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Продовження додатку  

до розпорядження від «20» січня 2017 року № 134 

 

№ з/п Найменування показників Вимір  

Значення показника 

кафедра кафедра кафедра кафедра кафедра кафедра 
Разом по 

факультету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Планова чисельність докторів наук, усього осіб 1       

1.1. 
з них,  

чисельність штатних працівників 
осіб 1       

1.2. чисельність сумісників осіб 1       

2. Планова чисельність кандидатів наук, усього осіб 5       

2.1. 
з них,  

чисельність штатних працівників 
осіб 5       

2.2. чисельність сумісників осіб 1       

3.  Планова чисельність аспірантів осіб 2       

4. 
Планова чисельність аспірантів, які закінчують 

аспірантуру в 2018 році, усього 
осіб 1       

4.1.  з них,  із захистом дисертації осіб        

5. Плануються до захисту докторські дисертації  од        
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6. Плануються до захисту кандидатські дисертації од 1       

Розділ 2.    НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

1.1. за держбюджетними темами од 2       

1.2. за  угодами міжнародного співробітництва од        

1.3. за господарськими договорами із замовниками од        

1.4. 

за кафедральними темами (ініціативні наукові теми, 

без фінансування) без номеру державної реєстрації в 

УкрІНТЕІ, усього 

од 2       

1.4.1. 
у т.ч., 

завершених  
од        

1.4.2. перехідних  од 1       

1.4.3. нових  од 1       

1.5. 
за кафедральними темами (ініціативні наукові теми, 

без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього 
од        

1.5.1. 
у т.ч., 

завершених  
од        

1.5.2. перехідних  од        

1.5.3. нових  од        
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2.  Планові кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт 

2.1. кількість публікацій (статей), усього  6       

2.1.1. 

з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових 

видань України  

од 6       

2.1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  од        

2.2. кількість монографій, усього од        

2.2.1. 
з них,  

за кордоном 
од        

2.3. кількість розділів у колективних монографіях, усього од        

2.3.1. 
з них,  

за кордоном 
од        

2.4. кількість підручників од        

2.5. кількість навчальних посібників од 1       

2.6. кількість охоронних документів, усього  од        

2.6.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
од        

2.6.2. патентів на корисну модель од        

2.7. кількість свідоцтв авторського права од        
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2.8. 
кількість розробок, які будуть впроваджені за 

межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
од        

Розділ 3.    НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Заплановано до проведення наукових заходів (крім студентських) 

1.1. міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій од        

1.2. міжнародних семінарів од        

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій од 1       

1.4. всеукраїнських семінарів од        

1.5. інших од        

2. Заплановано до проведення студентських наукових заходів  

2.1. міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій од        

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій од        

2.3. інших од        

3 
Заплановано участь в редакційних колегіях наукових 

журналів 
од 2       

4 
Заплановано участь в організаційних комітетах 

наукових конференцій 
од 1       
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5 Заплановано участь в експертних радах, журі од        

6 Заплановано участь в спеціалізованих вчених радах од        

7 
Заплановано участь в спеціалізованих виставках, 

ярмарках, форумах 
од        

Розділ 4.    НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. 
Заплановані до укладення договори про наукове 

співробітництво з науковими установами НАНУ, НАН 
од        

2. 

Заплановані до укладення договори про наукове 

співробітництво з Полтавською обласною державною 

адміністрацією чи Полтавською міською радою 

од        

3. 

Заплановані до укладення договори про наукове 

співробітництво з вітчизняними та закордонними 

організаціями (підприємствами) 

од        

Розділ 5.    НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. 
Запланована кількість опублікованих статей за участю 

студентів, усього 
од        

1.1. 
з них,   

самостійно студентами 
од        

2. 
Запланована кількість студентів, які можуть одержати 

стипендії Президента України 
осіб        

3. 

Запланована кількість студентів, які можуть прийняти 

участь в конкурсах студентських науково-дослідних 

робіт  

осіб        

4.  
Запланована кількість студентів, які можуть прийняти 

участь в студентських олімпіадах 
осіб 1       



 7 

5. 
Запланована кількість отримання охоронних документів 

за участю студентів, усього 
од        

5.1. 
з них,   

самостійно студентами 
од        

 

Заступник декана з наукової роботи _______________________________________ 

 

« ____» _______________________ 2018 р. 
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ФОРМА 2 

затверджена розпорядженням першого проректора ПДАА від 27.01. 2017 № 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА КАФЕДРАЛЬНИМИ ТЕМАТИКАМИ 

В РОЗРІЗІ КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН 

НА 2019 КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

 

 

 

 

 

Ухвалено 

на засіданні вченої ради факультету,  

протокол № ____ від _______________ 20____ року 
 

Узагальнюючі показники  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

з науково-педагогічної,  

наукової роботи, доцент 

 

_________________________О.О. ГОРБ 

 

«_____»  __________________ 20_____ р. 
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планування науково-дослідних робіт  

кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин 

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2019 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР за кафедральними тематиками зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього од  

1.1 
у т.ч., 

завершених  
од  

1.2 перехідних  од 2 

 1.3. нових  од  

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

2.1. 
у т.ч., 

завершених  
од  

2.2. перехідних  од  

2.3. нових  од  

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

 

Тематичний план науково-дослідних робіт  

кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин, 

які будуть виконуватися на кафедрі у межах робочого часу викладачів,  

на 2019 рік 
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при наявності) 

Науковий керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин 
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Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

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

1 

Вивчення лікувальних 

властивостей розчину 

полтавського бішофіту 

та розробка методів 

його застосування у 

ветеринарній медицині і 

тваринництві 

 0111U007241 

Бердник В.П., доктор 

ветеринарних наук, 

професор 

2018-2020 

У науковій роботі буде встановлено 

кореляційну залежність між 

густиною РПБ, концентрацією в 

ньому солей хімічних елементів і 

вмістом іонів магнію; з урахуванням 

цих показників буде розроблено та 

запропоновано методику 

стандартизації РПБ; буде одержано 

нові дані щодо мікробіоценозу 

шкіри та вмісту кишечника білих 

мишей після застосування РПБ; буде 

одержано дані щодо мікробіоценозу 

шкіри та вмісту кишечника білих 

мишей після застосування РПБ; буде 

вивчено мікробіоценоз вмісту 

кишечника поросят-сисунів після 

застосування РПБ у різних дозах; 

буде вивчено мікрофлору молока 

клінічно здорових і хворих на 

субклінічні мастити підсисних 

свиноматок за нашкірного 

застосування РПБ; буде отримано 

дані щодо динаміки вмісту магнію, 

кальцію, фосфору та хлору в органах 

білих мишей після застосування 

РПБ; буде вивчено особливості 

бактерицидної дії РПБ у залежності 

від концентрації та часу експозиції 

на бульйонні культури бактерій 

деяких видів. 
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2 

Вплив хлориду натрію 

на фізіологічні та 

клінічні показники 

організму поросят 

 0105U002657 

Бердник В.П., доктор 

ветеринарних наук, 

професор 
2018-2020 

У науковій роботі буде встановлено 

вплив різного вмісту хлориду 

натрію в раціоні молодняка свиней 

великої білої породи віком від 2-х до 

4-х місячного віку на показники 

приросту живої маси тіла поросят; 

буде проведено гематологічні 

дослідження проб крові; буде 

вивчено гістологічні препарати: 

печінки, нирок, легень, шкіри та 

хвостових хребців; з урахуванням 

цих результатів буде розроблено і 

запропоновано способи 

прижжитєвої діагностики 

забезпеченості поросят натрієм 

хлором. 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

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

1 

Удосконалення методів 

діагностики 

мікоплазмозу свиней та 

боротьби з ним 

 х 

Бердник В.П., доктор 

ветеринарних наук, 

професор 
2018-2020 

У науковій роботі буде проведено 

порівняльне вивчення впливу на ріст 

мікоплазм екстракту дріжджів 

різних виробників та культуральна 

характеристика середовищ із ними; 

буде проведена серія дослідів із 

метою удосконалення прописів 

приготування середовищ для 

культивування мікоплазм; буде 

випробувано 8 видів пептонів різних 

виробників, які реалізуються в 

Україні. 

2 
Властивості сальмонел 

та стафілококів як 
 х 

Бердник В.П., доктор 

ветеринарних наук, 

професор 
2018-2021 

У науковій роботі буде проведено 

порівняльне вивчення впливу 
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збудників 

токсикоінфекцій. 

сальмонел і стафілококів як 

збудників токсикоінфекцій.  

….   х    
 

                                                                                                                                               

 

  

Декан факультету               ________________________                        ________________________ 

                                                                (підпис)                                                        (ПІБ) 

Дата _______________ 
 

 

 


