
25 листопада 2017 року професорами кафедри технології виробництва 

продукції тваринництва Анатолієм Михайловичем Шостею та Світланою 

Олексіївною Усенко взято участь у Загальних звітно-виборчих зборах 

Академії наук вищої освіти України, які відбулись на базі Національної 

академії внутрішніх справ. У роботі Зборів взяли участь 273 члена Академії. 

Із звітом про науково-організаційну роботу Академії у 2017 році виступив 

Президент АН ВО України академік С. І. Табачніков. В обговоренні звіту 

взяли участь гості, віце-президенти і члени Академії. Робота Президії АН ВО 

України за поточний рік була визнана «задовільною». 

Оголошені результати конкурсу на кращу монографію, навчальний посібник і 

підручник. 

Новообраним академікам та членам-кореспондентам, які були затверджені 

Зборами і ввійшли до складу Академії, було видано дипломи та посвідчення. 

                                                                                                                                                                                          

 

Вручення Президентом АН ВО України академіком Табачніковим Станіславом 

Ісаковичем  диплома академіка Академії наук вищої освіти України професору 

Шості Анатолію Михайловичу. 

Професори кафедри технології виробництва продукції тваринництва Шостя 

А.М. та Усенко С.О. 19–20 жовтня 2018 року прийняли активну участь у роботі 

Міжнародної науково-практична конференції  «Досягнення та перспективи 

застосування гумінових речовин у сільському господарстві», яка 

була  присвячена  95-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету та 110-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої. 

Конференція відбулася на базі Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. 
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Зліва направо – професори: Малюк М.О., Усенко С.О., Трокоз В.О., 

Степченко Л.М.,  Мазуркевич А.Й.,  Карповський В.І., Шостя А.М. 

Викладачі кафедри технології виробництва продукції тваринництва д.с.-г.н. 

Шостя А.М., к.б.н. Усенко С.О., аспіранти Ступар І.І. та Ємець Я.М. 31 травня 

– 1 червня 2018 р. прийняли активну участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН», 

яка відбулася на базі Харківської державної зооветеринарної академії. 

У перший день конференції відбулося пленарне засідання, де було обговорено 

стан та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в 

Україні.  Учасники конференції здійснили екскурсію по м. Харків, відвідати 

Свято-Благовіщенський кафедральний собор, Свято-Покровський монастир. 

У другий день конференції відбулися секційні засідання, екскурсія в музей 

історії ХДЗВА, підведення підсумків, прийняття резолюції конференції. 
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