. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
106. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
107. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
108. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,

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

ІНФОРМАЦІЯ
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ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ

КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2017 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Коваль Ірина Вікторівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук
Вчене звання
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).
1.6. 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

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

22. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
23. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
24. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-
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гуманітарних 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
113. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
114. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
115. опубліковано підручників
116. опубліковано навчальних посібників
117. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
Кандидат ветеринарних наук, 16.00.09 - ветеринарно-санітарна
експертиза. Тема дисертації «Критерії оцінки якості продуктів забою
тварин за фасціольозу, дикроцеліозу та ехінококозу»
докторських;
118. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
119. отримано свідоцтв авторського права
120. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
121. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
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у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
122. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
123. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
124. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
125. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
126. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
127. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій

