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5

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)

11

з них,
кандидатів наук

8

докторів наук

1

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)

7*

з них,
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді

2

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

1

з них, із захистом дисертації

-

4

захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього

-

5

захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього

-

1

2

3

*1 здобувач

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

11

3.1.

з них,
про виконання науково-дослідних робіт

-

3.2.

про виконання консультативних (наукових) послуг

11

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

6

4.1.

з них,
завершених

1

4.2.

перехідних

2

4.3.

нових

-

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

6

з них,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього

3

1.

4.

5.
5.1.
5.2.

у т.ч., завершених

-

7
перехідних

5.3.

3

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

Показники

Кількість, одиниць

кількість публікацій (статей), усього

13

1.1.

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

9

1.2.

за кордоном (у міжнародних виданнях)

-

2.

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

4

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

-

з них,
за кордоном

-

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього

1

з них,
за кордоном

1

1.

7.1.
8.
8.1.

8
9.

опубліковано підручників

-

10.

опубліковано навчальних посібників

1

11.

отримано охоронних документів, усього

1

11.1.

з них,
патентів на винаходи

-

11.2.

патентів на корисну модель

1

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

-

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік
розробок повинен відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво»)
№
з/п

Назва та автори розробки
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,

Дата акту
впровадження

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,

10

1

результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

2

адреса)

4

5

обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

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

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

Назва видання,
де опубліковано роботу

Назва роботи
3

4

Том, номер
(випуск, перша-остання
сторінки роботи)
5

Статті
1
2
Статті, прийняті редакцією до друку
1
2
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів:

№
з/п
1

Тема науково-дослідної
роботи, що подавалась
на науковий конкурс
2

Керівник теми
(ПІБ, науковий ступінь,
вчене звання)
3

Назва наукового конкурсу,
джерело фінансування
4

Результати участі
в науковому конкурсі
(подана заявка / отримано
фінансування на ______ тис. грн.)
5

11
Національні наукові конкурси
1
2
Міжнародні наукові конкурси
1
2

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

Показники

Кількість, одиниць

Проведено наукових заходів (крім студентських), усього

1

1.1.

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

-

1.

2.

12
інших

-

3

Участь в редакційних колегіях наукових журналів

1

4

Участь в організаційних комітетах наукових конференцій

10

5

Участь в експертних радах, журі

2

6

Участь в спеціалізованих вчених радах

1

7

Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах

-

8

Інше (вказати)
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Полтавський осередок Української асоціації 10
біобезпеки

2.3.

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
1

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

Тема наукового заходу

Дата
проведення

3

4

2

Наукові заходи (крім студентських)
1

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет«Сучасні проблеми біобезпеки в Україні»
конференція

2
Студентські наукові заходи
1
2

18–19 квітня 2019 року

13
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
4

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)

Передера
С.
Б.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент

6

Передера
С.
Б.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент

7

Передера
С.
Б.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент

8

Передера
С.
Б.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент

10

Дата участі

3

4

2

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

5

9

Вид участи
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,
спеціалізованих вчених радах тощо)
Член редколегії «Вісник СНАУ».

2019 р.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 у Національному
2019 р.
університеті біоресурсів і природокористування України.
Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної
18–19 квітня 2019 року
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні».
Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
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).
Член робочої групи з формування галузевих стандартів освіти,
освітньо-кваліфікаційних характеристик, підручників програм і
типових навчальних планів зі спеціальності «Ветеринарна медицина»
різних ступенів освіти (з 2011 р.)
Заступник голови організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні».
Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку ветеринарної
медицини», присвяченої 60-річчю з дня народження Аранчія С.В.

Передера
С.
Б.,
кандидат
Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
ветеринарних наук, доцент
Передера Ж. О., кандидат
Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
ветеринарних наук, доцент

2019 р.
2019 р.

2019 р.

18–19 квітня 2019 року
16 – 17 травня 2019
року
2019 р.
2019 р.
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Передера Ж. О., кандидат
ветеринарних наук, доцент
Коне М.С., кандидат ветеринарних
наук, доцент
Коне М.С., кандидат ветеринарних
наук, доцент
Лавріненко
І.В.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент
Лавріненко
І.В.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент
Тітаренко
О.В.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент
Тітаренко
О.В.,
кандидат
ветеринарних наук, доцент
Петренко М. О., кандидат с.-г.
наук, доцент кафедри
Петренко М. О., кандидат с.-г.
наук, доцент кафедри

11
12
13
14
15
16
17
18

Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.

2019 р.

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної
18–19 квітня 2019 року
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні».
Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.

2019 р.

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної
18–19 квітня 2019 року
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні».
Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.

2019 р.

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної
18–19 квітня 2019 року
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні».
Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.

2019 р.

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної
18–19 квітня 2019 року
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні».
Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції
Петренко М. О., кандидат с.-г.
16 – 17 травня 2019
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку ветеринарної
наук, доцент кафедри
року
медицини», присвяченої 60-річчю з дня народження Аранчія С.В.
Передера О. О., кандидат
Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
2019 р.
ветеринарних наук, доцент
Передера О. О., кандидат Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної
18–19 квітня 2019 року
ветеринарних наук, доцент
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні».

19
20
21
22

3.4.

Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної
18–19 квітня 2019 року
Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні».
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Жерносік І. А., старший викладач Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.

2019 р.

24

Зезекало В. К., асистент

2019 р.

Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.

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

Учасники
(ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання)

Назва заходу
(спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо)

Результати участі (диплом,
грамота, угода про співпрацю)

15
1

2

3

4

1

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
1
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

Навчально-наукова лабораторія
кафедри інфекційної патології,
гігієни, санітарії та біобезпеки

(наукові лабораторії, центри колективного користування

Напрям діяльності
наукового підрозділу кафедри

Опис діяльності наукового підрозділу,
результативність роботи

3

4
- Проведення досліджень патологічного матеріалу відібраного
від тварин, що підозрюються на хвороби інфекційної патології
з навчальною, діагностичною, науковою і судововетеринарною метою;
- підготовка патологічного матеріалу для мікробіологічних та
мікологічних методів дослідження із метою виділення та

Проведення моніторингових
досліджень з визначення
епізоотичного стану, щодо
інфекційних хвороб тварин,
діагностики та розробки заходів з їх
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ліквідації, профілактики та
біобезпеки.

ідентифікації мікроорганізмів та грибів;
- виділення збудника на поживних середовищах, лабораторних
тваринах (постановка біопроби); проведення мікроскопічних
методів дослідження;
- проведення досліджень щодо встановлення причини
виникнення захворювання та загибелі тварин;
- визначення ветеринарно-санітарних параметрів, щодо
виробництва, зберігання, транспортування та реалізації с/г
продукції тваринного та рослинного походження;
- проведення мікроструктурного аналізу складових м’ясних та
м’ясо-рослинних напівфабрикатів з метою виявлення
фальсифікацій при судовій експертизі;
- виготовлення гістологічних препаратів для лабораторних
занять та наукових цілей з навчальних дисциплін: «Основи
судової ветеринарії», «Порівняльна морфологія, спеціальна
патоморфологія і судова ветеринарна медицина», «Правові
аспекти судової ветеринарії»;
- проведення наукових досліджень студентами старших курсів
(робота студентського наукового гуртка) магістрантами та
аспірантами.
За результатами роботи навчально-наукової лабораторії
кафедри у 2019 році викладачами та аспірантами кафедри
проведено наступну роботу:
Видано 1 колективну монографію:
1. Peredera S., Shcherbakova N., Peredera Z., Petrenko M.,
Galatova A., Bezhodko O. Benzapyrene content in the environment
and feeds. Security of the XXI century: national and geopolitical
aspects: collective monograph. / Ed. I. Markina. Prague: Nemoros
s.r.o., 2019. Р. 300 – 312.
Опубліковано 5 статей у Index Copernicus, Web of Science:
Igor Ksonz
1.
, Zezekalo V.K., Peredera S.B., Shcherbakova
N.C., Peredera Zh.O., Kone M. S., Rak T.M., Kravchenko S.O.,
Kanivets N.S. Chlamydial infection monitoring within wild
mammals in Ukraine. Світ медицини та біології, 2019, № 1 (67).
C. 227 – 232.
2. Peredera R.V., Lavrinenko I.V., Peredera O.O., Zhernosik I.A.
Diagnosis and actions for liquidation of dogs streptococcosis in
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private nursery. Світ медицини та біології, 2019, № 1 (67). C.
222 – 226.
3. Зезекало В.К., Передера С.Б., Щербакова Н.С. Оновлення
таксономічної
класифікації
мікроорганізмів
порядку
Chlamydiales. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
2019. № 1 (24). С. 207 – 215.
4. Зезекало В.К., Передера С.Б., Буслик Т.В., Почерняєв К.Ф.
ПЛР-тест для ідентифікації та видової диференціації Waddlia
chondrophila. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.
Серія: Ветеринарні науки. 2019. т 21. № 93. С. 143 – 148.
5. Тітаренко О.В. Аналіз епізоотичної ситуації щодо сказу
тварин у Полтавській області. Ветеринарія, технології
тваринництва та природокористування. Харківська державна
зооветеринарна академія. 2019. № 3. С. 4 – 10.
Опубліковано 10 тез:
1. Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Передера С.Б., ЛокесКрупка Т.П. Заходи з профілактики та попередження занесення
збудника АЧС на територію України. Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року.
Полтава: 2019. С. 13 – 14.
2. Тітаренко О.В. Лептоспіроз: небезпека та профілактика.
Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції,
18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 16 – 18.
3. Душинська А.С., Коне М.С. Заходи ліквідації та
профілактики дерматофітозів у котів в умовах Полтавської
міської державної лікарні ветеринарної медицини м. Полтава.
Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції,
18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 18 – 20.
4. Малиновська А.Ю., Передера С.Б. Використання
імуностимуляторів у собаківництві. Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року.
Полтава: 2019. С. 28 – 29.
5. Рубаненко І.Б., Передера О.О., Передера Р.В.
Епізоотологічні особливості та клінічні ознаки за гострого
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стафілококозу собак в умовах приватного сектору м. Полтави.
Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції,
18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 30 – 31.
6. Передера С.Б., Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Зезекало
В.К., Плескач К.О. Заходи з біобезпеки щодо захисту
свинокомплексів від заносу збудників інфекційних хвороб та їх
розповсюдження. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні:
матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –
конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 31 – 33.
7. Коне М.С. Ефективність лікування та профілактики
інфекційного ринотрахеїту у котів в умовах ветеринарної
клініки ТОВ «Біоцентр» міста Полтава. Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року.
Полтава: 2019. С. 33 – 35.
8. Туль О.І. Ящірка прудка (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) як
природній резервуар інфекційних захворювань. Сучасні
проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019
року. Полтава: 2019. С. 40 – 42.
9. Передера С.Б., Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Гаркуша
О.В. Щодо небезпеки туберкульозу. Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року.
Полтава: 2019. С. 42 – 44.
10. Коне М.С., Шепелєва А.О. Заходи по профілактиці сказу
тварин в Полтавській області. Збірник наукових праць
науково-практичної конференції професорсько-викладацького
складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками
науково-дослідної роботи в 2018 році. Полтава: РВВ ПДАА,
2019.
Участь у наукових конференціях, з них:
- у всеукраїнських:
1. ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції
«Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» (м. Полтава, 18–19
квітня 2019 р.).
2.
Науково-практичній
конференції
професорсько-
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викладацького складу Полтавської державної аграрної академії
за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році.
- у міжнародних:
1. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку ветеринарної медицини»,
присвяченої 60-річчю з дня народження Аранчія С.В., 16 – 17
травня 2019 р. м Полтава.
Опубліковано 13 студентських тез:
1. Душинська А.С., Коне М.С. Заходи ліквідації та
профілактики дерматофітозів у котів в умовах Полтавської
міської державної лікарні ветеринарної медицини м. Полтава.
Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції,
18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 18 – 20.
2. Рубаненко І.Б., Передера О.О., Передера Р.В.
Епізоотологічні особливості та клінічні ознаки за гострого
стафілококозу собак в умовах приватного сектору м. Полтави.
Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції,
18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 30 – 31.
3. Передера С.Б., Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Зезекало
В.К., Плескач К.О. Заходи з біобезпеки щодо захисту
свинокомплексів від заносу збудників інфекційних хвороб та їх
розповсюдження. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні:
матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –
конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 31 – 33.
4. Передера С.Б., Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Гаркуша
О.В. Щодо небезпеки туберкульозу. Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року.
Полтава: 2019. С. 42 – 44.
5. Хиль А. М. Профілактика міксоматозу кролів. Сучасні
проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019
року. Полтава: 2019. С. 44 – 46.
6. Комисаренко А. Профілактика та лікування сальмонельозу
свиней в умовах ТОВ «ПІГ АГРО». Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науково-
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практичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року.
Полтава: 2019. С. 101 – 102.
7. Ільясова А. Застосування комплексного лікування
сальмонельозу поросят на базі ТОВ «АГРІС». Сучасні
проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019
року. Полтава: 2019. С. 102 – 104.
8. Сулімов А. І. Загальні принципи лікування парвовірусного
ентериту собак. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні:
матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –
конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 104 –
105.
9. Корущак Н.С. Репродуктивно-респіраторний синдром
свиней: біологічні властивості збудника, діагностика і
профілактика. Матеріали студентської наукової конференції
Полтавської державної аграрної академії, 24 – 25 квітня 2019 р.
Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 225 – 227.
10. Душинська А.С. Ефективність лікування дерматофітозів у
котів в умовах Полтавської міської державної лікарні
ветеринарної медицини м. Полтава. Матеріали студентської
наукової конференції Полтавської державної аграрної академії,
24 – 25 квітня 2019 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С.
209 – 210.
11. Вакуленко А.О. Лікування та профілактика каліцивірозу у
котів в умовах ветеринарної клініки ФОП Сливка «Яшма» м.
Кременчук. Матеріали студентської наукової конференції
Полтавської державної аграрної академії, 24 – 25 квітня 2019 р.
Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 201 – 203.
12. Бондаренко К.В. Цирковірусна інфекція свиней. Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної
аграрної академії, 24 – 25 квітня 2019 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ
ПДАА, 2019. С. 190 – 192.
13. Ольховська А.Г. Діагностика парвовірусного ентериту
собак в умовах клініки ветеринарної медицини. Матеріали
студентської наукової конференції Полтавської державної
аграрної академії, 24 – 25 квітня 2019 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ
ПДАА, 2019. С. 258 – 260.
Студентами зроблено 14 доповідей на наукових конференціях:
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1.
Душинська А.С. «Заходи ліквідації та профілактики
дерматофітозів у котів в умовах Полтавської міської державної
лікарні ветеринарної медицини м. Полтава». II Всеукраїнська
науково-практична Інтернет – конференція «Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні» 18–19 квітня 2019 року м. Полтава.
Науковий керівник – Коне М.С.
2.
Рубаненко І.Б. «Епізоотологічні особливості та клінічні
ознаки за гострого стафілококозу собак в умовах приватного
сектору м. Полтави». II Всеукраїнська науково-практична
Інтернет – конференція «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні» 18–19 квітня 2019 року м. Полтава. Науковий
керівник – Передера О.О.
3.
Плескач К.О. «Заходи з біобезпеки щодо захисту
свинокомплексів від заносу збудників інфекційних хвороб та їх
розповсюдження». II Всеукраїнська науково-практична
Інтернет – конференція «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні» 18–19 квітня 2019 року м. Полтава. Науковий
керівник – Передера С.Б.
4.
Гаркуша О.В. «Щодо небезпеки туберкульозу». II
Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція
«Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» 18–19 квітня 2019
року м. Полтава. Науковий керівник – Передера С.Б.
5.
Хиль А. М. «Профілактика міксоматозу кролів». II
Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція
«Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» 18–19 квітня 2019
року м. Полтава. Науковий керівник – Передера Ж.О.
6.
Комисаренко А. «Профілактика та лікування
сальмонельозу свиней в умовах ТОВ «ПІГ АГРО»». II
Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція
«Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» 18–19 квітня 2019
року м. Полтава. Науковий керівник – Замазій А.А.
7.
Ільясова А. «Застосування комплексного лікування
сальмонельозу поросят на базі ТОВ «АГРІС»». II
Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція
«Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» 18–19 квітня 2019
року м. Полтава. Науковий керівник – Замазій А.А.
8.
Сулімов А. І. «Загальні принципи лікування
парвовірусного ентериту собак». II Всеукраїнська науково-

22
практична Інтернет – конференція «Сучасні проблеми
біобезпеки в Україні» 18–19 квітня 2019 року м. Полтава.
Науковий керівник – Замазій А.А.
9.
Корущак Н.С. «Репродуктивно-респіраторний синдром
свиней: біологічні властивості збудника, діагностика і
профілактика». Студентська наукова конференція Полтавської
державної аграрної академії, 24 – 25 квітня 2019 р. Науковий
керівник – Тітаренко О.В.
10.
Душинська
А.С.
«Ефективність
лікування
дерматофітозів у котів в умовах Полтавської міської державної
лікарні ветеринарної медицини м. Полтава». Студентська
наукова конференція Полтавської державної аграрної академії,
24 – 25 квітня 2019 р. Науковий керівник – Коне М.С.
11.
Вакуленко А.О. «Лікування та профілактика
каліцивірозу у котів в умовах ветеринарної клініки ФОП
Сливка «Яшма» м. Кременчук». Студентська наукова
конференція Полтавської державної аграрної академії, 24 – 25
квітня 2019 р. Науковий керівник – Коне М.С.
12.
Бондаренко К.В. «Цирковірусна інфекція свиней».
Студентська наукова конференція Полтавської державної
аграрної академії, 24 – 25 квітня 2019 р. Науковий керівник –
Тітаренко О.В.
13.
Ольховська А.Г. «Діагностика парвовірусного ентериту
собак в умовах клініки ветеринарної медицини». Студентська
наукова конференція Полтавської державної аграрної академії,
24 – 25 квітня 2019 р. Науковий керівник – Лавріненко І.В.
14.
Савченко К.С. «Заходи ліквідації сальмонельозу
бройлерів в умовах приватного господарства м. Гадяч».
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку ветеринарної медицини»,
16 – 17 травня 2019 р. м Полтава. Науковий керівник –
Передера О.О.
На базі навчально-наукової лабораторії виконано 12 дипломних
робіт:
1. Рубаненко І.Б. «Заходи ліквідації асоційованого
стафілококозу та пастерельозу собак в умовах приватного
розплідника м. Полтава».
2. Савченко К.С. «Заходи боротьби і профілактики
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сальмонельозу бройлерів в приватному господарстві м. Гадяч
Полтавської області».
3. Душинська А.С. «Заходи ліквідації та профілактики
дерматофітозів у котів в умовах Полтавської міської державної
лікарні ветеринарної медицини міста Полтава».
4. Вакуленко А.О. «Лікування та профілактика каліцивірозу у
котів в умовах ветеринарної клініки ФОП Сливка А.О. «Яшма»
м. Кременчук».
5. Ольховська А.Г. «Лікування та профілактика парвовірусного
ентериту собак в умовах ветеринарної клініки «Ілона»».
6. Плескач К.О. «Заходи з біобезпеки у ТОВ «НВП
Глобинський свинокомплекс» м. Глобине».
7. Гаркуша О.В. «Заходи з профілактики туберкульозу ВРХ в
ТОВ «Журавка» Чернігівської області Варвінський район».
8. Сулімов А.І. «Лікування та профілактика парвовірусного
ентериту собак за умов клініки «Зооветцентр» м. Київ».
9. Комісаренко А.О. «Профілактика та заходи боротьби при
сальмонельозі свиней у ТОВ «ПІГ АГРО»».
10. Капшук Р.О. «Заходи з профілактики парагрипу-3 у
Новосанжарському районі Полтавської області».
11. Душинський В.К. «Профілактика та заходи боротьби з
парвовірусним ентеритом собак в умовах клініки ветеринарної
медицини вул. Південна 4, м. Полтава».
12. Ільясова А.Р. «Сальмонельоз свиней, діагностика,
лікування, профілактика».

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

№ з/п

1

1

Назва наукової
установи-партнера

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

Документ,
в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

2

Інститут свинарства і

-

Оформлено

договірну

тематику:

«Розробка

Договір

Практичні результати від
співробітництва
5

-

Набуття

здобувачами

24
агропромислового
виробництва НААН
України

діагностики для видового диференціювання бактерій
роду Chlamydia».
- Наукові публікації:
1. Зезекало В.К., Передера С.Б., Буслик Т.В.,
Почерняєв К.Ф. ПЛР-тест для ідентифікації та
видової
диференціації
Waddlia
chondrophila.
Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.
Серія: Ветеринарні науки. 2019. т 21. № 93. С. 143 –
148.
2. Zezekalo V. K., Peredera S. B., Buslyk T. V.,
Pochernyaev K. F., Shcherbakova N. S. PCR test systems
for the Clavichlamydia salmonicola and Piscichlamydia
salmonis detection in fish. Journal for Veterinary
Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2019. Volume
5. Issue 1. P. 20 – 26.
3. Zezekalo V. K., Peredera S. B., Pochernayev K. F.,
Petrenko M. A., Shatokhin P. P., Titarenko E. V.
Epitheliocystis: Development of PCR assay for the
monitoring among the commercially important
aquaculture species of Ukraine. Regulatory Mechanisms
in Biosystems. 2019. Vol. 10(2). P. 216–219.
doi:10.15421/021932
4. Viktoriya K. Zezekalo, Konstantin F. Pochernyaev,
Vasyl M. Voloshchuk, Liudmyla V. Zasukha, Natalia S.
Shcherbakova, Serhii M. Kulynych. Multiplex pcr assay
for chlamydia-like bacteria detection. Wiadomości
Lekarskie, 2019, tom LXXII, nr 5 cz I. P. 851 -856.

з 20 грудня 2017 р. –
впродовж 5 років

вищої освіти спеціальності
«Ветеринарна
медицина»
практичного
досвіду
з
біології, молекулярної та
популяційної
генетики,
біотехнології, фізіології;
проведення
спільних
наукових досліджень;
проведення
спільних
науково-виробничих
та
науково-прикладних
конференцій.

2

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською радою, спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб
№ з/п

Назва наукової

Форми співробітництва

Документ,

Практичні результати від

25
установи-партнера

1

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

в рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії

3

4

2

співробітництва

5

1
2

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

2

3

4

Співробітництво із вітчизняними партнерами
1
2
Співробітництво із міжнародними партнерами
1
2

5

6
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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 «Мікробіолог», «Біотехнолог», «Судової ветеринарії», «Епізоотолог»,
«Гігієніст», «Вірусолог», «Шляхами Пастера». За результатами проведених досліджень опубліковано 19 тез, зроблено 19 доповідей на
наукових конференціях. Захищено 12 кваліфікаційних робіт. Лизанець К.Ю. отримала спеціальний диплом за кращі знання з дисципліни
«Мікробіологія» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, м. Миколаїв 2018 – 2019 навчального року та зайняла I місце з навчальної
дисципліни «Мікробіологія» (секція «Біологія тварин»).

5.1.

№ з/п

Показники

1

2

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього
1.

Кількість
3

19

з них,
самостійно студентами

-

2.

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

-

3.

Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт

-

з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

– 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

-
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5.1.
5.2.
6.

6.1.
6.2.
7.
7.1.

з них: – Всеукраїнських олімпіад
– Міжнародних олімпіад
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього

1

з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад
Студентка Лизанець К.Ю. отримала спеціальний диплом за кращі знання з дисципліни «Мікробіологія» у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади, м. Миколаїв 2018 – 2019 навчального року та зайняла I місце з
навчальної дисципліни «Мікробіологія» (секція «Біологія тварин»).

1

– переможці Міжнародних олімпіад
Кількість студентів, які отримали охоронні документи,

-

з них,
самостійно студентами

-

Розділ 6. ІНШЕ
Опубліковано тез доповідей:
1. Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Передера С.Б., Локес-Крупка Т.П. Заходи з профілактики та попередження занесення збудника АЧС на
територію України. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, 18–19
квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 13 – 14.
2. Тітаренко О.В. Лептоспіроз: небезпека та профілактика. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 16 – 18.
3. Душинська А.С., Коне М.С. Заходи ліквідації та профілактики дерматофітозів у котів в умовах Полтавської міської державної лікарні
ветеринарної медицини м. Полтава. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –
конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 18 – 20.
4. Малиновська А.Ю., Передера С.Б. Використання імуностимуляторів у собаківництві. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 28 – 29.
5. Рубаненко І.Б., Передера О.О., Передера Р.В. Епізоотологічні особливості та клінічні ознаки за гострого стафілококозу собак в умовах
приватного сектору м. Полтави. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –
конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 30 – 31.
6. Передера С.Б., Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Зезекало В.К., Плескач К.О. Заходи з біобезпеки щодо захисту свинокомплексів від заносу
збудників інфекційних хвороб та їх розповсюдження. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 31 – 33.
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7. Коне М.С. Ефективність лікування та профілактики інфекційного ринотрахеїту у котів в умовах ветеринарної клініки ТОВ «Біоцентр»
міста Полтава. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня
2019 року. Полтава: 2019. С. 33 – 35.
8. Туль О.І. Ящірка прудка (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) як природній резервуар інфекційних захворювань. Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 40 – 42.
9. Передера С.Б., Щербакова Н.С., Передера Ж.О., Гаркуша О.В. Щодо небезпеки туберкульозу. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні:
матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. С. 42 – 44.
10. Коне М.С., Шепелєва А.О. Заходи по профілактиці сказу тварин в Полтавській області. Збірник наукових праць науково-практичної
конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018
році. Полтава: РВВ ПДАА, 2019.
11. Щербакова Н.С,. Передера С. Б, Передера Ж.О., Коваль І.В. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Методична конференція ПДАА 26 – 27 лютого 2019 року.
Полтава: 2019. С. 31-32.
12. Щербакова Н.С., Мовсісян С.А., Передера Ж.О. Визначення якості та безпечності молока, що реалізується на споживчому ринку м.
Полтава. Матеріали III Інтернет–конференції Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині (15 – 16 лютого 2019 року м. Полтава).
Полтава, ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2019. С. 48-50.
13. Камбур М. Д. Замазій А. А., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., Матвійчук Д. М. Вплив умов росту та розвитку плоду на життєздатність
новонароджених тварин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин»
присвяченої 100-річчю факультету ветеринарної медицини НУБІП України та 100-річчю з дня народження професора В. В. Науменка, 28
травня 2019 року, м. Київ. С. 25.
14. Камбур М. Д., Замазій А. А., Лермонтов А. Ю. Адсорбція іонів фосфору тканинами молочної залози корів в період завершення лактації
за умов різної тривалості сухостійного періоду. Наукова Рада Президії НАН України з проблеми «Фізіологія людини і тварин» ХХ з'їзд
Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка П. Г. Костюка, 27-30
травня 2019 року, м. Київ. С. 12.
15. Кулинич С.М., Петренко М.О., Омельченко Г.О. Поєднання теоретичної та практичної складових освітнього процесу при підготовці
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Ветеринарна медицина. 50-а науково-методична конференція викладачів і
аспірантів «Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості вищої освіти» 26-27 лютого 2019,
м. Полтава.
16. Петренко М.О. Епізоотологічний моніторинг сказу тварин в Полтавській області. ІІ Щорічна Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» м. Тернопіль 15-17 квітня 2019.
17. Омельченко Г.О., Авраменко Н.О., Петренко М.О. Моніторинг поширення африканської чуми свиней в Україні та Полтавській області.
Збірник наукових праць професорсько – викладацького складу академії за підсумками науково – дослідної роботи в 2018 році. Науково практична конференція професорсько - викладацького складу 16 – 17 травня 2019 р Полтавської державної аграрної академії. 2019. С. 253–
255.
Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), з них:
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- у всеукраїнських:
1. 50-а науково-методичній конференції викладачів і аспірантів «Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті
підвищення якості вищої освіти» 26-27 лютого 2019 р., м. Полтава.
2. ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» (м. Полтава, 18–19 квітня 2019 р.).
3. Науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науководослідної роботи в 2018 році.
- у міжнародних:
1. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» м. Тернопіль 15 – 17 квітня
2019 р.
2. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку ветеринарної медицини», присвяченої 60річчю з дня народження Аранчія С.В., 16 – 17 травня 2019 р. м Полтава.
3. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин», присвяченої 100-річчю факультету
ветеринарної медицини НУБІП України та 100-річчю з дня народження професора В. В. Науменка, 28 травня 2019 року, м. Київ.
4. Науковій Раді Президії НАН України з проблеми «Фізіологія людини і тварин» ХХ з'їзд Українського фізіологічного товариства з
міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка П. Г. Костюка, 27-30 травня 2019 року, м. Київ.

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ
1.
2.
3.
4.
5.

Розширити міжнародні наукові і освітні зв’язки.
Покращити роботу щодо публікацій наукових статей у міжнародних науковометричних базах даних Scopus, Web of science.
Впроваджувати результати наукових досліджень в навчально-науковий процес та у практичну діяльність підприємств.
Заключити угоди про наукове співробітництво із міжнародними науковими установами.
Широко залучати здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи, в цілях поліпшення якості навчально-наукового процесу.

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.
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ДОДАТОК 3
Список опублікованих монографій,
розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді
№ з/п
1

Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок
2

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

Peredera S., Shcherbakova N., Peredera Z., Petrenko M., Galatova A., Bezhodko O. Benzapyrene content in the environment and feeds. Security
of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective monograph. / Ed. I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2019. Р. 300 – 312.

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
Основи біохімії та особливості обміну речовин : навчальний посібник / В. Ю. Крикунова, С. М. Кулинич, М. С. Самойлік, Л.А.
Колєснікова, М.О. Петренко, О.В. Міщенко. Полтава: ПП "Астрая", 2019. 285 с.

1

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

Замазій А.А.

Замазій А.А.

Патенти

1

Пристрій для перевезення
індичат

Патент на корисну
модель України
№ 132374

25.02.2019 р.

2
Свідоцтва авторського права
1
2

ДОДАТОК 7
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 106 арк.
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2019 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).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

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

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),

Дата,
номер договору,

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
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1

тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

замовник

2

3

консультативної (наукової) послуги
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
Науковий керівник:
Передера С.Б., кандидат
ветеринарних наук, професор
кафедри.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

1

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

2000 грн

2000 грн

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.

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. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

Вплив бенз(а)перену на імунний стан
тварин

Строки виконання:
2015- 2019

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
2. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань

х
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України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
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;
1. Peredera S., Shcherbakova N., Peredera Z., Petrenko M., Galatova A.,
Bezhodko O. Benzapyrene content in the environment and feeds. Security
of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective
monograph. / Ed. I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2019. Р. 300 – 312.
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

1

1

х

36
у т.ч., національних;
міжнародних;
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
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
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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).
№
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

0116U005459
Науковий керівник:
Передера С.Б., кандидат ветеринарних
наук, професор кафедри
Тематика науково-дослідної роботи:
Патоморфологічні зміни в організмі
червоноухої черепахи за латентного
перебігу асоційованої інфекції.
Строки виконання:
2016-2021
Розробка діагностики для видового
диференціювання бактерій роду
Chlamydia.

Строки виконання:
2015-2020

0116U005016

4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
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. Зезекало В.К., Передера С.Б., Щербакова Н.С. Оновлення
таксономічної класифікації мікроорганізмів порядку Chlamydiales.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 1 (24). С.
207 – 215.
2. Зезекало В.К., Передера С.Б., Буслик Т.В., Почерняєв К.Ф. ПЛРтест для ідентифікації та видової диференціації Waddlia chondrophila.
Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні
науки. 2019. т 21. № 93. С. 143 – 148.
3. Zezekalo V.K., Peredera S.B., Buslyk T.V., Pochernyaev K.F.,
Shcherbakova N. S. PCR test systems for the Clavichlamydia salmonicola
and Piscichlamydia salmonis detection in fish. Journal for Veterinary
Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2019. Volume 5. Issue 1. P. 20 –
26.
4. Zezekalo, V., Pedera, S., Buslik, T., Pochernyaev, K. PCR-test for

х
7

5

38
identification and species differentiation of Waddlia chondrophila.
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(93), 143-148.
https://doi.org/10.32718/nvlvet9325
5. Зезекало В.К., Передера С.Б., Щербакова Н.С. Узагальнення
інформації щодо хламідійних інфекцій тварин та їх зоонозного
потенціалу. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2),
171-182. doi: 10.31210/visnyk2019.02.23
за кордоном (у міжнародних виданнях);
6. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
Igor Ksonz
1.
, Zezekalo V.K., Peredera S.B., Shcherbakova N.C.,
Peredera Zh.O., Kone M. S., Rak T.M., Kravchenko S.O., Kanivets N.S.
Chlamydial infection monitoring within wild mammals in Ukraine. Світ
медицини та біології, 2019, № 1 (67). C. 227 – 232.
2. Zezekalo V. K., Peredera S. B., Pochernayev K. F., Petrenko M. A.,
Shatokhin P. P., Titarenko E. V. Epitheliocystis: Development of PCR
assay for the monitoring among the commercially important aquaculture
species of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol.
10(2). P. 216–219. doi:10.15421/021932
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;
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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;
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,

х
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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 робочої групи з формування галузевих стандартів освіти,
освітньо-кваліфікаційних характеристик, підручників програм і
типових навчальних планів зі спеціальності «Ветеринарна медицина»
різних ступенів освіти (з 2011 р.).
3. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
4. Заступник голови організаційного комітету ІІ Всеукраїнської
науково-практичної
Інтернет-конференції
«Сучасні
проблеми
біобезпеки в Україні», 18 – 19 квітня 2019 р. м Полтава.
5. Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку ветеринарної
медицини», присвяченої 60-річчю з дня народження Аранчія С.В., 16 –
17 травня 2019 р. м Полтава.
37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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1.8. Перелік
№
з/п

нових

науково-дослідних

робіт

кафедральної

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств

42
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.

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
– Міжнародних конкурсів студентських НДР

Кількість
3
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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.

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 2019 РІК

Прізвище, ім’я, по-батькові Замазій Андрій Анатолійович
Науковий ступінь доктор ветеринарних наук
Вчене звання професор

3
3
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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).

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7
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1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

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

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

Науковий керівник: Замазій А.А.,
доктор ветеринарних наук,
професор.
Тематика роботи: Ветеринарно-

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»

2000 грн

2000 грн

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.

46
санітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

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)
8. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
9. кількість публікацій (статей), усього
1. Замазій А.А. Вплив гіпоксії на амінокислотний склад амніону
плода. Вісник Полтавської ДАА. 2019. № 2 ( 93). С. 159-165.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
10. 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

х
1
1
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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;
1. Замазій А.А. Патент на корисну модель України, № 132374.«Пристрій для перевезення індичат»- 25.02.2019 р.
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;

х

1

1

48
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.Член редколегії «Вісник СНАУ».
2. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України.
3. Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні», 18 – 19 квітня 2019 року.
4. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

4

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

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

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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1

2

3

4

5

2.5. Перехідні (у переліку)
11. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
12. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;

1

за кордоном (у міжнародних виданнях);
13. 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
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;

х

х
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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
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,

51
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
66. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
67. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

52
1

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
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№
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

3
3
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2019 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).

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

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

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
Науковий керівник:
Передера Ж.О., кандидат
ветеринарних наук, професор
кафедри.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

1

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

2000 грн

2000 грн

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.

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
1
наук, професор кафедри
Тематика науково-дослідної роботи:
Вплив бенз(а)перену на імунний стан

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

14. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
15. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,

х
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тварин

Строки виконання:
2015- 2019

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
16. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
Igor Ksonz
1.
, Zezekalo V.K., Peredera S.B., Shcherbakova N.C.,
Peredera Zh.O., Kone M. S., Rak T.M., Kravchenko S.O., Kanivets N.S.
Chlamydial infection monitoring within wild mammals in Ukraine. Світ
медицини та біології, 2019, № 1 (67). C. 227 – 232.
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
68. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
69. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
1. Peredera S., Shcherbakova N., Peredera Z., Petrenko M., Galatova A.,
Bezhodko O. Benzapyrene content in the environment and feeds. Security
of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective
monograph. / Ed. I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2019. Р. 300 – 312.
70. опубліковано підручників
71. опубліковано навчальних посібників
72. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,

1

1

1

х
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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;
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)
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,
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технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
81. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
2. Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні».
82. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

2

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

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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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;

х
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у міжнародних наукових конкурсах;
17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
18. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
21. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
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№
з/п

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
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Основні
характеристики,
суть
розробки
____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

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

3
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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.

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

5
5

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2019 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).
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1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
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№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

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

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

2000 грн

2000 грн

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

Науковий керівник:
Тітаренко О.В., кандидат
ветеринарних наук, доцент.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.
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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)
4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

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;
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

х
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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;
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,

х
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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;
37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій
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:
Тітаренко О. В.,
кандидат ветеринарних наук, доцент.
Тематика науково-дослідної роботи:
Моніторинг інфекційних хвороб
тварин.

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. Тітаренко О.В. Аналіз епізоотичної ситуації щодо сказу тварин у

х
2
1
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Полтавській області. Ветеринарія, технології тваринництва та
природокористування. 2019. № 3. С. 4 – 10.
за кордоном (у міжнародних виданнях);
9. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
1. Zezekalo V. K., Peredera S. B., Pochernayev K. F., Petrenko M. A.,
Shatokhin P. P., Titarenko E. V. Epitheliocystis: Development of PCR
assay for the monitoring among the commercially important aquaculture
species of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol.
10(2). P. 216–219. doi:10.15421/021932
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;

1

х
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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,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
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51. участь

в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
2. Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні», 18–19 квітня 2019 року м. Полтава.
52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

2

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

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6
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/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
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№
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 2019 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).

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник (виконавець
консультативної послуги),

Дата,
номер договору,

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги
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1

тематика роботи,
строки виконання
(рік початку і закінчення)

замовник

2

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

2000 грн

2000 грн

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
Науковий керівник: Коне М.С.,
кандидат ветеринарних наук,
доцент.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

1

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.

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;

х

78
за кордоном (у міжнародних виданнях);
12. 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
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;

х
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у міжнародних наукових конкурсах;
62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
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;
67. 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)

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

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)

Igor Ksonz
1.
, Zezekalo V.K., Peredera S.B., Shcherbakova N.C.,
Peredera Zh.O., Kone M. S., Rak T.M., Kravchenko S.O., Kanivets N.S.
Chlamydial infection monitoring within wild mammals in Ukraine. Світ
медицини та біології, 2019, № 1 (67). C. 227 – 232.
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
68. опубліковано монографій, усього

х
1

1
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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;
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)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
79. впроваджено результатів досліджень у виробництво,

х
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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;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
2. Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні», 18–19 квітня 2019 року м. Полтава.
82. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

2

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

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

2.6. Нові (у переліку)

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5
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Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
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Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
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.

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
Керівництво студенткою Лизанець К.Ю., яка отримала спеціальний диплом за кращі знання з дисципліни
«Мікробіологія» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, м. Миколаїв 2018 – 2019 навчального року та
зайняла I місце з навчальної дисципліни «Мікробіологія» (секція «Біологія тварин»).
– переможці Міжнародних олімпіад

3

1
1
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6.
6.1.
6.2.
7.
7.1
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.

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
3

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2019 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).
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1.1.

НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду

№
з/п

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

1

2

державного бюджету

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

Науковий керівник,
тематика роботи,

Дата,
номер договору,

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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1

строки виконання
(рік початку і закінчення)

замовник

2

3

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

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

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання

консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

8

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

2000 грн

2000 грн

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

Науковий керівник:
Передера О.О., кандидат
ветеринарних наук, доцент.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.
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1.6. Перелік завершених
фінансування).

науково-дослідних

робіт

№
з/п

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

Номер державної
реєстрації

1

2

3

(НДР)

кафедральної

тематики

(ініціативні

наукові тематики,

без

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

Завершені (у переліку)

1

16. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
17. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
18. 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
83. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
84. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;

х

89
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,
матеріалів,

х
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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;
97. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

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

19. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
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;

х
1
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за кордоном (у міжнародних виданнях);
21. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
1. Peredera R.V., Lavrinenko I.V., Peredera O.O., Zhernosik I.A.
Diagnosis and actions for liquidation of dogs streptococcosis in private
nursery. Світ медицини та біології, 2019, № 1 (67). C. 222 – 226.
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
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;

1

х
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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,
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;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.

2
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2. Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні», 18–19 квітня 2019 року м. Полтава.
112. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
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2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.

Показники
2
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього
Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього

Кількість
3
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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.

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
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2019 РІК

Прізвище, ім’я, по-батькові Лавріненко Інна Вікторівна
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук

2
2
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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).

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
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(рік початку і закінчення)
1

2

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

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)
1
Перехідні (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:
Лавріненко І. В., кандидат
ветеринарних наук, доцент.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

1

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

2000 грн

2000 грн

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.

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)
22. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

1

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 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)

х
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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,
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;
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
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)
121.

х
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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
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
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2.5. Перехідні (у переліку)

1

25. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
26. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
27. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
1. Peredera R.V., Lavrinenko I.V., Peredera O.O., Zhernosik I.A.
Diagnosis and actions for liquidation of dogs streptococcosis in private
nursery. Світ медицини та біології, 2019, № 1 (67). C. 222 – 226.
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
128. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
129. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
130. опубліковано підручників
131. опубліковано навчальних посібників
132. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,

х
1

1

х
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докторських;
133. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
134. отримано свідоцтв авторського права
135. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
136. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
137. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
138. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
139. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
140. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
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у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
141. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
2. Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні», 18–19 квітня 2019 року м Полтава.
142. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).
№
з/п

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
№

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

Важливі показники, які
характеризують рівень

Місце
впровадження (назва

Дата акту

Практичні результати, які
отримано ВНЗ від
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з/п

1
1

2

отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
3

організації, відомча
належність, адреса)

4

впровадження / *

5

впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів,
налагоджено співпрацю для
подальшої роботи тощо)
6

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
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E-mail:
__________________________________________________________________________________________________________________
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

1
1
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ
ЗА 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Петренко Максим Олександрович
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання
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).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
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(рік початку і закінчення)

1

науково-дослідної роботи
план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
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№
з/п
1

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

Дата,
номер договору,
замовник

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
консультативної (наукової) послуги

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

2500 грн

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з
профілактики хвороб різної етіології.

1

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
Науковий керівник:
Петренко М. О., кандидат
сільськогосподарських наук,
доцент кафедри.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.
Науковий керівник:
Петренко М. О., кандидат
сільськогосподарських наук,
доцент кафедри.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

1

2

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський район,
Полтавська обл.
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«СВІТ-ВК»,
Кіровоградської
області, м.
Світловодськ, смт.
Власівка

2500 грн

Надання наукового консультування, щодо
ветеринарно-санітарних
заходів
з
профілактики хвороб тварин, основних
джерел
біологічної
небезпеки
та
концептуальних підходів до забезпечення
біоетичних
основ
серед
працівників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«СВІТ-ВК», Кіровоградської області, м.
Світловодськ, смт. Власівка.

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,

Номер державної
реєстрації

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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строки виконання
(рік початку і закінчення)
1

2

3

4

5

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

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами

х

29. кількість публікацій (статей), усього

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
30. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)

1

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
143. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
144. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
145. опубліковано підручників
146. опубліковано навчальних посібників
147. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом

х
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у т.ч., кандидатських,
докторських;
148. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
149. отримано свідоцтв авторського права
150. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
151. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
152. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
153. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
154. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;

111
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
156. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
157. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
155.

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)
31. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами

х

32. кількість публікацій (статей), усього

1

у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Омельченко Г. О., Петренко М. О., Авраменко Н. О. Моніторинг
поширення африканської чуми свиней в Україні та Полтавській
області. Вісник ПДАА. 2019. № 2. С. 183 – 190.
за кордоном (у міжнародних виданнях);

1
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33. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних
базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних
Copernicus)
1. Zezekalo V. K., Peredera S. B., Pochernayev K. F., Petrenko M. A.,
Shatokhin P. P., Titarenko E. V. Epitheliocystis: Development of PCR
assay for the monitoring among the commercially important aquaculture
species of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol.
10(2). P. 216–219. doi:10.15421/021932
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
158. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
159. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
1. Peredera S., Shcherbakova N., Peredera Z., Petrenko M., Galatova A.,
Bezhodko O. Benzapyrene content in the environment and feeds. Security
of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective
monograph. / Ed. I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2019. Р. 300 – 312.
160. опубліковано підручників
161. опубліковано навчальних посібників
1. Основи біохімії та особливості обміну речовин : навчальний
посібник / В. Ю. Крикунова, С. М. Кулинич, М. С. Самойлік, Л.А.
Колєснікова, М.О. Петренко, О.В. Міщенко. Полтава: ПП "Астрая",
2019. 285 с.
162. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;

1

1

1

1
х
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отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
164. отримано свідоцтв авторського права
165. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
166. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
167. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
168. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
169. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
170. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
163.
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
171. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
2. Член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в
Україні», 18–19 квітня 2019 року м Полтава.
3. Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку ветеринарної
медицини», присвяченої 60-річчю з дня народження Аранчія С.В., 16
– 17 травня 2019 року м Полтава.
172. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів,
наукових премій

3

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

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:
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№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
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Факс:
___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
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.

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

3
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10.
10.1.

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 2019 РІК

Прізвище, ім’я, по-батькові Жерносік Ігор Анатолійович
Науковий ступінь
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).

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

1

2

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

Науковий керівник, тематика роботи,
строки виконання

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
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(рік початку і закінчення)

1

науково-дослідної роботи
план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

2

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
1

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

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
Науковий керівник:
Жерносік І.А., старший викладач.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

1

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район, Полтавська
обл.

2000 грн

2000 грн

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.

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

34. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
35. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,

х
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у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
36. 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
173. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
174. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
175. опубліковано підручників
176. опубліковано навчальних посібників
177. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
178. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
179. отримано свідоцтв авторського права
180. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;

х
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міжнародних;
181. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
182. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
183. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
184. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
185. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
186. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
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отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій

187.

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)
37. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
38. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;

1

за кордоном (у міжнародних виданнях);
39. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
1. Peredera R.V., Lavrinenko I.V., Peredera O.O., Zhernosik I.A.
Diagnosis and actions for liquidation of dogs streptococcosis in private
nursery. Світ медицини та біології, 2019, № 1 (67). C. 222 – 226.
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
188. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
189. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
190. опубліковано підручників
191. опубліковано навчальних посібників
192. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
193. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
194. отримано свідоцтв авторського права
195. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
196. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
197. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
198. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,

х
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матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
199. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
200. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
201. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
202. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій

1

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

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

2.6. Нові (у переліку)

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5
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Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
Основні характеристики, суть розробки ____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
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Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
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
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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 2019 РІК
Прізвище, ім’я, по-батькові Зезекало Вікторія Костянтинівна
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада асистент
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).
1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
№
з/п

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

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість
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1

2

3

5

6

7

1
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним
замовленням)
№
з/п

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

1

2

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.
план

факт

Повний перелік

Кількість

3

5

6

7

1
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

Обсяг фінансування,
тис. грн.

№
з/п

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

план

факт

Повний перелік

Кількість

1

2

3

5

6

7

1
1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками
№
з/п

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

Дата,
номер договору,
замовник

1

2

3

Завершені (у переліку)
1

Обсяг фінансування,
тис. грн.

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи

план

факт

Повний перелік

Кількість

5

6

7

8
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Перехідні (у переліку)
1

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

Завершені (у переліку)
1
Перехідні (у переліку)
Науковий керівник:
Зезекало В.К., асистент.
Тематика роботи: Ветеринарносанітарні заходи з профілактики
хвороб різної етіології.
Строки виконання: 2019-2020 р.

1

Приватне
Акціонерне
товариство
«ПЛЕМСЕРВІС»
смт.Градизьк,
Глобинський
район,
Полтавська обл.

700 грн

700 грн

Проведені усні консультації з питань
ветеринарно-санітарних
заходів
з 1
профілактики хвороб різної етіології.

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

1

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
41. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
за кордоном (у міжнародних виданнях);
42. 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
203. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
204. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
205. опубліковано підручників
206. опубліковано навчальних посібників
207. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
208. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
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патентів на корисну модель;
209. отримано свідоцтв авторського права
210. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
211. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
212. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
213. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
214. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
215. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
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сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
216. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
217. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
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

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

3

4

5

0116U005016

43. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих
результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними
аналогами
44. кількість публікацій (статей), усього
у т.ч.,
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань
України;
1. Зезекало В.К., Передера С.Б., Щербакова Н.С. Оновлення
таксономічної класифікації мікроорганізмів порядку Chlamydiales.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 1 (24). С.
207 – 215.
2. Зезекало В.К., Передера С.Б., Буслик Т.В., Почерняєв К.Ф. ПЛРтест для ідентифікації та видової диференціації Waddlia chondrophila.
Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні
науки. 2019. т 21. № 93. С. 143 – 148.
3. Zezekalo V.K., Peredera S.B., Buslyk T.V., Pochernyaev K.F.,

2.5. Перехідні (у переліку)

1

Науковий керівник:
Передера С.Б., кандидат ветеринарних
наук, професор кафедри
Тематика роботи:
Розробка діагностики для видового
диференціювання бактерій роду
Chlamydia.
Строки виконання:
2015-2020

х
9

6
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Shcherbakova N. S. PCR test systems for the Clavichlamydia salmonicola
and Piscichlamydia salmonis detection in fish. Journal for Veterinary
Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2019. Volume 5. Issue 1. P. 20 –
26.
4. Zezekalo, V., Pedera, S., Buslik, T., Pochernyaev, K. PCR-test for
identification and species differentiation of Waddlia chondrophila.
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(93), 143-148.
https://doi.org/10.32718/nvlvet9325
5. Зезекало В.К., Передера С.Б., Щербакова Н.С. Узагальнення
інформації щодо хламідійних інфекцій тварин та їх зоонозного
потенціалу. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 171182. doi: 10.31210/visnyk2019.02.23
6. Zezekalo V.K. Chlamydiales order bacteria in swine with reproductive
disoders. Detection of Waddlia chondrophila in swine. Scientific
Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies. Series: Veterinary sciences. 2019. 21(95). P. 122–126.
doi: 10.32718/nvlvet9523
за кордоном (у міжнародних виданнях);
45. кількість публікацій (статей) у міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus)
Igor Ksonz
1.
, Zezekalo V.K., Peredera S.B., Shcherbakova N.C.,
Peredera Zh.O., Kone M. S., Rak T.M., Kravchenko S.O., Kanivets N.S.
Chlamydial infection monitoring within wild mammals in Ukraine. Світ
медицини та біології, 2019, № 1 (67). C. 227 – 232.
2. Zezekalo V. K., Peredera S. B., Pochernayev K. F., Petrenko M. A.,
Shatokhin P. P., Titarenko E. V. Epitheliocystis: Development of PCR
assay for the monitoring among the commercially important aquaculture
species of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol.
10(2). P. 216–219. doi:10.15421/021932
3. Viktoriya K. Zezekalo, Konstantin F. Pochernyaev, Vasyl M.
Voloshchuk, Liudmyla V. Zasukha, Natalia S. Shcherbakova, Serhii M.
Kulynych. Multiplex pcr assay for chlamydia-like bacteria detection.
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Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXII, nr 5 cz I. P. 851 -856.
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
218. опубліковано монографій, усього
у т.ч., за кордоном;
219. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього
у т.ч., за кордоном;
220. опубліковано підручників
221. опубліковано навчальних посібників
222. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом
у т.ч., кандидатських,
докторських;
223. отримано охоронних документів, усього
у т.ч., патентів на винаходи,
патентів на корисну модель;
224. отримано свідоцтв авторського права
225. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках,
форумах
у т.ч., національних;
міжнародних;
226. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою
отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
227. отримано переможних місць у наукових конкурсах з
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метою отримання фінансування
у т.ч., у національних наукових конкурсах;
у міжнародних наукових конкурсах;
228. створено науково-технічної продукції (НТП)
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
229. впроваджено результатів досліджень у виробництво,
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
230. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес
у т.ч., нової техніки,
технологій,
матеріалів,
сортів рослин та порід тварин,
методів, теорій;
231. участь в редакційних колегіях наукових журналів,
організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо;
1. Член Полтавського осередку Української асоціації біобезпеки.
232. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).

1
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№
з/п

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

Номер державної
реєстрації

2

3

1

Результативні показники виконання
науково-дослідної роботи
Повний перелік

Кількість

4

5

2.6. Нові (у переліку)

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік розробок повинен
відповідати кількості, що вказана в показнику «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу )
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою:

№
з/п
1
1

Назва та автори розробки (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

2

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

Місце
впровадження (назва
організації, відомча
належність, адреса)
4

Дата акту
впровадження / *

5

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

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науковотехнічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність.
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при
його наявності.
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств
Опис розробки
Назва розробки __________________________________________________________________________________________________________
Автори. _________________________________________________________________________________________________________________
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Основні
характеристики,
суть
розробки
____________________________________________________________________________________
Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
Порівняння із світовими аналогами _______________________________________________________________________________________
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість __________________
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки ________________________
Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________
Дата акту впровадження _____________________ 2016 р.
Місце впровадження _____________________________________________________________________________________________________
Результати впровадження ________________________________________________________________________________________________
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра ______________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________
Розділ 3. Наукова робота студентів
№
з/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

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

3
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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.

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

1
1

