
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

Співробітниками кафедри планується наукова робота з таких розділів: 

1. Виконання планових наукових досліджень із звітністю в таких формах: науково-

технічний звіт згідно з ДЕСТ; дисертація (докторська, кандидатська); монографія; 

наукова стаття (в журналах, в реферованих виданнях, в інших виданнях); Тези 

доповіді на конференціях, симпозіумах,    семінарах (міжнародних, вітчизняних, 

інших). 

2. Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, 

авторефератів, наукових статей, тематичних планів тощо. 

3. Керівництво студентським науковим гуртком та науковою роботою студентів з 

підготовкою наукової статті.  

4. Робота в радах ПДАА та спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій. 

5. Виконання обов’язків голови організаційного комітету наукової конференції. 

6. Виконання обов’язків члена редколегії наукового збірника. 

НАУКОВА РОБОТА АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ 

Тимченко О.В., пошукач кафедри. Займає посаду заступника завідуючого бактеріологічним 

відділом, Одеська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини. Наукова 

робота спрямована на вивчення біологічних властивостей Salmonella spp., Citrobacter spp i 

Staphylococcus aureus як збудників токсикоінфекцій та токсикозів. У співавторстві, має 

публікації в наукових виданнях. Приймає активну участь у наукових конференціях різного 

рівня. Робота виконана на 100 %, подана до захисту. 

 

Карпенко Я.С., здобувач освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» денної форми 

навчання кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин «Імунологічні та 

фізіологічні показники кролів, щеплених проти міксоматозу і геморагічної хвороби в 

поєднанні із застосуванням РПБ» «Імунологічні та фізіологічні показники кролів, щеплених 

проти міксоматозу та геморагічної хвороби в поєднанні із застосуванням РБП» зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 
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РЕЗУЛЬТАТИ  МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ співробітників кафедри 

Навчальні посібники та методичні видання співробітників кафедри за 2012-2016 роки 

№ 

п/п 

Рік Назва Автори 

1 2012 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної 
роботи з фізіології сільськогосподарських тварин  студентами 
факультету технології і переробки продукції тваринництва 
заочної форми навчання  // Бердник В.П., Шерстюк Л.М. - 
Полтава, 2012. – 16 с. (ум. друк. арк. 1,0) 

Бердник В.П., Шерстюк 
Л.М. 

2 2012 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної 
роботи з морфології сільськогосподарських тварин  студентами 
факультету технології і переробки продукції тваринництва 
заочної форми навчання // Бердник В.П., Шерстюк Л.М. - 
Полтава, 2012. – 12 с.(ум. друк. арк. 0,7) 

Бердник В.П., Шерстюк 
Л.М. 

3 2012 Тестові завдання з навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» 
до розділу «Фізіологія обміну речовин» для забезпечення 
самостійної роботи студентів факультету ветеринарної 
медицини та студентів факультету технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» / уклад.: Тітаренко О.В., Шерстюк Л.М.; 
ПДАА. – ТОВ «АСМІ», 2012. – 12 с. (ум. друк. арк. 0,7) 

Тітаренко О.В., Шерстюк 
Л.М. 

4 2012 Тестові завдання з навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» 
до розділу «Фізіологія центральної нервової системи (ЦНС)» 
для забезпечення самостійної роботи студентів ФВМ та  
факультету ТВППТ /Тітаренко О.В., Бердник В.П. - ТОВ «АСМІ», 
2012.– 12 c. 

Тітаренко О.В., Бердник 
В.П. 

5 2014 Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Фізіологія 
сільськогосподарських тварин» з проведення семінарських 
занять для студентів заочної форми навчання факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /уклад. Бердник 
В.П., Тітаренко О.В., Шерстюк Л.М; ПДАА – 2014. – 12 с 
(ум.друк.арк.0,7) 

Бердник В.П., Тітаренко 
О.В., Шерстюк Л.М. 

6 2014 Зошит для проведення лабораторних занять з дисципліни 
«Морфологія». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 
для студентів факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва вищих навчальних закладів II-IV рівнів 
акредитації і напрямку підготовки 6.090102 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва»// уклад.: 
Бердник В.П., Бердник І.Ю., Омельченко Г.О., Авраменко Н.О., 
Шерстюк Л.М.; ПДАА.- Полтава, 2014.- 88 с.(ум. друк. арк. 5,2) 

Бердник В.П., Бердник 
І.Ю., Омельченко Г.О., 

Авраменко Н.О., 
Шерстюк Л.М. 

7 2014 Зошит для проведення лабораторних занять з дисципліни 
«Фізіологія сільськогосподарських тварин». Напрям підготовки 
- 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»// 
уклад.: Бердник В.П., Бердник І.Ю., Омельченко Г.О., 
Авраменко Н.О., Шерстюк Л.М.; ПДАА.- Полтава, 2014.- 84 с. 
(ум. друк. арк. 4,9). 

Бердник В.П., Бердник 
І.Ю., Омельченко Г.О., 

Авраменко Н.О., 
Шерстюк Л.М.; 

8 2014 Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни 
«Морфологія сільськогосподарських тварин» для студентів 
факультету технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»// 
уклад.: Бердник В.П., Шерстюк Л.М., Бердник І.Ю., Омельченко 
Г.О.; ПДАА. - Полтава,  2015. -  44 с. (ум. друк. арк. 2,6) 

Бердник В.П., Шерстюк 
Л.М., Бердник І.Ю., 

Омельченко Г.О. 

9 2015 Методичні рекомендації для виконання самостійних 
робіт з дисципліни «Професійна етика» для студентів 

Бердник В.П., Киричко 
О.Б. 



напряму підготовки – 6.11001 «ветеринарна медицина». 
Полтава, 2015 – 36 с. 

10 2015 Курс лекцій з дисципліни «Професійна етика» для 
студентів напряму підготовки – 6.11001 «Ветеринарна 
медицина». – Полтава, 2015 – 48 с. 

Киричко О.Б. 

11 2015 Робочий зошит з анатомії свійських тварин для 
лабораторних занять: Навчально-методичний посібник 
для студентів I-II курсів за спеціальністю 7.130501 
«Ветеринарна медицина»/Бердник В.П., Щербак В.І., 
Омельченко Г.О. Полтава: РВВ ПДАА, 2015 – 84 с. 

Бердник В.П., Щербак 
В.І., Омельченко Г.О. 

12 2015 Альбом з загальної цитології, ембріології та гістології для 
лабораторних, індивідуальних, семінарських занять 
студентів зі спеціальності 6.110101 Ветеринарна 
медицина.. Навчально-методичний посібник 
затверджений на засідання кафедри анатомії та фізіології 
тварин (протокол № 1 від 01.09.2014 р.) та на засіданні 
науково-методичної ради (протокол № 4 від 16.03.2015 
р.). 

Бердник В.П., Бублик 
О.О., Бердник І.Ю., 
П’ятак Т.М. 

13 2015 Альбом з спеціальної цитології, ембріології та гістології 
для лабораторних, індивідуальних, семінарських занять 
студентів зі спеціальності 6.110101 Ветеринарна 
медицина. Навчально-методичний посібник 
затверджений на засідання кафедри анатомії та фізіології 
тварин (протокол № 1 від 01.09.2014 р.) та на засіданні 
науково-методичної ради (протокол № 4 від 16.03.2015 
р.). 

Бердник В.П., Бублик 
О.О., Бердник І.Ю., 
П’ятак Т.М. 

14 2015 Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни 
«Морфологія сільськогосподарських тварин» для 
студентів факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва. Освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Бакалавр»,  2015. -  10 екз 

Бердник В.П., Шерстюк 
Л.М., Бердник І.Ю., 
Омельченко Г.О. 

15 2016 Морфологія сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки 
та завдання для виконання контрольної індивідуальної роботи 
студентами факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва заочної форми навчання. Освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакалавр» // уклад.: Бердник В.П., 
Шерстюк Л.М.- Полтава, 2016.- 12 с. 

Бердник В.П., Шерстюк 

Л.М. 

16 2016 Фізіологія сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки 
та завдання для виконання контрольної індивідуальної роботи 
студентами факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва заочної форми навчання. Освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакалавр» // уклад.: Бердник В.П., 
Шерстюк Л.М.- Полтава, 2016.- 32 c. 
 

Бердник В.П., Шерстюк 
Л.М. 

17 2016 Зошит для лабораторних занять з дисципліни «Морфологія 
сільськогосподарських тварин» // Бердник В.П., Бердник І.Ю., 
Омельченко Г.О., Авраменко Н.О., Шерстюк Л.М., Щербак В.І. – 
Полтава, 2016. – 74 с 

Бердник В.П., Бердник 
І.Ю., Омельченко Г.О., 

Авраменко Н.О., 
Шерстюк Л.М., Щербак 

В.І. 

18 2016 Робочий зошит лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія 
тварин» для студентів спеціальності – 6.110101 «Ветеринарна 
медицина» // Бердник В.П., Киричко О.Б., Омельченко Г.О., 
Авраменко Н.О., Шерстюк Л.М. – Полтава, 2016. - 32 с. 
 

Бердник В.П., Киричко 
О.Б., Омельченко Г.О., 

Авраменко Н.О., 
Шерстюк Л.М. 

 


