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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 7 

з них,  

кандидатів наук 
3 

докторів наук 3 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 5 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
3 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) - 

 з них,  із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього - 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього - 
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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 Науково-дослідні роботи, що виконувались  Кількість, одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього  - 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  1 

3. за господарськими договорами із замовниками  1 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг  

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  1 

4.1. 
з них, 

завершених  
 

4.2. перехідних   

4.3. нових  1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  2 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
2 

5.2.                               у т.ч., завершених   

5.3.                                         перехідних 2 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього  12 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
9 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  3 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
2 

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) 28 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 2 

6. 
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор 
 

7. опубліковано монографій, усього  

7.1. 
з них,  

за кордоном 
 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  1 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
 

9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників   
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11. отримано охоронних документів, усього  6 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
 

11.2. патентів на корисну модель 6 

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  

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   1 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
 

14.2. технологій 1 

14.3. матеріалів  

14.4. сортів рослин та порід тварин  

14.5. методів, теорій  

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього    
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15.1. 
з них,  

нової техніки 
 

15.2. технологій  

15.3. матеріалів  

15.4. сортів рослин та порід тварин  

15..5 методів, теорій  

16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   
2 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
  

16.2. у міжнародних наукових конкурсах 2 

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   
1 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах 1 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 1 

 

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 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження  

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
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1 

«Розробка об’ємно-плану-вальних 

рішень та технологічних карт на 

ділянках  відтворення та відгодівлі 

промислових комплексів з 

виробництва свинини» 

 

Шостя А.М..Слинько В.Г., 

Усачова В.Є. Березницький В.І., 

Чухлеб Є. В. та інш. 

Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з 

виробництва свинини, які 

дозволять оптимізувати 

умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней 

Розроблення об’ємно-

планувальних рішень 

відтворення та відгодівлі, 

що дозволяють отримувати 

рівень заплідненості 

свиноматок на 85%, 

інтенсивність використання 

свиноматок 2,2-2,4 опороси 

на рік, а також вирощувати 

гібридний молодняк з 

підвищеною власною 

продуктивністю на 1,-15%. 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково-дослідний 

проектно-

вишукувальний 

інститут 

«Полтавагропроект» 

29.09.2021р 

Обсяг отриманих коштів  складає 

27800 грн., налагоджено 

співпрацю для подальшої роботи  

Запропоновані рішення 

розміщення станкового та 

технологічного обладнання, 

дозволяють покращити 

показники відгодівельних 

якостей свиней. 
 

2      

      

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 

Розроблено об’ємно-планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових комплексів з виробництві з виробництва 

свинини, які дозволять оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення об’ємно-планувальних рішень відтворення 

та відгодівлі, що дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність використання свиноматок 2,2-2,4 опороси 

на рік, а також вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-15%. 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою: 
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№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1 

Goncharenko I., 

Svyrydenko N., Pelich Y., 

Shostia A., Getya A., 

Usenko S. 

Morpho-biological traits of 

sexed and non-sexed sperm of 

Holstein bulls. 

Ukrainian Journal of 

Ecology 

2021, 11(3), 322-327, doi: 10.15421/2021_179 . 

https://www.ujecology.com/articles/morphobiological-

traits-of-sexed-and-nonsexed-sperm-of-holstein-

bulls.pdf 
 

2 

Serhii M. Bilash, Bohdan S. 

Kononov , Olena M. 

Pronina , Maryna M. 

Kononova, Valentina P. 

Bilash, Anatoliy M. 

Shostya, Mykhailo M. 

Koptev.  

Рarticularities associated with 

the expression of glial acidic 

fibrillary protein on the 

structural components of 

cerebellum of the rats influenced 

by the food additives complex.  

Wiad Lek 
2021;74(6):1409-

1413https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159929/ 

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 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1     

2     

https://www.ujecology.com/articles/morphobiological-traits-of-sexed-and-nonsexed-sperm-of-holstein-bulls.pdf
https://www.ujecology.com/articles/morphobiological-traits-of-sexed-and-nonsexed-sperm-of-holstein-bulls.pdf
https://www.ujecology.com/articles/morphobiological-traits-of-sexed-and-nonsexed-sperm-of-holstein-bulls.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bilash+SM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononov+BS&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononov+BS&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pronina+OM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pronina+OM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononova+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononova+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bilash+VP&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bilash+VP&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shostya+AM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shostya+AM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Koptev+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Koptev+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159929/
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Міжнародні наукові конкурси 

1 

Проект «Happy ANIMals for 

Sustainable Production And 

Consumption» (Щасливі 

тварини для сталого 

виробництва та споживання).  

Грантове фінансування для 

реалізації проєкту надає 

Шведський інститут (SI) 

Грантове фінансування для 

реалізації проєкту надає 

Шведський інститут (SI) 

 

Заявка пройшла конкурс, 

фінансування за рахунок 

приймаючої сторони 

 

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 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього    

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій 
 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  

1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. Інших  

2. Проведено студентських наукових заходів, усього    

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  

2.3. Інших  
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3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 2 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 1 

5 Участь в експертних радах, журі   

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 2 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

8 
Інше (вказати)  

 

 

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 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 

наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

 
 

  

    

Студентські наукові заходи 

1    

2    

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 
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№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 Шостя А.М. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.01 Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Гжицького. Спеціальність – 03.00.13 – фізіологія людини і 

тварин 

 

06.05.2021 

2 Шостя А.М. 

Член редакційної колегії журналу Вісник Полтавської державної 

аграрної академії 

 

 постійно 

3 Поліщук А.М. 

Член редакційної колегії журналу Вісник Полтавської державної 

аграрної академії 

 

 постійно 

 

 

3.4.  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) 

1 2 3 4 

1    

2      
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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 

Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 

співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
1 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською радою, усього 
 

3 
Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 1 

4 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього 1 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками  (наукові лабораторії, центри колективного користування 

новітнім обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

1    

2    

 

 

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної 

академії наук України та національних галузевих академій наук  
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№ з/п 
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 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 

Інститут свинарства 

та агропромислового 

виробництва 

Національної академії 

аграрних наук 

Філіал кафедри технології виробництва продукції 

тваринництва 

Виконання спільної тематики наукових досліджень 

викладачами  

Проходження практики студентами 

Договір про 

співробітництво від 

20.02.2019 року 

Підготовлено і видано 

спільні монографії, статті і 

патенти 

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 

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 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 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 науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 

формою: 

№ з/п Країна партнер 
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 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1      

2      

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      

2      

 

Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

з них,   

самостійно студентами 
 1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт   

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього  
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 2 
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7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді  

додаються на 3 арк. 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на 6 арк. 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк. 

 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1  

2  

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

1 

Аналіз впливу генетичних та не-генетичних факторів на живу масу поросят при народженні та відлученні/ Крамаренко C. С., Ващенко 

П. А., Цибенко В. Г., Крамаренко О. С.  // Колективна монографія. Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в 

XXI столітті. відп. за випуск О. В. Аверчев  Ч. 2 / – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – С.433-461 

2  

 

ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 



 21 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 . 

2  

 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1  

2  

 

ДОДАТОК 6 
 

Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

 

№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1 Спосіб комплексного Патент на корисну заявл. 3.11.2020; ПДАА Слинько В.Г.Кузьменко 



 22 

використання препаратів 

бетафін і целобактерін у годівлі 

свиней 

модель №147479  опубл. 2.05.2021, 

Бюл. № 19 . 6 с. 
 

Л.М., Березницький В. 

І. Мироненко О.І., 

Сябро А.С., Піщаленко 

М.А., Коваленко Н.П., 

Шерстюк О,Л.,Устенко 

А. В., Шаферівський Б. 

С., Перетятько Т.М., 

Кардаш Р.М., 

Березницький Є.В., 
Терещенко Т.В., 

Прасолов Є. Я.  
 

2 
Спосіб виробництва кормової 

добавки для коней 

Патент на корисну 

модель №147494 

12.05. 2021 року, 

бюл.№19. 
ПДАА 

Кузьменко Л.М., 

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Коваленко Н.П., 

Шерстюк О.Л., Кузіна 

В.О., Стрижак А.В., 

Самохатько А.О., 

Мамотенко В.О., Мороз 

О.Г., Чухліб Є.В., 

Діденко Я.В., Просолов 

Є.Я. 

3 

Спосіб ультрафіолетової 

обробки та обеззараження 

зерна. 

Патент на корисну 

модель №147743 

09.06. 2021 року, 

бюл.№23 
ПДАА 

Кузьменко Л.М., 

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Аранчій В.І., Галич 

О.А., Якименко Д.І., 

Піщаленко М.А., 

Коваленко Н.П., 

Шерстюк О.Л., 

Шаферівський Б.С., 

Просолов Є.Я. 

4 
Установка для передпосівної 

обробки насіння 

Патент на корисну 

модель №147744 

09.06. 2021 року, 

бюл.№23 
ПДАА 

Кузьменко Л.М., 

Слинько В.Г., 
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 Березницький В.І., 

Аранчій В.І., Галич 

О.А., Якименко Д.І., 

Піщаленко М.А., 

Коваленко Н.П., 

Шерстюк О.Л., 

Шаферівський Б.С., 

Просолов Є.Я. 

5 
Спосіб виробництва варено-

копчених ковбас 

Патент на корисну 

модель №148567 

25.08. 2021 року, 

бюл.№34. 

 

ПДАА 

Кузьменко Л.М., 

Слинько В.Г., Юхно 

В.М., Березницький 

В.І., Аранчій В.І., 

Золотаренко В.В., 

Костенко А.С., Кодак 

Т.С., Мороз О.Г., Чухліб 

Є.В., Тесля І.Є., 

Ляшенко В.Ю., 

6 

Гідропневматичний висівний 

апарат для польових 

досліджень. 

Патент України на 

корисну 

модель№149312 

бюл.№44 від 

 03.11.2021 

Полтавська державна 

аграрна академія 

Галич О.А., Махмудов 

Х.З., Аранчій В.І., Велит 

І.А., Овчарук О.М., 

Якименко Д.І., 

Шаферівський Б.С., 

Березницький В.І., 
Безкровний О.В., 

Прасолов Є.Я. 

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 ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

ЗА 2021 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  Шостя Анатолій Михайлович  

Науковий ступінь_доктор сільськогосподарських наук 

Вчене звання  старший науковий співробітник 

Посада _професор  кафедри технології виробництва продукції тваринництва 

 

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).  

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1 Проєкт “Підвищення спроможності 

університетів ініціювати та брати 

участь у розвитку кластерів на 

принципах інновацій та сталості” 

(UniClaD). Програма Європейського 

Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-

1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. 

Термін реалізації 01.2020-01.2024 

Перший 

транш 

31157,5 

Євро 

31157,5 Євро За період виконання було підписано грантову угоду; 

розроблено положення про експертний центр 

закуплено та встановлено технологічне обладнання.; 

проведено відкриття експертного центру; 

організовано та проведено два круглих столи із 

залученими стейкхолдерами; розроблено та 

визначено цілі та завдання   першого пілотного 

проекту із виробництва м’яких розсільних сирів; 

проводиться написання літературного огляду за 

тематикою першого пілотного проекту. 

1 
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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 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник: 

професор кафедри 

 виробництва продукції 

 тваринництва Шостя  

Анатолій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, 

старший науковий 

співробітник 

Тематика роботи :  

«Розробка об’ємно-плану-

вальних рішень та 

технологічних карт на 

ділянках  відтворення та 

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва 

свинини» 

 

17.05.2021 – 29.09. 2021 рр 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Науково-

дослідний 

проектно-вишу-

кувальний 

інститут 

«Полтавагропро-

ект» 

 

29.09.2021 

Договір №21 

 

27,800 27,800 

Розроблено об’ємно-планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, 

які дозволять оптимізувати умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

 

1 

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

 

1.7. Перелік перехідних 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік 
Кількіст

ь 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Науковий керівник Шостя Анатолій 

Михайлович  – д.с.-г.н.,   проф. 

кафедри технології виробництва 

продукції тваринництва  

Тематика роботи «Розроблення та 

впровадження ефективних новітніх 

репродуктивних біотехнологій у 

свинарстві 

 (2019-2023) 

  

 За  тематикою опубліковано 8 

статтей  

1. Goncharenko I., Svyrydenko 

N., Pelich Y., Shostia A., Getya A., 

Usenko S. Morpho-biological traits of 

sexed and non-sexed sperm of Holstein 

bulls. Ukrainian Journal of Ecology, 

2021, 11(3), 322-327, doi: 

10.15421/2021_179 . 

https://www.ujecology.com/articles/mor

phobiological-traits-of-sexed-and-

nonsexed-sperm-of-holstein-bulls.pdf 

 

2. Serhii M. Bilash, Bohdan S. 

Kononov , Olena M. Pronina , Maryna 

M. Kononova, Valentina P. 

0119U101637 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами. Розробки ефективних способів, 

методів та технології підвищення репродуктивної функції 

свиней 

 

 

2. кількість публікацій (статей), усього 8 

у.т.ч. 

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

5 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 3 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 

2 

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 науков-метричних 

базах даних (крім РИНЦ) 
6 

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  

https://www.ujecology.com/articles/morphobiological-traits-of-sexed-and-nonsexed-sperm-of-holstein-bulls.pdf
https://www.ujecology.com/articles/morphobiological-traits-of-sexed-and-nonsexed-sperm-of-holstein-bulls.pdf
https://www.ujecology.com/articles/morphobiological-traits-of-sexed-and-nonsexed-sperm-of-holstein-bulls.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bilash+SM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononov+BS&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononov+BS&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pronina+OM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononova+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kononova+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bilash+VP&cauthor_id=34159929
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Bilash, Anatoliy M. Shostya, Mykhailo 

M. Koptev.  Рarticularities associated 

with the expression of glial acidic 

fibrillary protein on the structural 

components of cerebellum of the 

rats influenced by the food additives 

complex.  Wiad Lek. 2021;74(6):1409-

1413https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3

4159929/ 

3. Shostya A., Pavlova I., Slynko 

V., Chukhlib Ye., Yukhno V., 

Shaferivskyi B., Sokirko M. Guality of 

the Рoltava meat breeding boars’ sperm 

production depending on their use 

regimens and under the effect of 

“humilid” feed supplement: 

Miedzynarodowe czasopismo naukowe 

«Historical sciences agricultural 

sciences», colloguium-journal, Czesc 

2,Warszawa, Poland, may 10. 2021. P 

18-24.   
https://journals.indexcopernicus.com/se

arch/journal/issue?issueId=245894&jou

rnalId=47025 

4. Шостя А. М., Павлова І. В., 

Усенко О. О., Мороз О. Г., 

Слинько В. Г., Краснощок О. О., 

Літвінов П. Ю. Вплив кормової 

добавки «Гумілід» на 

відтворювальну здатність свиноматок 

Вісник Полтавської державної 

аграрної академії. Полтава,. 2021. № 

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;  

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)   

т.ч., нової техніки,   

технологій,   

матеріалів,   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bilash+VP&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shostya+AM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Koptev+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Koptev+MM&cauthor_id=34159929
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159929/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159929/
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=245894&journalId=47025
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=245894&journalId=47025
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=245894&journalId=47025
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf


 28 

2. С. 158–164. 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/02/19.pdf 

5. Шостя А. М. Сябро А. С., 

Ковальчук І. І., Краснощок О. О., 

Чухліб Є. В., 

Березницький В. І. Прооксидантно-

антиоксидантний гомеостаз у спермі 

кнурів-плідників під час вживання 

різних кормових добавок Вісник 

Полтавської державної аграрної 

академії. Полтава,. 2021. № 2. С. 181–

187. 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/02/22.pdf 

6. Березовський М. Д., Нарижна 

О. Л., Ващенко П. А., Шостя А. М., 

Усенко С. О., Кузьменко Л. М., 

Слинько В. Г. Термінальні кнури та 

інші батьківські форми в системі 

гібридизації. Вісник ПДАА. 2021. № 3 

С. 135–141. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/fi

les/visnyk/2021/03/16.pdf 

7. Сухно Т. В., Шостя А. М., 

Ващенко П. А. Розробка 

технологічних підходів щодо ведення 

свинарства при отриманні та 

дорощуванні приплоду. Вісник 

ПДАА. 2021. № 3. С. 162–168. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/fi

les/visnyk/2021/03/20.pdf 

8. Захаренко, М. О.,  Хоценко, 

А. В.  Ващенко П. А.  Шостя 

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; 

2 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/19.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/16.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/16.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/20.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/20.pdf
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А. М. , Поліщук А. А. , Усенко 

С. О. , Шаферівський Б. С. 

Поведінка лактуючих корів за 

безприв’язно-боксового 

великогрупового утримання та дії 

високої температури повітря 

// Вісник Полтавської державної 

аграрної академії, 

(4), . https://doi.org/10.31210/visnyk20

21.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Розроблення об’ємно-плануваль-

них рішень та технологічних карт 

при проектуванні  тваринницьких і 

переробних підприємств 

Шостя А.М.Слинько В.Г., 

Усачова В.Є. Березницький В.І., 

Чухлеб Є. В. та інш 

Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з 

виробництва свинини, які 

дозволять оптимізувати 

умови утримання на 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково-дослідний 

проектно-

вишукувальний 

інститут 

«Полтавагропроект» 

29.09.2021р 

 Обсяг отриманих коштів  

складає 27800 грн., налагоджено 

співпрацю для подальшої роботи  

Запропоновані рішення 

розміщення станкового та 

технологічного обладнання, 

дозволяють покращити 

показники відгодівельних 

якостей свиней. 
 

https://doi.org/10.31210/visnyk2021.0
https://doi.org/10.31210/visnyk2021.0
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ділянках відгодівлі свиней 

Розроблення об’ємно-

планувальних рішень 

відтворення та відгодівлі, 

що дозволяють отримувати 

рівень заплідненості 

свиноматок на 85%, 

інтенсивність використання 

свиноматок 2,2-2,4 опороси 

на рік, а також вирощувати 

гібридний молодняк з 

підвищеною власною 

продуктивністю на 1,-15%. 

 

      

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних 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 Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять 

оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що 

дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також 

вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-15%. 

 

Опис розробки 

Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва свинини  

Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. 

Основні характеристики, суть розробки Розроблено об’ємно-планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення 

об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність  
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використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною 

продуктивністю на 1,-15%. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  ______на рівні европейських стандартів_______________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 27,800 тис. 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут «Полтавагропроект» 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження 29.09.2021  

Місце впровадження Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут 

«Полтавагропроект» 

Результати впровадження  прийнято до виконання       29.09.2021  

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра _ТВПТ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад -- 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 
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5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього - 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах - 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього - 

10.1. з них,  самостійно студентами - 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові         Слинько Віктор Григорович. 

Науковий ступінь                            доцент 

Вчене звання                                     кандидат сільськогосподарських наук  

Посада                                                професор кафедри ТВПТ 

 

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).  

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник: 

професор кафедри 

 виробництва продукції 

 тваринництва Шостя  

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Науково-

27,800 27,800 

Розроблено об’ємно-планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, 

які дозволять оптимізувати умови утримання на 

1 
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Анатолій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, 

старший науковий 

співробітник 

Тематика роботи :  

«Розробка об’ємно-плану-

вальних рішень та 

технологічних карт на 

ділянках  відтворення та 

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва 

свинини» 

 

17.05.2021 – 29.09. 2021 рр 

дослідний 

проектно-вишу-

кувальний 

інститут 

«Полтавагропро

-ект» 

 

29.09.2021 

Договір №21 

 

ділянках відгодівлі свиней  

 

Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Науковий керівник: Слинько Віктор 

Григорович к.с.-г.н., доц.  

 

Тематика роботи:  Історія розвитку та 

розробка сучасних технологічних 

рішень підвищення виробництва та 

якості продукції тваринництва в 

0119U101651 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

Планується: дослідити історичні етапи та пріоритетні напрями в 

окремих галузях тваринництва Розробити сучасні технологічні 

рішення для підвищення виробництва і якості переробки продукції 

тваринництва. 

х 
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Полтавській області (2019-2023) 

 

За результатами наукової тематики  

опубліковано  5 статей і 4 патенти 

1. Shostya Anatolii, Pavlova Inga, 

Slynko Victor, Chukhlib Yevgen, 

Yukhno Victor, Shaferivskyi Bogdan, 

Sokirko Mikhail.Quality of the Poltava 

meat  breeding boars sperm production 

depending on their use regimens and 

under the effect of “humilid” feed 

supplement. Miedzynarodowe 

czasopismo naukowe/ Historical sciences 

Agricultural sciences №12(99) 2021 

Сzesc 2. 

Градація адаптаційних здатностей 

свиней різних генотипів залежно від 

технологічних умов/ Усачова В.Є., 

Мироненко О.І., Поліщук А.А., 

Слинько В.Г., Волощук В.М.// Вісник 

Полтавської державної аграрної 

академії – Полтава, 2021 - №2 – С. 165-

171. 

https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article

/view/1508/1911 

3.Вплив кормової добавки «Гумілід» 

на відтворювальну здатність 

свиноматок/ Шостя А.М., Павлова 

І.В., Усенко О.О., Мороз О.Г., 

Слинько В.Г., Краснощок О.О., 

Літвінов П.Ю. // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії – Полтава, 

2021 - №2 – С. 158-164. 

https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article

 

2. кількість публікацій (статей), усього 5 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
5 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

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) 
7 

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 
 

4. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

5. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

6. опубліковано підручників  

7. опубліковано навчальних посібників  

8. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

9. отримано охоронних документів, усього 4 

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;  4 

10. отримано свідоцтв авторського права  

11. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1508/1911
https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1508/1911
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/view/1507/1910  

 

4. Кравченко О. І., Карбан Ю. В., 

Усенко С. О., Васильєва О. О., 

Слинько В. Г., Юхно В. М. 

Загальносвітові тенденції розвитку 

галузі козівництва та основні фактори 

формування якості козячого молока. 

Вісник ПДАА. 2021. № 3. С. 142–149. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/03/17.pdf 

 

5.Березовський М. Д., Нарижна О. Л., 

Ващенко П. А., Шостя А. М., Усенко 

С. О., Кузьменко Л. М., Слинько В. 

Г. Термінальні кнури та інші 

батьківські форми в системі 

гібридизації. Вісник ПДАА.2021. № 3. 

С. 135– 141. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/03/16.pdf 

 

Патенти 

1. Слинько В.Г., та інш Патент 

на корисну модель № 147479 Україна,  

Спосіб комплексного використання 

препаратів бетафін і целобактерін у 

годівлі свиней: 12.05. 2021 року, 

бюл.№19. 

2. Слинько В.Г., Спосіб 

виробництва кормової добавки для 

коней. Патент на корисну модель. 

№147494, 12.05. 2021 року, бюл.№19. 

3. Слинько В.Г Спосіб 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

12. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

13. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

14. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

15. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,  1 

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

16. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

17. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/17.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/17.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/16.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/16.pdf
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ультрафіолетової обробки та 

обеззараження зерна. Патент на 

корисну модель №147743, 09.06. 2021 

року, бюл.№23. 

4. Слинько В.Г., Спосіб 

виробництва варено-копчених ковбас. 

Патент на корисну модель. №148567, 

25.08. 2021 року, бюл.№34. 

   

експертних радах тощо; 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 
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 

Назва та автори розробки 

(ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження / 

* 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Розроблення об’ємно-плануваль-

них рішень та технологічних карт 

при проектуванні  тваринницьких і 

переробних підприємств 

 

 Шостя А.М.Слинько В.Г., 

Усачова В.Є. Березницький В.І., 

Чухлеб Є. В. та інш 

Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з 

виробництва свинини, які 

дозволять оптимізувати 

умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково-дослідний 

проектно-

вишукувальний 

інститут 

«Полтавагропроект» 

29.09.2021р 

 Обсяг отриманих коштів  

складає 27800 грн., налагоджено 
співпрацю для подальшої роботи  

Запропоновані рішення 

розміщення станкового та 

технологічного обладнання, 

дозволяють покращити 

показники відгодівельних 

якостей свиней. 
 

1      
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/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення 

науково-технічних 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 Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять 

оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що 

дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також 

вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-15%. 

 

Опис розробки 

Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва свинини  

Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. 

Основні характеристики, суть розробки Розроблено об’ємно-планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення 

об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність 

використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-

15%. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  ______на рівні европейських стандартів_______________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 27,800 тис. 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут «Полтавагропроект» 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження 29.09.2021  

Місце впровадження Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут 

«Полтавагропроект» 

Результати впровадження  прийнято до виконання       29.09.2021  

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра _ТВПТ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього - 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього - 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
- 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  - 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

4.2.             – Міжнародних олімпіад - 

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього  - 

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього - 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах - 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах - 

7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

7.1 з них,  самостійно студентами - 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього - 

8.1. з них: – Всеукраїнських - 

8.2.            – Міжнародних - 

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього - 

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього 2 

10.1. з них,  самостійно студентами - 
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Прізвище, ім’я, по-батькові Усачова Валентина  Євгенівна  

Науковий ступінь_кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання   

Посада             доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва 

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).  

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник: 

професор кафедри 

 виробництва продукції 

 тваринництва Шостя  

Анатолій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, 

старший науковий 

співробітник 

Тематика роботи :  

«Розробка об’ємно-плану-

вальних рішень та 

технологічних карт на 

ділянках  відтворення та 

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва 

свинини» 

 

17.05.2021 – 29.09. 2021 рр 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Науково-

дослідний 

проектно-вишу-

кувальний 

інститут 

«Полтавагропро-

ект» 

 

29.09.2021 

Договір №21 

 

27,800 27,800 

Розроблено об’ємно-планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, 

які дозволять оптимізувати умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

 

1 
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Перехідні  (у переліку) 

1 
      

 

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 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Науковий керівник: Слинько Віктор 

Григорович к.с.-г.н., доц.  

 

Тематика роботи:  «Історія розвитку та 

розробка сучасних технологічних 

рішень підвищення виробництва та 

якості продукції тваринництва в 

Полтавській області» (2019-2023) 

 

1. Усачова В. Є., Мироненко О. 

І., Поліщук А. А., Слинько В. Г., 

Волощук М. В. Градація адаптаційних 

здатностей свиней різних генотипів 

залежно від технологічних умов. 

Вісник ПДАА. 2021. № 2. С. 165–171. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/file

s/visnyk/2021/02/20.pdf 

 

 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

1 

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) 
1 

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 
- 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/20.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/20.pdf
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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  х 

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; - 

          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,  - 
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          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,  1 

          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 
 

 

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 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Розроблення об’ємно-плануваль-

них рішень та технологічних карт 

при проектуванні  тваринницьких і 

переробних підприємств 
Шостя А.М.Слинько В.Г., Усачова 

В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. 
та інш. 

Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з 

виробництва свинини, які 

дозволять оптимізувати 

умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково-дослідний 

проектно-

вишукувальний 

інститут 

«Полтавагропроект» 

29.09.2021р 

 Обсяг отриманих коштів  

складає 27800 грн., налагоджено 
співпрацю для подальшої роботи  

Запропоновані рішення 

розміщення станкового та 

технологічного обладнання, 

дозволяють покращити 

показники відгодівельних 

якостей свиней. 
 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних 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 Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять 

оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що 

дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також 

вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-15%. 

 

Опис розробки 

Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва свинини  

Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. 

Основні характеристики, суть розробки Розроблено об’ємно-планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення 

об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність 

використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-

15%. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  ______на рівні европейських стандартів_______________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 27,800 тис. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут «Полтавагропроект» 
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Стан готовності розробок. Виконано. 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження 29.09.2021  

Місце впровадження Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут 

«Полтавагропроект» 

Результати впровадження  прийнято до виконання       29.09.2021  

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра _ТВПТ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 2 

2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

3.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього  
 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього   

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

4.2.             – Міжнародних олімпіад  

5. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

5.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 1 

6.2.            – Міжнародних наукових заходах  

7. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

2.Усачова В.Є., Жук Д.Є. Потенційні можливості розвитку аквакультури на Полтавщині VІ Всеукраїнська 

інтернет-конференція Актуальні питання технології продукції тваринництва» 29-30 листопада 2021 року 

2 
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7.1 

з них, самостійно студентами  

1.Левченко-Одновол І. Послуги дорадчої служби в розвитку сільського зеленого туризму. Матеріали студентської 

наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 13 травня 2021 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 

2021. – С. 262-264. 

1 

8. Кількість студентських наукових заходів, усього  

8.1. з них: – Всеукраїнських  

8.2.            – Міжнародних  

9.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України, усього  

10. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, усього  

10.1. з них,  самостійно студентами  
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Прізвище, ім’я, по-батькові           Ващенко  Павло Анатолійович  

Науковий ступінь                           доктор сільськогосподарських наук,  

Вчене звання                                  старший науковий співробітник 

Посада                                               доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва 

 

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).  

 

1.7. 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 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Науковий керівник: Слинько Віктор 

Григорович к.с.-г.н., доц.  

Тематика роботи:  Історія розвитку та 

розробка сучасних технологічних 

рішень підвищення виробництва та 

якості продукції тваринництва в 

Полтавській області (2019-2023) 

 

 

 

За результатами наукової діяльності 

опубліковано 2 стаття в фаховому 

виданні   

1. Сухно Т. В., Шостя А. М., 

Ващенко П. А. Розробка 

технологічних підходів щодо ведення 

0119U101651 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами  Планується: дослідити історичні 

етапи та пріоритетні напрями в окремих галузях тваринництва 

Розробити сучасні технологічні рішення для підвищення 

виробництва і якості переробки продукції тваринництва. 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-
- 
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свинарства при отриманні та 

дорощуванні приплоду. Вісник ПДАА. 

2021. № 3. С. 162–168. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/03/20.pdf 

 2. Захаренко, М. О.,  Хоценко, А. 

В. Ващенко П. А.  Шостя А. М. , 

Поліщук А. А. , Усенко С. О. , 

Шаферівський Б. С. Поведінка 

лактуючих корів за безприв’язно-

боксового великогрупового утримання 

та дії високої температури повітря // 

Вісник Полтавської державної 

аграрної академії, (4), . 

https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04. 

3 Пересадько Л.В., Березовський 

М.Д., Луценко М.М., Ващенко П.А., 

Манюненко С.А. Селекційна робота із 

заводським типом «Багачанський» у 

великій білій породі свиней. Збірник 

наукових праць «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва», 2021. No 2. С. 63–71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гуманітарних Copernicus) 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
21 

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 
 

4. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

5. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

6. опубліковано підручників  

7. опубліковано навчальних посібників  

8. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

9. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

10. отримано свідоцтв авторського права  

11. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

12. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

13. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/20.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/20.pdf
https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04
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          у міжнародних наукових конкурсах;  

14. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

15. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

16. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

17. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
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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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

1 

Науковий керівник: Ващенко Павло 

Анатолійович, док. с.г. наук, доц. 

каф., ст. наук. співр. 

Тематика роботи:  «Використання 

термінальних і помісних кнурів в 

системі гібридизації»(2021-2025) 

 

За результатами наукової тематики  

опубліковано  1 стаття: 

1. Березовський М. Д., Нарижна О. 

Л., Ващенко П. А., Шостя А. М., 

Усенко С. О., Кузьменко Л. М., 

Слинько В. Г. Термінальні кнури та 

інші батьківські форми в системі 

гібридизації. Вісник ПДАА.2021. № 

3. С. 135– 141. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/f

iles/visnyk/2021/03/16.pdf  

 

Розділ в монографії 

Аналіз впливу генетичних та не-

генетичних факторів на живу масу 

поросят при народженні та 

відлученні/ Крамаренко C. С., 

Ващенко П. А., Цибенко В. Г., 

Крамаренко О. С.  // Колективна 

 

19. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами 

 

20. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

21. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

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 
 

22. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

23. опубліковано розділів у колективних монографіях, 

усього 
1 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/16.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/16.pdf
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монографія. Формування нової 

парадигми розвитку 

агропромислового сектору в XXI 

столітті. відп. за випуск О. В. 

Аверчев Ч. 2 / – Львів-Торунь : Ліга-

Прес, 2021. – С.433-461 

у т.ч., за кордоном;  

24. опубліковано підручників  

25. опубліковано навчальних посібників  

26. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

27. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

28. отримано свідоцтв авторського права  

29. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

30. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

31. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

32. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

33. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

34. впроваджено результатів досліджень в навчальний 

процес 
 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

35. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

36. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
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Прізвище, ім’я, по-батькові         Березницький Віктор Іванович 

Посада                                                старший викладач кафедри ТВПТ 

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).  

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник: 

професор кафедри 

 виробництва продукції 

 тваринництва Шостя  

Анатолій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, 

старший науковий 

співробітник 

Тематика роботи :  

«Розробка об’ємно-плану-

вальних рішень та 

технологічних карт на 

ділянках  відтворення та 

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва 

свинини» 

 

17.05.2021 – 29.09. 2021 рр 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Науково-

дослідний 

проектно-вишу-

кувальний 

інститут 

«Полтавагропро-

ект» 

 

29.09.2021 

Договір №21 

 

27,800 27,800 

Розроблено об’ємно-планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, 

які дозволять оптимізувати умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

 

1 

Перехідні  (у переліку) 

1       
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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 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Науковий керівник: Слинько Віктор 

Григорович к. с.-г. н., доц.  

Тематика роботи:  Історія розвитку та 

розробка сучасних технологічних 

рішень підвищення виробництва та 

якості продукції тваринництва в 

Полтавській області (2019-2023) 

За  тематикою опубліковано 1 стаття 

і 6 патентів   

 

1. Шостя А. М. Сябро А. С., 

Ковальчук І. І., Краснощок О. О., 

Чухліб Є. В., Березницький В. І.  

Прооксидантно-антиоксидантний 

гомеостаз у спермі кнурів-плідників 

під час вживання різних кормових 

добавок Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. 

Полтава,. 2021. № 2. С. 181–187. 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/02/22.pdf 

 

Патенти 

1. Березницький В. І., та інш 

Патент на корисну модель № 147479    

0119U101651 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

Планується: дослідити історичні етапи та пріоритетні напрями в 

окремих галузях тваринництва Розробити сучасні технологічні 

рішення для підвищення виробництва і якості переробки продукції 

тваринництва. 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  1 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

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) 
5 

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 
 

4. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
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Спосіб комплексного використання 

препаратів бетафін і целобактерін у 

годівлі свиней: 12.05. 2021 року, 

бюл.№19. 

2. Березницький В. І., Спосіб 

виробництва кормової добавки для 

коней. Патент на корисну модель. 

№147494, 12.05. 2021 року, бюл.№19. 

3. Березницький В. І.  Спосіб 

ультрафіолетової обробки та 

обеззараження зерна. Патент на 

корисну модель №147743, 09.06. 2021 

року, бюл.№23. 

4.Березницький В. І. , Установка для 

передпосівної обробки насіння Патент 

на корисну модель №147744, 09.06. 

2021 року, бюл.№23. 

5. Березницький В. І. , Спосіб 

виробництва варено-копчених ковбас. 

Патент на корисну модель. №148567, 

25.08. 2021 року, бюл.№34. 

6.Березницький В. І. , 

Гідропневматичний висівний апарат 

для польових досліджень. Патент на 

корисну модель. №№149312, 

03.11.2021 року, бюл.№34. 

‘            

 

 

 

 

 

 

 

5. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього   

у т.ч., за кордоном;  

6. опубліковано підручників  

7. опубліковано навчальних посібників  

8. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

9. отримано охоронних документів, усього 6 

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;  6 

10. отримано свідоцтв авторського права  

11. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

12. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

13. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

14. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

15. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
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у т.ч., нової техніки,   

          технологій,  1 

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

16. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

17. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

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 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Розроблення об’ємно-плануваль-

них рішень та технологічних карт 

при проектуванні  тваринницьких і 

переробних підприємств 

Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з 

виробництва свинини, які 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково-дослідний 

проектно-

вишукувальний 

29.09.2021р 

 Обсяг отриманих коштів  
складає 27800 грн., налагоджено 

співпрацю для подальшої роботи  

Запропоновані рішення 

розміщення станкового та 

технологічного обладнання, 

дозволяють покращити 
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дозволять оптимізувати 

умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

інститут 

«Полтавагропроект» 

показники відгодівельних 

якостей свиней. 
 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних 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 Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять 

оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що 

дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також 

вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-15%. 

Опис розробки 

Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва свинини  

Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. 

Основні характеристики, суть розробки Розроблено об’ємно-планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення 

об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність 

використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-

15%. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  ______на рівні европейських стандартів_______________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 27,800 тис. 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут «Полтавагропроект» 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження 29.09.2021  

Місце впровадження Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут 

«Полтавагропроект» 

Результати впровадження  прийнято до виконання       29.09.2021  

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра _ТВПТ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: E-mail: ________________________________________________________________________________________________ 
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Прізвище, ім’я, по-батькові         Чухлеб Євгеній Володимирович 

Науковий ступінь                             

Вчене звання                                     кандидат сільськогосподарських наук  

Посада                                                старший викладач кафедри ТВПТ 

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).  

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 Науковий керівник: 

професор кафедри 

 виробництва продукції 

 тваринництва Шостя  

Анатолій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, 

старший науковий 

співробітник 

Тематика роботи :  

«Розробка об’ємно-плану-

вальних рішень та 

технологічних карт на 

ділянках  відтворення та 

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва 

свинини» 

 

17.05.2021 – 29.09. 2021 рр 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Науково-

дослідний 

проектно-вишу-

кувальний 

інститут 

«Полтавагропро

-ект» 

 

29.09.2021 

Договір №21 

 

27,800 27,800 

Розроблено об’ємно-планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, 

які дозволять оптимізувати умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

 

1 

Перехідні  (у переліку) 
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1       

 

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 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Науковий керівник Шостя Анатолій 

Михайлович  – д.с.-г.н.,   проф. кафедри 
технології виробництва продукції 

тваринництва  

Тематика роботи Розроблення та 

впровадження ефективних новітніх 
репродуктивних біотехнологій у свинарстві 

 (2019-2023) 

 

Shostya A., Pavlova I., Slynko V., 

Chukhlib Ye., Yukhno V., Shaferivskyi 

B., Sokirko M. Guality of the Рoltava 

meat breeding boars’ sperm production 

depending on their use regimens and 

under the effect of “humilid” feed 

supplement: Miedzynarodowe 

czasopismo naukowe «Historical sciences 

agricultural sciences», colloguium-

journal, Czesc 2,Warszawa, Poland, may 

10. 2021. P 18-24. 

 https://journals.indexcopernicus.com/sear

ch/journal/issue?issueId=245894&journal

0119U101651 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Планується розробити Ефективні способи, методи  та технології 
підвищення репродуктивної функції свиней 

 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

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) 
4 

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 
 

https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=245894&journalId=47025
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=245894&journalId=47025
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Id=47025 

1. Шостя А. М. Сябро А. С., 

Ковальчук І. І., Краснощок О. О., 

Чухліб Є. В., Березницький В. І. 

Прооксидантно-антиоксидантний 

гомеостаз у спермі кнурів-плідників 

під час вживання різних кормових 

добавок Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. 

Полтава,. 2021. № 2. С. 181–187. 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/02/22.pdf 

 

Патенти 

 

2. Чухліб Є.В. Спосіб виробництва 

кормової добавки для коней. Патент 

на корисну модель.     №147494, 

12.05. 2021 року, бюл.№19. 

5. Чухліб Є.В. Спосіб 

виробництва варено-копчених 

ковбас. Патент на корисну модель.   

№148567, 25.08. 2021 року, 

бюл.№34. 

 

1. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

2. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього   

у т.ч., за кордоном;  

3. опубліковано підручників  

4. опубліковано навчальних посібників  

5. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

6. отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;  2 

7. отримано свідоцтв авторського права  

8. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

9. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

10. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

11. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=245894&journalId=47025
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/22.pdf
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          методів, теорій;  

12. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,  1 

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

13. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

14. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

15. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

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 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Розроблення об’ємно-плануваль-

них рішень та технологічних карт 

при проектуванні  тваринницьких і 

переробних підприємств 

 

Шостя А.М.Слинько В.Г., 

Усачова В.Є. Березницький В.І., 

Чухлеб Є. В. та інш 

Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при 

проектуванні на ділянках  

відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з 

виробництва свинини, які 

дозволять оптимізувати 

умови утримання на 

ділянках відгодівлі свиней  

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково-дослідний 

проектно-

вишукувальний 

інститут 

«Полтавагропроект» 

29.09.2021р 

 Обсяг отриманих коштів  

складає 27800 грн., налагоджено 

співпрацю для подальшої роботи  

Запропоновані рішення 

розміщення станкового та 

технологічного обладнання, 

дозволяють покращити 

показники відгодівельних 

якостей свиней. 
 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних 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 Розроблено об’ємно-

планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять 

оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що 

дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також 

вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-15%. 

Опис розробки 

Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових 

комплексів з виробництва свинини  

Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. 

Основні характеристики, суть розробки Розроблено об’ємно-планувальні рішення при проектуванні на ділянках  відгодівлі промислових 

комплексів з виробництві з виробництва свинини, які дозволять оптимізувати умови утримання на ділянках відгодівлі свиней Розроблення 

об’ємно-планувальних рішень відтворення та відгодівлі, що дозволяють отримувати рівень заплідненості свиноматок на 85%, інтенсивність  

використання свиноматок 2,2-2,4 опороси на рік, а також вирощувати гібридний молодняк з підвищеною власною продуктивністю на 1,-

15%. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ 

Порівняння із світовими аналогами  ______на рівні европейських стандартів_______________________________________ 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 27,800 тис. 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут «Полтавагропроект» 

Стан готовності розробок. Виконано. _______________________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження 29.09.2021  
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Місце впровадження Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут 

«Полтавагропроект» 

Результати впровадження  прийнято до виконання       29.09.2021  
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра _ТВПТ 

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові           Поліщук Анатолій Анатолійович  

Науковий ступінь                           доктор сільськогосподарських наук,  

Вчене звання                                  професор 

Посада                                    завідувач кафедри доктор сільськогосподарських наук, 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).  

 

1.7. 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 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

Науковий керівник: Слинько Віктор 

Григорович к.с.-г.н., доц.  

Тематика роботи:  Історія розвитку та 

розробка сучасних технологічних 

рішень підвищення виробництва та 

якості продукції тваринництва в 

Полтавській області (2019-2023) 

 

За результатами наукової діяльності 

0119U101651 

37. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами  Планується: дослідити історичні 

етапи та пріоритетні напрями в окремих галузях тваринництва 

Розробити сучасні технологічні рішення для підвищення 

виробництва і якості переробки продукції тваринництва. 

х 

38. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
3 
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опубліковано 2 стаття в фаховому 

виданні   

1.  Захаренко, М. О.,  Хоценко, А. 

В. Ващенко П. А.  Шостя А. М. , 

Поліщук А. А. , Усенко С. О. , 

Шаферівський Б. С. Поведінка 

лактуючих корів за безприв’язно-

боксового великогрупового 

утримання та дії високої температури 

повітря // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії, (4), . 

https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04. 

2. Градація адаптаційних здатностей 

свиней різних генотипів залежно від 

технологічних умов/ Усачова В.Є., 

Мироненко О.І., Поліщук А.А., 

Слинько В.Г., Волощук В.М.// Вісник 

Полтавської державної аграрної 

академії – Полтава, 2021 - №2 – С. 

165-171. 

https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/articl

e/view/1508/1911 

3. Безпалий І. Ф., Постоєнко В. О., 

Поліщук А. А. Біотехнологічні 

чинники етології бджіл під час 

збирання нектару. Вісник ПДАА. 2021. 

№ 2. С. 188–193. 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/02/23.pdf 

 

 

 

 

України; 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

39. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

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) 
14 

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 
  

40. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

41. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

у т.ч., за кордоном;  

42. опубліковано підручників  

43. опубліковано навчальних посібників  

44. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

45. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

46. отримано свідоцтв авторського права  

47. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

48. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою  

https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04
https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1508/1911
https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1508/1911
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отримання фінансування 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

49. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

50. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

51. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,  1 

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

52. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

53. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

54. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
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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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  (у переліку) 

1 

Науковий керівник: Ващенко Павло 

Анатолійович, док. с.г. наук, доц. 

каф., ст. наук. співр. 

Тематика роботи: «Використання 

термінальних і помісних кнурів в 

системі гібридизації»(2021-2025) 

 

За результатами наукової тематики  

опубліковано  1 стаття: 

1. 1. Чижанська Н. В., Кузьменко Л. М., 

Поліщук А. А. Наукові основи 

застосування фітогенних добавок для 

відгодівлі свиней. Вісник ПДАА. 2021. 

№ 3. С. 157–161.  

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/fil

es/visnyk/2021/03/19.pdf 

 

 

55. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами 

 

56. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  

57. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

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 
 

58. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном;  

59. опубліковано розділів у колективних монографіях, 

усього 
 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/19.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/03/19.pdf
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у т.ч., за кордоном;  

60. опубліковано підручників  

61. опубліковано навчальних посібників  

62. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

63. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,   

          патентів на корисну модель;   

64. отримано свідоцтв авторського права  

65. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

66. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

67. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

68. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

69. впроваджено результатів досліджень у виробництво,   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,    

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

70. впроваджено результатів досліджень в навчальний 

процес 
 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

71. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

72. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

    


	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ЗВІТ
	ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ  КАФЕДРИ
	Технології виробництва продукції тваринництва
	ЗА 2021  РІК
	ЗМІСТ
	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»)
	2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у звітному періоді у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:
	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:
	Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)
	Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ)
	Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
	Розділ 6. ІНШЕ
	Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ
	ДОДАТКИ
	ДОДАТОК 1
	Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді
	ДОДАТОК 2
	Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на 6 арк.
	Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк.
	ДОДАТОК 3
	Список опублікованих монографій,
	ДОДАТОК 4
	Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
	ДОДАТОК 5
	Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді
	Список отриманих патентів
	ДОДАТОК 7
	ІНФОРМАЦІЯ
	ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
	КАФЕДРИ Технології виробництва продукції тваринництва
	ЗА 2021 РІК
	Прізвище, ім’я, по-батькові  Шостя Анатолій Михайлович
	Науковий ступінь_доктор сільськогосподарських наук
	Вчене звання  старший науковий співробітник
	Посада _професор  кафедри технології виробництва продукції тваринництва
	Опис розробки

	Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових комплексів з виробництва свинини
	Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш.
	Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________
	Прізвище, ім’я, по-батькові         Слинько Віктор Григорович.
	Науковий ступінь                            доцент
	Вчене звання                                     кандидат сільськогосподарських наук
	Посада                                                професор кафедри ТВПТ
	Опис розробки

	Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових комплексів з виробництва свинини (1)
	Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. (1)
	Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ (1)
	Розділ 3.  Наукова робота студентів
	Прізвище, ім’я, по-батькові Усачова Валентина  Євгенівна
	Науковий ступінь_кандидат сільськогосподарських наук
	Вчене звання
	Посада             доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва
	Опис розробки

	Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових комплексів з виробництва свинини (2)
	Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. (2)
	Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ (2)
	Прізвище, ім’я, по-батькові           Ващенко  Павло Анатолійович
	Науковий ступінь                           доктор сільськогосподарських наук,
	Вчене звання                                  старший науковий співробітник
	Посада                                               доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва
	Прізвище, ім’я, по-батькові         Березницький Віктор Іванович
	Посада                                                старший викладач кафедри ТВПТ
	Опис розробки

	Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових комплексів з виробництва свинини (3)
	Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. (3)
	Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ (3)
	Прізвище, ім’я, по-батькові         Чухлеб Євгеній Володимирович
	Науковий ступінь
	Вчене звання                                     кандидат сільськогосподарських наук (1)
	Посада                                                старший викладач кафедри ТВПТ (1)
	Опис розробки

	Назва розробки Розробка об’ємно-плану-вальних рішень та технологічних карт на ділянках  відтворення та відгодівлі промислових комплексів з виробництва свинини (4)
	Автори: Шостя А.М..Слинько В.Г., Усачова В.Є. Березницький В.І., Чухлеб Є. В. та інш. (4)
	Патенто-, конкурентоспроможні результати. ________________________________________________________________________________ (4)
	Прізвище, ім’я, по-батькові           Поліщук Анатолій Анатолійович
	Науковий ступінь                           доктор сільськогосподарських наук, (1)
	Вчене звання                                  професор
	Посада                                    завідувач кафедри доктор сільськогосподарських наук, професор

