
НАУКОВА РОБОТА 

кафедри технології переробки продукції тваринництва 

на 2017-2018 навчальний рік 

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

науково-технічний звіт згідно з ДЕСТ; дисертація (докторська, 

кандидатська); монографія; підручник, навчальний посібник, словник, 

довідник; наукова стаття (в журналах, в реферованих виданнях, в інших 

виданнях); Заявка на винахід; Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, 

семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших).  

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

довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, 

тематичних планів тощо.  

3. Перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників.  

4. Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті. 
 

№ 

п/п 
Найменування робіт Обсяг Виконавець 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 
 

 2 3 4 5 6 

1.  Виконання наукової роботи по 

розділам кафедральної наукової 

тематики 

576 Всі викладачі 

кафедри 

до IX.18  

2. Участь у міжнародних 

конференціях 

90 Всі викладачі 

кафедри 

до VI.18  

3. Участь в всеукраїнських 

наукових конференціях 

72 Всі викладачі 

кафедри 

до VI.18  

4. Участь в науковій конференції 

академії 

36 Всі викладачі 

кафедри 

до V.18  

5. Підготовка до публікації 

наукових статей (вісім) 

96 Всі викладачі  до VIII.18  

6. Підготовка до видання 

посібник «Технологія м'яса і 

м'ясних продуктів»  

664 Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С. 

 

до VІІІ.18  

7. Підготувати 2-х студентів для 

участі в олімпіаді  

24 Всі викладачі  до ІІІ.18  

8. Підготувати як мінімум   по 

одному  студенту для участі в 

науковій конференції ПДАА 

48 Всі викладачі 

кафедри 

до ІV.18  

9. Керівництво науковою 

роботою студентів 

60 Кравченко О.І.,  

всі викладачі 

кафедри 

до VI.18  

10. Надання допомоги 

виробництву 

82 Всі викладачі 

кафедри 

до IX.18  

11. Виконання обов’язків 

заступника декана з наукової та 

навчальної роботи 

100 

 

150 

Кравченко О.І.  

 

Кузьменко Л.М.   

до VII.18 

 

 



 2 3 4 5 6 

 

12. Рецензування авторефератів 

дисертаційних робіт, проектів 

національних стандартів і т. ін. 

80 Тендітник В.С. 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 

Чуб О.А. 

Юхно В.М. 

Кузьменко Л.М. 

Кодак Т.С. 

Будник Н.В. 

Протягом 

навчального 

року 

 

13. Підготовка і проведення 

конференції(семінару) з 

технології молока і молочних 

продуктів 

60 Ножечкіна Г.М. 

Тендітник В.С. 

 

до IX.18  

14. Інтенсивне вирощування телят 

за концепцією фірми URBAN 

100 Чуб О.А. 

Тендітник В.С. 

протягом 

року 

 

15. Оптимізація технології 

заготівлі кукурудзяного силосу 

та люцернового сінажу 

120 Чуб О.А. 

Тендітник В.С. 

протягом 

року 

 

 Всього 2178 x x  
 

 
 


