
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ЗВІТ 

про роботу наукового студентського  

технологічного гуртка кафедри технологій дрібного 

тваринництва за 2020-2021 н. р. 
 

Студентський науковий технологічний гурток кафедри технологій 

дрібного тваринництва створений з метою залучення обдарованої студентської 

молоді до розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-

дослідної роботи здобувачів вищої освіти у вільний від навчання час. 

У 2020-2021 навчальному році було проведено 6 засідань студентського 

технологічного гуртка, згідно плану роботи на навчальний рік.  

Основними напрямками роботи технологічного гуртка у 2020-2021 

навчальному році є удосконалення навичок і знань здобувачів вищої освіти з 

метою активного ведення науково обґрунтованих спостережень та досліджень у 

системі сучасних технологій галузі тваринництва, генетики та біотехнології, а 

також для закріплення інтересу до наукових досліджень та одержання навичок, 

необхідних для самостійної пошукової роботи. 

На засіданнях розглядалися питання підготовки здобувачів вищої світи до 

участі у всеукраїнських та вузівських студентських наукових конференціях, 

було розглянуто ряд питань, пов’язаних з поглибленим вивчення питань 

сучасних напрямків та методик досліджень у генетиці.  

Підготовлено і заслухано доповіді члена гуртка здобувачів вищої освіти: 

Матіюк В., Призова В., Ситника Д. по результатам проведених досліджень та 

відповідно до наукової тематики та плану роботи технологічного гуртка. 

На засіданні технологічного гуртка були заслухані доповіді за 

результатами учнівської науково-дослідницької роботи МАН України.  

Представлені на обговорення роботи зайняли (відповідно) I та ІІІ місця на 

обласному конкурсі учнівських науково-дослідницьких робіт МАН.  

 

 



Член гуртка Матіюк В.В. за результатами своїх наукових досліджень 

опублікувала 2 статті у фахових виданнях: 

1. Година Р. В., Матіюк В. В., Буслик Т. В., Почерняєв К. Ф. Оцінка 

гаплоїдного різноманіття свиноматок великої білої породи племзаводу 

Державного підприємства “Дослідне господарство “ім. 9 Січня”. Свинарство, 

2020, Вип. 74. С.68-72.  

1. Матіюк В.В., Саєнко А.М., Усенко С. О.,  Халак В.І. Поліморфізм генів 

RYRI, ESR, MC4R та LEP у мікропопуляції свиней великої білої породи 

українскої селекції. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2020. № 

4. С. 196-204.  
 

Члени технологічного гуртка прийняли активну участь у студентській 

науковій конференції ПДАА, за результатами якої була опубліковані тези 

доповіді по темі: 

1. Матіюк В. АНАЛІЗ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ RYRI, ESR, MC4R ТА LEP 

У МІКРОПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ У СГ ТОВ 

«ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА». Актуальні питання технології продукції 

тваринництва: Збірник статей за результатами V Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції  (м. Полтава, 29-30 жовтня 2020 р.) 

Полтава, 2020. – С. 131-137.  

2. Ситник Д. М. СУЧАСНІ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРНИХ ЯЄЦЬ 

НА КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ПТАХОФАБРИЦІ.  Актуальні питання технології 

продукції тваринництва: Збірник статей за результатами V Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції  (м. Полтава, 29-30 жовтня 2020 

р.) Полтава, 2020. – С. 3-8. 

3. Кіптіла А.І. СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЦТВІ 

ТОВАРНИХ ЯЄЦЬ У ПАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» Актуальні 

питання технології продукції тваринництва: Збірник статей за 

результатами V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  

(м. Полтава, 29-30 жовтня 2020 р.) Полтава, 2020. – С. 323-324. 



Була проведена робота по залученню в роботу технологічного гуртка 

нових членів - здобувачів вищої освіти факультету ТВППТ. План роботи 

студентського наукового технологічного гуртка на 2020-2021 навчальний рік 

виконано в повному обсязі.  

 

 

Науковий керівник наукового технологічного гуртка  

кафедри технологій дрібного тваринництва,  

канд. с.-г. наук, доцент _____________Васильєва О.О. 

 

Секретар наукового технологічного гуртка __________Кулаківська В. 

 

 

 

 

 

 

 


