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Узагальнюючі показники 

планування науково-дослідних робіт,  

кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників на 2020 рік  
 

№ 

з/п 
Найменування показників Вимір Планова кількість 

1 НДР, які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) од  

2 НДР, які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) од  

3 НДР, які будуть виконуватись за господарськими договорами, усього од  

3.1 
у т.ч., 

перехідних 
од  

3.2 нових  од  

4 Консультативні (наукові) послуги, які будуть виконуватись за господарськими договорами од  

5 НДР, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників, усього (п. 1 + п.2 + п.3 + п.4) од 1 
 

 

Тематичний план науково-дослідних робіт  

Кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2020 рік  
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної (дослідно-

конструкторської) 

роботи 

 

Науковий керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

(місяць, 

рік)  

Підприємство 

(організація), що буде 

фінансувати роботу; 

місце знаходження 

Очікувані наукові результати  

в плановому році  

1 2 3 4 5 6 7 

Заплановано до виконання консультативних (наукових) послуг, які будуть виконуватись за господарськими договорами 



1 

 

Властивості та застосування 

у ветеринарній медицині і 

тваринництві розчину 

полтавського бішофіту 

Бердник Василь 

Петрович, д.вет.н,, 

професор 

Бердник Василь 

Петрович, 

д.вет.н,, 

професор 

Бердник Ірина 

Юріївна, 

канд.вет.н., 

доцент 

Киричко Олена 

Борисівна, 

канд.вет.н., 

доцент 

Дмитренко 

Надія Іванівна, 

канд.вет.н., 

доцент 

Омельченко 

Ганна 

Олексіївна, 

канд.вет.н., 

доцент 

Авраменко 

Наталія 

Олексіївна, 

канд.вет.н., 

доцент 

Шерстюк Любов 

Миколаївна, 

старший 

викладач 

Коломак Ігор 

Олегович, 

старший 

викладач 

2021 рік 

 

ТОВ «КАЛАШНИКИ» 

Полтавського району 

Полтавської області, 

38753, Полтавська 

область, Полтавський 

район, село Калашники, 

вул. Лобача, буд.20 а 

 

 

Звіт з науково-дослідної 

роботи, публікації у фахових 

і міжнародних виданнях 

 

 


