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Затверджено на засіданні кафедри 

від 2 серпня  2016 р.  

(протокол № 15) 

 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ 

Кафедра Технології переробки продукції тваринництва створена її 

співробітниками у 2003 році під керівництвом В.С. Тендітника і 

сьогодні кафедру очолює  

доцент, професор кафедри, професор ПДАА Тендітник Володимир Сергійович 

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:  

1. Біологічно-активні речовини (БАР) у харчових технологіях, 

2. Біохімія молока і молочих продуктів,  

3. Біохімія м'яса і м'ясних продуктів,  

4. Інноваційні технології в молокопереробній і м’ясопереробній галузях,  

5. Інноваційні технології переробки продукції тваринництва,  

6. Контроль якості та безпечності продукції тваринництва,  

7. Мікробіологія молока і молочних продуктів,  

8. Мікробіологія м'яса і м'ясних продуктів,  

9. Основи фахової діяльності,  

10. Проектування та будівництво підприємств з виробництва і переробки 

продукції тваринництва,  

11. Сортування і пакування продукції тваринництва, 

12. Стандартизація продукції тваринництва,   

13. Технологічне обладнання молокопереробних підприємств, 

14. Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств, 

15. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі,  

16. Технологія молока і молочних продуктів,  

17. Технологія м'яса і м'ясних продуктів,  

18. Технологія переробки продукції тваринництва,  

19. Технологія продуктів забою,  

20. Технохімічний і мікробіологічний контроль якості та безпеки харчових 

продуктів, 

21. Хіміко-бактеріологічний аналіз. 

З метою покращення навчального процесу на кафедрі постійно ведеться 

робота по підвищенню рівня професійної направленості професорсько-

викладацького складу та розширенню, оновленню і укріпленню матеріально-

технічної бази, як основної і головної умови підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів. 

Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є: розробка методів 

удосконалення місцевої худоби, технології виробництва свинини, молока і 

яловичини, вивченню впливу різних факторів на склад, фізико-хімічні, 

біологічні і технологічні властивості молока і м'яса та їх оптимізація при 
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переробці на м’ясо-молочні продукти. 

Завдання кафедри. Кафедра – основний навчально-науковий підрозділ ВНЗ, 

центр методичної роботи. Основні напрямки діяльності кафедри:  

- педагогічно-виховна і науково-дослідна робота; 

- планомірне і системне накопичення методичного досвіду; 

- підготовка науково-педагогічних кадрів; 

- навчання і виховання. 

В сучасних умовах якість навчання – одна з найважливіших характеристик 

конкурентоспроможності навчального закладу 

Кафедра має тісний зв’язок з багатьма виробниками і переробниками 

продукції тваринництва, а також з аналогічними кафедрами аграрних ВНЗ міст 

Харкова, Сум, Миколаєва та інших. 

Кафедра має наукову співпрацю з Головним Управлінням ветеринарної 

медицини, Департаментом агропромислового розвитку Полтавської ОДА, 

Інститутом свинарства і агропромислового виробництва НААН, Полтавським 

університетом економіки і торгівлі та ін. 

На підставі організації навчально-наукової діяльності кафедра має угоди про 

співпрацю з багатьма передовими господарствами та м'ясо- і 

молокопереробними підприємствами (АФ «Агроекологія» і АФ «ім. Довженка» 

Шишацького району, АФ «Маяк» Котелевського району, ПАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод, Решетилівська філія ТОВ «Терра Фуд», АТ «Пирятинський 

сирзавод», ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» і іншими, а також має філію на 

базі ПП «Білоцерківська агропромислова група». 

 

1.1 . Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри 

№ Показники Значення 

1 Професорсько-викладацький склад за штатом (ставок) 7,25 

2 Фактична наявність професорсько-викладацького складу (ставок) 7,25 

3 Завідувач кафедри – всього за штатом 1 

в т.ч. доктор наук - 

4 З фактичної наявності професорсько-викладацького складу: - 

 - доктори наук, професори, за штатом 3,5 

 в % 48,3 

 - доценти, кандидати наук, за штатом 2,75 

 в % 37,9 

 - старші викладачі, кандидати наук, за штатом 1 

 в % 13,8 

 - старші викладачі без наукового ступеня, за штатом - 

 в % - 

 - викладачі, асистенти, за штатом - 

 в % - 

5 Навчально-допоміжний персонал, штатних одиниць 2 

6 Загальна кількість співробітників кафедри 9 
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Усього у 2015–2016 навчальному році професорсько-викладацький склад 

кафедри становив 7 викладачів. 

 

Віковий склад викладачів станом на 1.09.2014 р.: 

Вікова група Кількість осіб Викладачі 

до 40 років 4 Юхно Віктор Миколайович, 

Кузьменко Лариса Михайлівна, 

Чуб Олег Анатолійович, 

Кодак Тетяна Степанівна 

41-50 років 3 Кравченко Оксана Іванівна, 

Ножечкіна Галина Миколаївна 

51-60 років - - 

61 і більше років 1 Тендітник Володимир Сергійович 

Середній вік викладачів кафедри за звітний період склав 46 років. 

1.2. Характеристика навчально-допоміжного персоналу кафедри 

Посада Прізвище та ініціали Освіта 

Старший лаборант  – 1,0 

Лаборант                  – 0,5 

Лаборант                  – 0,5 

Мартусь В.В. 

Кузьменко Л.М. 

Кодак Т.С. 

Вища 

Вища 

Вища 

 

1.3. Фактичний розподіл робочого часу викладачів кафедри в  

2015–2016 навчальному році, год. 
 

№ 
Викладач, посада,  

к-ть ставок 

Всього, 

год. 

Навчальна 

робота 

Методична 

робота 

Наукова  

робота 

Організа-

ційна робота 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Тендітник В.С. – 1,0 проф. 1548 1574 600 626 604 604 286 286 58 58 

2. Кравченко О.І. – 1,0 проф. 1548 1548 600 636 500 500 408 408 40 40 

3. Кравченко О.І. – 0,25 проф. 387 387 148 148 123 123 100 100 16 16 

4. Ножечкіна Г.М. – 1,0 проф. 1548 1548 600 600 600 600 302 302 46 46 

5. Ножечкіна Г.М. – 0,25 проф. 387 387 150 150 125 125 50 50 62 62 

6. Юхно В.М. – 1,0 доц. 1548 1548 600 600 800 800 38 38 110 110 

7. Кузьменко Л.М. – 1,0 доц. 1548 1548 600 608 788 788 150 142 10 10 

8. Чуб О.А. – 0,75 доц. 1161 1161 449 447 444 446 242 242 26 26 

9. Кодак Т.С. – 1,0 ст. викл. 1548 1548 600 600 337 337 465 465 146 146 

 ВСЬОГО: 11223 11285 4347 4415 4321 4321 2041 2033 514 514 

Усього за штатним розкладом на кафедрі у 2015–2016 навчальному році 

було 7,25 викладацьких ставок.  
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  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

У руслі профорієнтаційної роботи викладачами кафедри проводилися 

наступні заходи: 
Вид  

заходу 
З ким проведено Тематика Хто проводив 

Зустрічі з  

учнями  

Учні 9, 10, 11 класів 

Полтавської СШ № 2 

Ознайомлення з факультетами 

ПДАА і спеціальностями, які 

можна отримати в академї. 

Традиції і міжнародні зв’язки 

ПДАА 

Тендітник В.С., 

Ножечкіна Г.М. 

Екскурсія до 

ПДАА і 

зокрема 

кафедри ТППТ 

Учні  11–А і 11–В 

класів Полтавської 

СШ № 2 

Ознайомлення з структурними 

підрозділами  ПДАА  і зокрема з 

кафедрою ТППТ 

Тендітник В.С., 

викладачі кафедри  

Зустріч з 

учнями 

Учні 10-11 класу 

Іркліївської ЗОШ 

Чорнобаївського 

району Черкаської 

обасті 

Ознайомлення з факультетами 

ПДАА і спеціальностями, які 

можна отримати в академї. 

Традиції і міжнародні зв’язки 

ПДАА 

Юхно В.М., 

викладачі кафедри  

Зустріч з 

учнями 

Золотоніського

ського 

технікуму 

БНАУ 

Учні технікуму 
Ознайомлення з спеціальностями, 

які можна отримати в академї 

Юхно В.М., 

викладачі кафедри  

 

Зустріч з 

абітурієнтами 

академії 

Абітурієнти 2016 

року, липень 2016 р. 
Рекламно-роз’яснююча робота 

співробітники 

кафедри 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни,  що мають методичне 

забезпечення та навчальні робочі  програми. Навчальні робочі програми 

оновлюються щороку з урахуванням  Указів Президента України, вимог 

Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, трансформаційних 

процесів в економіці, зокрема в аграрному секторі.  

3.1. Навчальні дисципліни, за які відповідає кафедра 

№ 

п/п 
Назва дисципліни Спеціальність Курс 

1 2 3 4 

1.  Основи фахової діяльності  6.090102 – ТВППТ 1-й 

2.  Хіміко-бактеріологічний аналіз 6.090102 – ТВППТ 2-й 

3.  Мікробіологія молока і молочних продуктів   6.090102 – ТВППТ 2-й 

4.  Мікробіологія м'яса і м'ясних продуктів  6.090102 – ТВППТ 2-й 
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1 2 3 4 

5.  Біохімія молока і молочих продуктів  6.090102 – ТВППТ 2-й 

6.  Біохімія м'яса і м'ясних продуктів  6.090102 – ТВППТ 3-й 

7.  Стандартизація продукції тваринництва  6.090102 – ТВППТ 3-й 

8.  Технологія продуктів забою  6.090102 – ТВППТ 3-й 

9.  Технологічне обладнання молокопереробних 

підприємств   
6.090102 – ТВППТ 3-й 

10.  Технологічне обладнання м’ясопереробних 

підприємств  
6.090102 – ТВППТ 3-й 

11.  Технологічні розрахунки, облік і звітність у 

галузі  
6.090102 – ТВППТ 3-й 

12.  Технохімічний і мікробіологічний контроль 

харчових продуктів   
6.090102 – ТВППТ 3-й 

13.  Технологія переробки продукції тваринництва   6.090102 – ТВППТ 3-4-й 

14.  Технологія молока і молочних продуктів   6.090102 – ТВППТ 3-4-й 

15.  Проектування та будівництво підприємств з 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва   

6.090102 – ТВППТ 4-й 

16.  Технологія м'яса і м'ясних продуктів   6.090102 – ТВППТ 4-й 

17.  Сортування і пакування продукції тваринництва 6.090102 – ТВППТ 5-й (ЗФН) 

18.  Інноваційні технології в молокопереробній і 

м’ясопереробній галузях 

7.09010201 – 

ТВППТ 
Спец. 

19.  

Контроль якості та безпечності продукції 

тваринництва   

7.09010201 – 

ТВППТ 

8.09010201 – 

ТВППТ 

Спец. і Маг-1 

20.  Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях 

8.09010201 – 

ТВППТ 
Маг-2 

21.  Інноваційні технології переробки продукції 

тваринництва 

8.09010201 – 

ТВППТ 
Маг-2 

Аналогічні дисципліни за винятком «Основи фахової діяльності»   

читалися на відповідних курсах заочної форми навчання (ФН) ФТВППТ.  

 

3.2. Забезпеченість типовими навчальними програмами 

 Назва 

дисципліни 

Назва типової програми, для якої 

спеціальності 
Місце і рік видання 

1 2 3 4 

1. Основи фахової 

діяльності Вступ до спеціальності / Програма 

навчальної дисципліни для підготовки 

бакалаврів напряму 130201 «Зооінженерія» 

у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації 

Мінагрополітики України 

Київ,  

«Аграрна освіта», 

2007 
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2. Основи фахової 

діяльності 

Основи фахової діяльності / Програма 

навчальної практики для підготовки 

фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» у вищих 

навчльних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації 

Міністерства аграрної політики України 

Київ,  

«Аграрна освіта», 

2009 

3. Мікробіологія 

м’яса та м’ясних 

продуктів 

Мікробіологія м’яса та м’ясних продуктів / 

Програма навчальної дисципліни для 

підготовки спеціалістів в аграрних вищих 

навчальних закладах ІІІ-IV рівнів 

акредитації із спеціальності 7.130201 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» (спеціалізація 

«Технологія виробництва та переробки 

м’яса і м’ясних продуктів») 

Київ,  

«Аграрна освіта», 

2004 

4. Біохімія м’яса та 

м’ясних продуктів 

Біохімія м’яса і м’ясних продуктів / 

Програма навчальної дисципліни для 

підготовки спеціалістів в аграрних вищих 

навчальних закладах ІІІ-IV рівнів 

акредитації із спеціальності 7.130201 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» (спеціалізація 

«Технологія виробництва та переробки 

м’яса і м’ясних продуктів») 

Київ,  

«Аграрна освіта», 

2004 

5. Біохімія молока і 

молочних 

продуктів 

Молоко і молочні продукти / Програма для 

вищих навчальних закладів освіти із 

спеціальності 7.130201 «Зооінженерія». 

Підготовлена нова навчальна програма, яка 

знаходиться на рецензуванні в НМК.  

Київ,  

«Вища освіта», 

1998 

6. Технологія 

продуктів забою 

тварин 

Технологія продуктів забою тварин /  

Програма навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців ОКР «бакалавр» 

напряму 6.090102 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» у 

вищих навчальних закладах ІІ-V рівнів 

акредитації Міністерства аграрної політики 

та продовольства України 

Київ,  

«Агроосвіта», 2012 

7. Стандартизація 

продукції 

тваринництва 

Стандартизація продукції тваринництва / 

Програма навчальної дисципліни для 

підготовки бакалаврів напряму 6.090102 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» у вищих 

навчльних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації 

Міністерства аграрної політики України 

Київ,  

«Аграрна освіта», 

2009 

8. Технологія  

переробки 

продукції 

тваринництва  

Технологія переробки продукції 

тваринництва / Програма навчальної 

дисципліни для підготовки фахівців із 

спеціальності 7.130201 «Зооінженерія» в 

аграрних вищих закладах освіти ІІІ-ІV 

рівнів акредитації 

Київ,  

«Агроосвіта», 2001 
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9. Технологія молока 

і молочних 

продуктів 

Молоко і молочні продукти / Програма для 

вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації із спеціальності 7.130201 

«Зооінженерія» 

 

 

 

Київ,  

«Аграрна освіта», 

2001 

10. Основи 

проектування та 

будівництва 

підприємств з 

виробництва та 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Проектування та будівництво підприємств із 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва / Програма навчальної 

дисципліни для підготовки бакалаврів 

напряму 6.090102 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» у 

вищих навчльних закладах ІІ-ІV рівнів 

акредитації Міністерства аграрної політики 

України (за вибором ВНЗ) 

Київ,  

«Аграрна освіта, 

2008 

 

Подано до затвердження Департаментом науково-освітнього 

забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної 

політики та продовольства України Типова програма з дисциплін 

«Мікробіологія молока та молочних продуктів» та «Біохімія молока і молочних 

продуктів» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму «6.090102 – 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих 

навчальних закладах II-IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики та 

продовольства України. 

При відсутності типових при розробці власних робочих програм були 

використані програми навчальних дисциплін, розроблені і затверджені в 

установленому порядку у ВНЗ. 
 

3.3. Розробка робочих навчальних програм 

№ 

п/п 
Назва дисципліни Спеціальність 

Провідний 

викладач 

1 2 3 4 

1.  Основи фахової діяльності  6.090102 – ТВППТ Тендітник В.С. 

2.  Мікробіологія молока і молочних продуктів   6.090102 – ТВППТ Юхно В.М. 

3.  Мікробіологія м'яса і м'ясних продуктів  6.090102 – ТВППТ Юхно В.М. 

4.  
Біохімія молока і молочих продуктів  6.090102 – ТВППТ 

Тендітник В.С., 

Чуб О.А. 

5.  Біохімія м'яса і м'ясних продуктів  6.090102 – ТВППТ Юхно В.М. 

6.  Стандартизація продукції тваринництва  6.090102 – ТВППТ Кузьменко Л.М. 

7.  Технологія продуктів забою  6.090102 – ТВППТ Юхно В.М. 

8.  Хіміко-бактеріологічний аналіз 6.090102 – ТВППТ Кузьменко Л.М. 

9.  Технологічне обладнання молокопереробних 

підприємств   
6.090102 – ТВППТ Кузьменко Л.М. 
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10.  Технологічне обладнання м’ясопереробних 

підприємств  
6.090102 – ТВППТ Кодак Т.С. 

11.  Технологічні розрахунки, облік і звітність у 

галузі  
6.090102 – ТВППТ Ножечкіна Г.М. 

12.  Технохімічний і мікробіологічний контроль 

якості та безпеки харчових продуктів   
6.090102 – ТВППТ Ножечкіна Г.М. 

13.  Технологія переробки продукції тваринництва   6.090102 – ТВППТ Кравченко О.І. 

14.  Технологія молока і молочних продуктів 6.090102 – ТВППТ Тендітник В.С., 

Чуб О.А. 

15.  Проектування та будівництво підприємств з 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва   

6.090102 – ТВППТ 
Ножечкіна Г.М. 

Кодак Т.С. 

16.  Технологія м'яса і м'ясних продуктів   6.090102 – ТВППТ Кравченко О.І. 

17.  Сортування і пакування продукції 

тваринництва 
6.090102 – ТВППТ 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 

18.  Інноваційні технології в молокопереробній і 

м’ясопереробній галузях 
7.09010201 – ТВППТ 

Ножечкіна Г.М., 

Кравченко О.І. 

19.  Контроль якості та безпечності продукції 

тваринництва   

7.09010201 – ТВППТ 

8.09010201 – ТВППТ 
Ножечкіна Г.М. 

20.  Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях 
8.09010201 – ТВППТ Кузьменко Л.М. 

21.  Інноваційні технології переробки продукції 

тваринництва 
8.09010201 – ТВППТ 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 

 

З метою покращення якості підготовки спеціалістів на кафедрі 

використовуються модульно-рейтингова система навчання, спеціальні тести і 

проблемні ситуації тощо. 

Бажано на підставі робочих програм, об’єднавшись з ведучими 

викладачами інших ВНЗ, підготувати і подати для видання типові навчальні 

програми з відповідних дисциплін по спеціальності ТВППТ, по яких їх поки що 

немає. 
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  РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ   

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Організація навчального процесу на кафедрі базується на Законі України 

«Про вищу освіту» та Статуті академії. Здійснюється організація навчального 

процесу за робочими навчальними програмами дисциплін у відповідності до 

навчальних планів напрямів освітньо-кваліфікаційної підготовки. 

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття 

(лекції; лабораторні та практичні заняття; консультації), виконання 

індивідуальних завдань та самостійна робота студентів, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

4.1. Виконання плану навчального навантаження, год. 

№ 

 

Викладач 

кількість ставок 

План Факт 

всього 
в т.ч. 

всього 
в т.ч. 

лекцій практ.  лабор. лекцій практ. лабор. 

1. Тендітник В.С. – 1,0 проф. 600 48 6 228 626 52 6 254 

2. Кравченко О.І. – 1,0 проф. 600 120 54 188 636 120 54 188 

3. Кравченко О.І. – 0,25 проф. 148 36 - 60 148 36 - 60 

4. Ножечкіна Г.М. – 1,0 проф. 600 96 88 214 600 96 88 214 

5. Ножечкіна Г.М. – 0,25 проф. 150 34 2 34 150 34 2 34 

6. Юхно В.М. – 1,0 доц. 600 48 32 294 600 48 32 294 

7. Кузьменко Л.М. – 1,0 доц. 600 46 24 216 608 46 24 224 

8. Чуб О.А. – 0,75 доц. 449 48 36 176 447 50 36 196 

9. Кодак Т.С. – 1,0 ст. викл. 600 24 42 300 600 24 42 300 

ВСЬОГО:  4347 500 284 1744 4415 506 284 1764 

 

За навчальний рік по кафедрі навантаження виконане в об’ємі 4415 год, 

перевиконання складає 68 годин. Перевиконали навчальне навантаження 

В.С. Тендітник, О.І. Кравченко, Л.М. Кузьменко, О.А. Чуб, в основному, за 

рахунок керівництва дипломними роботами, проведення незапланованих лекцій 

і лабораторно-практичних занять. 

 

4.2. Загальні показники навчального процесу 

У 2015-2016 навчальному році виконання кафедрою навчального плану за 

показниками навчального процесу таке: 

 годин – 4415 – 101,6 %;  

 за показниками номенклатури дисциплін – 101,6 %; 

 повнота виконання робочих програм дисциплін – 100 %. 

 форм контролю – 100 %. 
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4.3. Запровадження сучасних технологій навчання  

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ 

№ 
Прізвище, ініціали 

викладача 
Хто відвідує Дата Назва дисципліни, тема 

З ким 

проведено 

заняття 

1 2 3 4 5 6 

І семестр 

1.  Професор 

Тендітник В.С. 

Поліщук А.А., 

Ножечкіна Г.М., 

викладачі 

кафедр 

факультету 

ТВППТ, 

бажаючі 

28.09.15. Технологія молока і 

молочних продуктів. 

Тема лекції: «Загальна і 

спеціальна технологія 

кисломолочних продуктів» 

Студенти 4-го 

курсу 

ФТВППТ 

2. Доцент  

Юхно В.М. 

Поліщук А.А., 

Ножечкіна Г.М., 

викладачі 

кафедри 

12.11.15. Біохімія м'яса і м'ясних  

продуктів. 

Тема лекції: 

«Характеристика змін 

хімічного складу м'яса в 

після забійний період та в 

період його зберіганя» 

Студенти 

3-го курсу 

ФТВППТ 

3. Доцент  

Юхно В.М. 

Завідуючий 

кафедрою 

Тендітник В.С., 

викладачі 

кафедри 

26.11.15. Біохімія м'яса і м'ясних  

продуктів. 

Тема лекції: «Вплив 

різноманітних факторів на 

хімічний склад та якість 

м'яса» 

Студенти 

3-го курсу 

ФТВППТ 

ІІ семестр 

4. Професор  

Кравченко О.І. 

Поліщук А.А.,  

Тендітник В.С., 

викладачі кафедр 

факультету 

ТВППТ, бажаючі 

14.03.16. Технологія м'яса і м'ясних 

продуктів. 

Тема лекції: «Особливості 

виробництва окремих видів 

ковбасних виробів» 

Студенти 

4-го курсу 

ФТВППТ 

 

4.4. Результати взаємовідвідування занять викладачами кафедри 

№ 
Прізвище, ініціали 

викладача 
Хто відвідує Дата  Назва дисципліни, тема 

З ким 

проведено 

заняття 

1 2 3 4 5 6 

І семестр 

1. Доцент  

 Кузьменко Л.М. 

Завідуючий 

кафедрою 

Тендітник В.С., 

викладачі 

кафедри 

08.09.15. БАР у харчових 

технологіях. 

Тема лекції: «Технології 

одержання 

функціональних продуктів 

із тваринницької 

сировини» 

Студенти 

2-го курсу 

ОКР «магістр» 

ФТВППТ 
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№ 
Прізвище, ініціали 

викладача 
Хто відвідує Дата  Назва дисципліни, тема 

З ким 

проведено 

заняття 

1 2 3 4 5 6 

2. Професор  

Ножечкіна Г.М. 

Професор 

кафедри 

Кравченко О.І., 

викладачі 

кафедри 

17.09.15. Технологічні розрахунки, 

облік і звітність у галузі. 

Тема лекції: 

«Матеріальний баланс у 

виробництві молочних 

продуктів» 

Студенти 

3-го курсу 

ФТВППТ 

3. Професор  

Кравченко О.І. 

Завідуючий 

кафедрою 

Тендітник В.С., 

викладачі 

кафедри 

19.11.15. Технологія переробки 

продукції тваринництва. 

Тема лекції: «Рубані 

напівфабрикати та 

напівфабрикати з м'яса 

птиці» 

Студенти 

4-го курсу 

ФТВППТ 

ІІ семестр 

1. Асистент  

Кодак Т.С. 

Професор  

Кравченко О.І.,  

доцент 

Кузьменко 

Л.М., викладачі 

кафедри 

11.02.16. Технологічне обладнання 

м’ясопереробних 

підприємств. 

Тема лабораторного 

заняття: «Технологічне 

обладнання для забою та 

первинної обробки туш 

забійних тварин» 

Студенти 

3-го курсу 3-ї 

групи 

ФТВППТ 

2. Професор 

Тендітник В.С. 

Доцент 

Юхно В.М., 

викладачі 

кафедри 

02.03.16. Біохімія молока і молочних 

продуктів. 

Тема лекції: «Загальне 

поняття про молоко і його 

склад та властивості» 

Студенти 

2-го курсу 

ФТВППТ 

 

3. Доцент  

 Кузьменко Л.М. 

Завідуючий 

кафедрою 

Тендітник В.С., 

викладачі 

кафедри 

22.03.16. 

Контрольне 

відвідування 

Технологічне обладнання 

молокопереробних 

підприємств. 

Тема лабораторного 

заняття: «Обладнання для 

теплової і механічної 

обробки молока і 

молочних продуктів» 

Студенти 

3-го курсу 

ФТВППТ 

4. Доцент  

Юхно В.М. 

Професор  

Ножечкіна Г.М., 

викладачі 

кафедри 

29.04.16. Мікробіологія м'яса і 

мясних продуктів. 

Тема лекції: «Мікробілогія 

ковбасних виробів та 

м'ясних консервів» 

Студенти 

2-го курсу 

ФТВППТ 

5. Доцент  

Чуб О.А. 

Професор  

Ножечкіна Г.М., 

викладачі 

кафедри 

23.06.16. Технологія молока і 

молочних продуктів. 

Тема лекції: «Загальні 

процеси переробки молока 

на молочні продукти» 

Студенти 

3-го курсу 

ФТВППТ 
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4.5. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального 

процесу. Переробка навчально-методичних матеріалів 

Назва 

дисципліни 
Викладач Зміст заходу 

Технологія м'яса і м'ясних 

продуктів 
Кравченко О.І. 

Продовжено вивчення передового досвіду 

викладання дисциплін з переробки м'яса в 

НУБіП (Київ) та технологію на 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», який 

впроваджується в навчальний процес з 

цієї дисципліни 

Проектування та інноваційні 

технології в молочній галузі 
Ножечкіна Г.М. 

Вивчено передовий досвід викладання 

дисциплін з переробки молока в НУХТі 

(Київ), та ВНАУ (Вінниця) та технології 

молока і молочних продуктів на ПАТ 

«Лубенський молокозавод» 

Технологія молока і молочних 

продуктів. Стандартизація 

продукції тваринництва 

Тендітник В.С. 

Кузьменко Л.М. 

Вивчено досвід викладання дисциплін в 

ХДЗВА (м. Харків) та «Технологію 

молока і молочних продуктів» і 

«Стандартизацію продукції 

тваринництва» на сучасному 

підприємстві ПП «Білоцерківська 

агропромислова група» 

 

4.6. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання 

Назва дисципліни Викладач Зміст заходу 

Технологія переробки 

продукції тваринництва 
Кравченко О.І. 

Читання лекцій й проведення 

лабораторних занять з використанням 

мультимедійної техніки, виконанням 

розрахунків на поставлені завдання, 

застосування сучасних методик 

досліджень, в тому числі в проблемних 

ситуаціях 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М., 

Кравченко О.І. 

Інноваційні технології в 

молоко- і м’ясопереробних 

галузях 

Ножечкіна Г.М., 

Кравченко О.І. 

 

Технологічне обладнання 

молокопереробних підприємств 
Кузьменко Л.М. 

Хіміко-бактеріологічний аналіз Кузьменко Л.М. 

Контроль якості та безпечності 

продукції тваринництва 

Ножечкіна Г.М., 

Кравченко О.І. 
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4.7. Участь у навчально-методичних конференціях, семінарах 

№ 
Викладач Назва, місце і дата проведення 

конференції 
Тема доповіді 

1. Тендітник В.С. «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності»  

(м. Полтава,  

15-16 березня 2016 року) 

Методичне забезпечення 

самостійної роботи студентів як 

основного засобу засвоєння 

навчального матеріалу 
2. Тендітник В.С. «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності»  

(м. Полтава,  

15-16 березня 2016 року) 

Про деякі науково-методичні 

вимоги щодо забезпечення 

якості освітньої діяльності 

3. Тендітник В.С. Конференція професорсько-викладацького 

складу академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2015 році  

(м. Полтава,  

18-19 травня 2016 року) 

Оптимізація технології молока і 

його якості в СВК «Токарі» 

Лохвицького району 

Полтавської області 

4. Кравченко О.І. XXII Международной научно-

практической конференции «Научный 

фактор в стратегии иннова-ционного 

развития свиноводства» (Гродно, ГГАУ, 

 9-11 сентября 2015 года) 

Перспективы использования 

показателя мясности туши в 

качестве селекционного 

критерия в промышленном 

свиноводстве Украины 
5. Кравченко О.І. SIMPOZION ŞTIINŢIFIC 

INTERNAŢIONAL „Realizărişi perspective 

оnZootehnieşiBiotehnologii” 

dedicataniversării a 75 ani de la 

fondareaFacultăţii de 

ZootehnieşiBiotehnologii  

(29-31 octombrie 2015) 

Качественные показатели мяса и 

сала свиней разных генотипов 

6. Кравченко О.І. WurstTech«М'ясо и мясопереработка» 

(Киев, отель «Пуща»,  

17-18 березня 2016 року)  

Перспективы применения 

европейской классификации туш 

крупного рогатого скота, свиней 

и овец 
7. Кравченко О.І. ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Хімія, екологія та 

освіта» (м. Полтава,  

28-29 квітня 2016 року 

Моделювання параметрів 

екологічного оцінювання 

продукції свинарства 

8. Кравченко О.І. Науково-практична конференція 

професорського-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії, 

м. Полтава, 18-19 травня 2015 року 

Порівняльна оцінка якості туш 

свиней згідно вітчизняної  та 

європейської класифікації 

9. Кравченко О.І. «Biodiversity of farm animal genetic 

resources and its significance on еcosystem 

balance» (Baisogala, Lithuania,  

19-20 May 2016)  

Efficiency of use boars American 

selection in breeding programs of 

Ukraine 

10. Кравченко О.І. «Проблеми та інновації у 

свинарстві» (Київ, «Агро-2016»,  

9 червня 2016 року)  

Застосування нової класифікації 

туш свиней в Україні 

 
11. Ножечкіна Г.М. Всеукраїнський семінар «Виробництво  

молочних та молоковмісних продуктів: 

технології, інгредієнти, обладнання, 

Комплексний підхід до питань 
харчової безпеки на 
молокопереробних 

підприємствах 
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№ 
Викладач Назва, місце і дата проведення 

конференції 
Тема доповіді 

новини законодавства, нормативна база, 

проблеми якості» (м. Київ,  

3-4 грудня 2015 року) 
12. Ножечкіна Г.М. Всеукраїнський семінар «Сучасне 

обладнання, інноваційні технології та 

проблеми якості у виробництві молочної 

продукції» (м. Київ,  

17-18 березня 2016 року) 

Порівняльний аналіз сучасних 
технологій виробництва 

кисломолочного сиру: переваги 
і недоліки 

13. Юхно В.М. Simpozionului Ştiinţific Internaţional 

«Realizări şi perspective în Zootehnie şi 

Biotehnologii» dedicat aniversării a 75 ani de 

la fondarea Fac. de Zootehnie şi 

Biotehnologii 

(29-31. 10. 2015). 

Влияние разных источников 

протеина в комбикорме на 

эффективность откорма свиней 

14. Юхно В.М. 47-ї науково-методична конференція 

викладачів та аспірантів «Науково-

методичні засади системи забезпечення 

якості освітньої діяльності» 

(15-16.03.2016) 

Соціальна мережа «ВКонтакте» 

як засіб інтерактивного спілку-

вання між студентами та 

викладачами 

15. Юхно В.М. Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії 

(м. Полтава, 18-19 травня 2016 року) 

Біфідо- та лактобактерії 

кишківника людини 

16. Кузьменко Л.М. «Simpozionului Ştiinţific Internaţional 

«Realizări şi perspective în Zootehnie şi 

Biotehnologii» dedicat aniversării a 75 ani de 

la fondarea Fac. de Zootehnie şi 

Biotehnologii» 

(29-31 octombrie 2015). 

Влияние разных источников 

протеина в комбикорме на 

эффективность откорма свиней 

17. Кузьменко Л.М. «Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності»  

(м. Полтава,  

15-16 березня 2016 року) 

Методичне забезпечення 

самостійної роботи студентів як 

основного засобу засвоєння 

навчального матеріалу 
18. Кузьменко Л.М. Конференція професорсько-викладацького 

складу академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2015 році  

(м. Полтава, 18-19 травня 2016 року) 

Перспективні напрями 

удосконалення традиційних 

технологій молочних продуктів 

19. Кузьменко Л.М. Конференція професорсько-викладацького 

складу академії за підсумками науково-

дослідної роботи в 2015 році  

(м. Полтава,  

18-19 травня 2016 року) 

Оптимізація технології молока і 

його якості в СВК «Токарі» 

Лохвицького району 

Полтавської області 

20. Кодак Т.С. «Biodiversity of farm animal genetic 

resources and its significance on ecosystem 

balance» (Baisogala, Lithuania,  

19-20 May 2016) 

Efficiency of use boars American 

selection in breeding program of 

Ukraine 

21. Кодак Т.С. Науково-практична конференція 

професорського-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії , 

(м. Полтава, 18-19 травня 2016 року) 

Порівняльна оцінка якості туш 

свиней згідно вітчизняної 

та європейської класифікації 
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4.8. Наявність методичних розробок для проведення лабораторних, 

семінарських і практичних занять 

Назва 

дисципліни 
Методрозробка (автор, назва, місце і рік видання) 

Кількість 

у 

бібліо- 

теці 

на 

кафед- 

рі 

1 2 3 4 

Технологічні 

розрахунки, 

облік і звітність 

у галузі 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни «Технологічні 

розрахунки, облік і звітність у галузі», ПДАА, 2013. 

- 25 

Інноваційні 

технології 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології переробки продукції тваринництва», частина І, ПДАА, 

2013. 

- 25 

Інноваційні 

технології в 

молоко-і 

м’ясопереробн

ихй галузях 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології в молоко- і м’ясопереробних галузях»,  частина І 

ПДАА, 2015. 

 

- 25 

Контроль 

якості та 

безпечності 

харчових 

продуктів 

Ножечкіна Г.М.,  Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Контроль якості 

та безпечності харчових продуктів», ПДАА, 2014. 

 

- 25 

Технохімічний 

і мікробіологіч-

ний контроль 

якості та 

безпечності 

харчових 

продуктів 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Технохімічний і 

мікробіологічний контроль якості та безпечності харчових 

продуктів»,  ПДАА, 2014. 

- 25 

Проектування і 

будівництво     

підприємств по 

виробництву і 

переробці   

продукції 

тваринництва  

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних робіт з навчальної  дисципліни «Основи 

проектування і будівництва   підприємств по виробництву і 

переробці   продукції тваринництва», частина І, ПДАА, 2014. 

- 25 

Біохімія молока 

і молочних 

продуктів 

Тендітник В.С., Кузьменко Л.М. Біохімія молока і молочних 

продуктів / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

студентами ІІІ курсу ФТВППТ, Полтава: ПДАА, 2014. 

- 25 

Біохімія м’яса і 

м’ясних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Біохімія м’яса і м’ясних продуктів», 

Полтава: ПДАА, 2015.  

- 30 

Мікробіологія 

м’яса та 

м’ясних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Мікробіологія м’яса та м’ясних продуктів», 

Полтава: ПДАА, 2015.  

- 30 



 20 

Мікробіологія 

молока та 

молочних  

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Мікробіологія молока та молочних  

продуктів», Полтава: ПДАА, 2015. 

- 30 

Мікробіологія, 

біохімія та 

контроль якості 

молока і м’яса 

Юхно В.М., Тендітник В.С. Методичні вказівки до проведення 

лабораторних занять з дисципліни «Мікробіологія, біохімія та 

контроль якості молока і м’яса», Полтава: ПДАА, 2015. 

 30 

Технологія 

продуктів 

забою 

Власенко В.В. Технологія продуктів забою тварин. Практикум / 

В.В.Власенко, Л.П.Середа, М.Ф.Бойко, М.Д.Гаврилюк – 

Вінниця. – РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 1999. – 177 с. 

15 15 

Проектування і 

будівництво     

підприємств по 

виробництву і 

переробці   

продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні рекомендації для 

проведення лабораторних занять з навчальної  дисципліни 

«Проектування і будівництво     підприємств по виробництву і 

переробці   продукції тваринництва», частина 2, ПДАА, 2015. 

- 15 

Технологічне 

обладнання 

м’ясо-

переробних 

підприємств 

Кодак Т.С. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Технологічне обладнання м’ясо-

переробних підприємств», Полтава: ПДАА, 2015. 

- 15 

Технологія 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні вказівки з проведення 

лабораторних занять з дисципліни «Технологія переробки 

продукції тваринництва», ПДАА, 2014.  
- 25 

Технологія 

м’яса та 

м’ясних 

продуктів 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні вказівки з проведення 

лабораторних занять з дисципліни «Технологія переробки м’яса 

та виготовлення м’ясних продуктів», ПДАА, 2014.  

 

- 25 

Технологія 

молока і 

молочних 

продуктів 

Кугенев П.В., Барабанщиков Н.В. Практикум по молочному 

делу, М.: ВО «Агропромиздат», 1988.  
50 25 

Хамагаєва И.С. Лабораторний практикум по технологи молока и 

молочных продуктов, Улан-Уде, 2000. 
- 15 

Стандартизація 

продукції 

тваринництва  

Кузьменко Л.М. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні рекомендації до виконання  лабораторних занять 

студентами ІІІ-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 

6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015.  

- 25 

Стандартизація 

продукції 

тваринництва  

Кузьменко Л.М. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні рекомендації до виконання  лабораторних занять 

студентами ІV-го курсу заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015.  

- 18 

Технологічне 

обладнання 

молоко-

переробних 

підприємств 

Кузьменко Л.М. Технологічне обладнання цехів по переробці 

молока / Методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт студентами ІІІ-го курсу денної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

- 27 
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Технологічне 

обладнання 

молоко-

переробних 

підприємств 

Кузьменко Л.М. Технологічне обладнання цехів по переробці 

молока / Методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт студентами ІІІ-го курсу денної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

- 27 

Технологічне 

обладнання 

молоко-

переробних 

підприємств 

Кузьменко Л.М. Технологічне обладнання цехів по переробці 

молока / Методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт студентами ІV-го курсу заочної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

- 16 

Біологічно 

активні 

речовини  

у харчових 

технологіях 

Кузьменко Л.М. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях / Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт студентами ІІ-го курсу магістратури денної 

форми навчання за спеціальністю 8.09010201 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

- 10 

Хіміко-

бактеріо-

логічний аналіз 

Кузьменко Л.М. Хіміко-бактеріологічний аналіз / Методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами ІІ-го 

курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 – 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

Полтава: ПДАА, 2015. 

- 15 

 

Методичне забезпечення курсового і дипломного проектування 

Назва   дисципліни 

 
Методрозробка (автор, назва, місце і рік видання) 

Проектування і 

будівництво     

підприємств з 

виробництва і 

переробки   продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації по курсовому проектуванню 

з дисципліни «Проектування і будівництво підприємств з виробництва 

і переробки продукції тваринництва», частина І, ПДАА, 2015. 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації  до 

виконання  курсової роботи  з дисципліни «Інноваційні технології 

переробки продукції тваринництва»,  ПДАА, 2015. 

Проектування і 

будівництво     

підприємств по 

виробництву і 

переробці   продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні рекомендації по курсовому 

проектуванню з дисципліни «Основи проектування і будівництва     

підприємств по виробництву і переробці продукції тваринництва», 

частина 2, ПДАА, 2015. 
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4.9. Забезпеченість методичними рекомендаціями для самостійної 

 роботи студентів 

Назва 
дисципліни 

Посібник, методрозробка (автор, назва, місце, рік видання) 
Кількіс
ть 

1 2 3 

Технологічні  

розрахунки, 

облік і звітність 

у галузі 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів стаціонарної форми навчання з навчальної дисципліни 

«Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі», ПДАА, 2015. 

10 

Технологічні  

розрахунки, 

облік і звітність 

у галузі 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи та 

до виконання контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання з навчальної дисципліни «Технологічні розрахунки, облік 

і звітність у галузі», ПДАА, 2015. 

10 

Контроль якості 

та безпечності   

продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М., Кравченко О.І. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи та до виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання з навчальної дисципліни  

«Контроль якості та безпечності продукції тваринництва», ПДАА, 

2015. 

10 

Контроль якості 

та безпечності 

продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання з навчальної 

дисципліни «Контроль якості та безпечності продукції 

тваринництва», ПДАА, 2015. 

10 

Технохімічний і 

мікробіологічни

й контроль 

якості та 

безпечності 

харчових  

продуктів  

Ножечкіна Г.М., Кравченко О.І. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання з навчальної 

дисципліни «Технохімічний і мікробіологічний контроль якості та 

безпечності харчових продуктів», ПДАА, 2015. 

10 

Технохімічний і 

мікробіологіч-

ний контроль 

якості та 

безпечності 

харчових  

продуктів 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів та для виконання контрольної роботи студентами заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Технохімічний і 

мікробіологічний контроль якості та безпечності харчових 

продуктів», ПДАА, 2015. 

10 

Інноваційні 

технології 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів стаціонарної форми навчання з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології переробки продукції тваринництва»,  

ПДАА, 2015. 

10 

Інноваційні 

технології 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів та для виконання контрольної роботи студентами заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Інноваційні технології 

переробки продукції тваринництва», ПДАА, 2015. 

10 
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Інноваційні 

технології в 

молокопере-

робній галузі 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів стаціонарної форми навчання з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології  в молокопереробній галузі», ПДАА, 2013. 

10 

Інноваційні 

технології в 

молокопере-

робній галузі 

Ножечкіна Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів та для виконання контрольної роботи студентами заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в 

молокопереробній галузі», ПДАА, 2013. 

10 

Проектування  та 

будівництво 

підприємств з 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва  

Ножечкіна Г.М., Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів стаціонарної форми навчання з навчальної дисципліни 

«Проектування і будівництво підприємств з виробництва і  

переробки продукції тваринництва», Змістовий модуль 1, ПДАА, 

2015. 

10 

Біохімія м’яса і 

м’ясних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Біохімія м’яса і м’ясних продуктів», Полтава: ПДАА, 

2015. 

10 

Біохімія м’яса і 

м’ясних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 

та до виконання контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання з дисципліни «Біохімія м’яса і м’ясних продуктів», 

Полтава: ПДАА, 2015. 

10 

Мікробіологія, 

біохімія та 

контроль якості 

молока і м’яса 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Мікробіологія, біохімія та контроль якості молока і 

м’яса», Полтава: ПДАА, 2015. 

10 

Мікробіологія 

м’яса та м’ясних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Мікробіологія м’яса та м’ясних продуктів», Полтава: 

ПДАА, 2015.  

10 

Мікробіологія 

м’яса та м’ясних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 

та до виконання контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання з дисципліни «Мікробіологія м’яса та м’ясних 

продуктів», Полтава: ПДАА, 2015. 

10 

Мікробіологія 

молока та 

молочних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Мікробіологія молока та молочних продуктів», 

Полтава: ПДАА, 2015.  

10 

Мікробіологія 

молока та 

молочних 

продуктів 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 

та до виконання контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання з дисципліни «Мікробіологія молока та молочних 

продуктів», Полтава: ПДАА, 2015. 

10 
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Технологія 

продуктів забою 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з  

дисципліни «Технологія продуктів забою тварин», Полтава: 

ПДАА, 2014. 

10 

Технологія 

продуктів забою 

тварин 

Юхно В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 

та до виконання контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання з дисципліни «Технологія продуктів забою тварин», 

Полтава: ПДАА, 2014. 

10 

Технологія 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні вказівки  для самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Технологія переробки продукції 

тваринництва»  очної форми навчання, Полтава:  ПДАА, 2015. 
10 

Технологія 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні вказівки  для самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Технологія переробки продукції 

тваринництва»  заочної форми навчання, Полтава: ПДАА, 2015.  
10 

Технологія 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні  рекомендації для виконання 

контрольної роботи студентами заочної форми навчання, Полтава: 

ПДАА, 2015. 
10 

Технологія м’яса 

і м’ясних 

продуктів 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні вказівки  для самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Технологія переробки м’яса та 

виготовлення м’ясних продуктів»  очної форми навчання, Полтава: 

ПДАА, 2015. 

10 

Технологія м’яса 

і м’ясних 

продуктів 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні вказівки  для самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Технологія переробки м’яса та 

виготовлення м’ясних продуктів»  заочної  форми навчання,  

Полтава: ПДАА, 2015.  

10 

Технологія м’яса 

і м’ясних 

продуктів 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. Методичні  рекомендації для виконання 

контрольної роботи студентами заочної форми навчання,  Полтава: 

ПДАА, 2015. 

10 

Стандартизація 

продукції 

тваринництва  

Кузьменко Л.М. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІІ-го курсу 

денної форми навчання за спеціальністю 6.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

10 

Стандартизація 

продукції 

тваринництва  

Кузьменко Л.М. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та до 

виконання контрольної роботи студентами ІV-го курсу заочної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

10 

Технологічне 

обладнання 

молоко-

переробних 

підприємств 

Кузьменко Л.М. Технологічне обладнання цехів по переробці 

молока / Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

стаціонарної     форми навчання напряму підготовки «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

10 
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Технологічне 

обладнання 

молоко-

переробних 

підприємств 

Кузьменко Л.М. Технологічне обладнання цехів по переробці 

молока / Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та 

до виконання контрольної роботи студентами ІV-го курсу заочної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

10 

Біологічно 

активні 

речовини у 

харчових 

технологіях 

Кузьменко Л.М. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях / Методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів денної форми навчання спеціальності «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

10 

Біологічно 

активні 

речовини у 

харчових 

технологіях 

Кузьменко Л.М. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях / Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів та до виконання контрольної роботи студентами ІІ-го 

курсу заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

Полтава: ПДАА, 2015. 

10 

Хіміко-

бактеріологічний 

аналіз 

Кузьменко Л.М. Хіміко-бактеріологічний аналіз / Методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів денної форми 

навчання спеціальності «Технологія виробництва  і  переробки  

продукції тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

5 

Біохімія молока 

і молочних 

продуктів 

Тендітник В.С., Кузьменко Л.М. Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів факультету ТВППТ з дисципліни 

«Біохімія молока і молочних продуктів», Полтава: ПДАА, 2014. 

10 

 

 

4.10. Складання завдань для проведення модульного та підсумкового 

контролю, завдань для проведення тестового контролю 

Назва дисципліни Викладач Зміст заходу 

Проектування  і будівництво 
підприємств з виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

Ножечкіна Г.М., 
Кравченко О.І. 

Тести для магістрів 

Проектування  і будівництво 
підприємств з виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

Ножечкіна Г.М., 
Кравченко О.І. 

Завдання для проведення 
вхідного і поточного  
контролю 

Контроль якості та безпечності 
харчових продуктів 

Ножечкіна Г.М., 
Кравченко О.І. 

Завдання для проведення 
вхідного і поточного  
контролю 

Технологічні розрахунки, облік і 
звітність у галузі 

Ножечкіна Г.М. 
Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Технохімічний контроль якості та 
безпечності харчових продуктів 

Ножечкіна Г.М.,  
Кравченко О.І. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Інноваційні технології переробки 
продукції тваринництва 

Ножечкіна Г.М., 
Кравченко О.І. 

Завдання для проведення 
вхідного і поточного  
контролю 

Інноваційні технології в молоко- і 
м’ясопереробних галузях 

Ножечкіна Г.М., 
Кравченко О.І. 

Завдання для проведення 
вхідного і поточного  
контролю 
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Біохімія м’яса і м’ясних продуктів Юхно В.М. 
Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Мікробіологія, біохімія та контроль 

якості молока і м’яса 
Юхно В.М. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Мікробіологія м’яса та м’ясних 

продуктів 
Юхно В.М. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Мікробіологія молока та молочних 

продуктів 
Юхно В.М. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Технологія продуктів забою тварин Юхно В.М. 
Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Технологічне обладнання 

м’ясопереробних підприємств 
Кравченко О.І., 
Кодак Т.С. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Технологія переробки продукції 

тваринництва 
Кравченко О.І. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Технологія м’яса і м’ясних продуктів Кравченко О.І. 
Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Стандартизація продукції 

тваринництва  
Кузьменко Л.М. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Технологічне обладнання 

молокопереробних підприємств 
Кузьменко Л.М. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю, 
завдання для проведення 
тестового контролю 

Біологічно активні речовини у 

харчових технологіях 
Кузьменко Л.М. 

Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Біохімія молока і молочних продуктів Тендітник В.С. 
Завдання для проведення 
вхідного, поточного і 
модульного контролю 

Технологія молока і молочних 

продуктів 
Тендітник В.С. 

Завдання для проведення 
вхідного і вихідного контролю 

Технологія молока і молочних 

продуктів 
Тендітник В.С. 

Завдання на виробничу 
практику з технології молока і 
молочних продуктів 

Технологія виробництва молока та 

молочних продуктів 
Тендітник В.С. 

Тестові завдання для 
визначення мінімальних ознак 
професійної підготовки 
випускників ФТВППТ з 
дисципліни «Технологія 
виробництва молока та 
молочних продуктів»  
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4.11. Складання екзаменаційних білетів, контрольних завдань для 

екстернів, пакетів комплексних контрольних робіт 

№ 

п/п 
Назва дисципліни, спеціальність 

Провідний 

викладач 

Зміст заходу 

(ККР, завдання для 

екстернату, білети) 

1 2 3 4 

1. Проектування  і будівництво  підприємств 

з  виробництва і переробки  продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І.. 
Екзаменаційні білети, 

ККР 

2. Контроль якості та безпечності продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 

Екзаменаційні білети, 

ККР 

3. Інноваційні технології переробки 

продукції тваринництва 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І.. 

Екзаменаційні білети, 

ККР 

4. 
Інноваційні технології в молоко- і 

м’ясопереробних галузях 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 

 

Екзаменаційні білети, 

ККР 

5. Технохімічний контроль якості та 

безпечності харчових продуктів 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 
ККР 

6. 

 

Технологічні розрахунки, облік і звітність 

у галузі 

Ножечкіна Г.М. 
ККР 

7. Мікробіологія, біохімія та контроль якості 

молока і м’яса 

Юхно В.М. 
ККР 

8. Мікробіологія молока та молочних 

продуктів 

Юхно В.М. Екзаменаційні білети, 

ККР 

9. 
Мікробіологія м’яса та м’ясних продуктів Юхно В.М. 

Екзаменаційні білети, 

ККР 

10. Біохімія м’яса та м’ясних продуктів Юхно В.М. ККР 

11. 
Біохімія молока і молочних продуктів Тендітник В.С. 

Екзаменаційні білети, 

ККР 

12. 
Технологія молока і молочних продуктів Тендітник В.С. 

Екзаменаційні білети, 

ККР 

13. Стандартизація продукції тваринництва Кузьменко Л.М. ККР 

14. Технологічне обладнання 

молокопереробних підприємств 
Кузьменко Л.М. ККР 

15. Технологічне обладнання 

м’ясопереробних підприємств 
Кравченко О.І. 

Кодак Т.С. 
ККР 

16. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях 
Кузьменко Л.М. ККР 

17. Технологія переробки продукції 

тваринництва 
Кравченко О.І. 

Екзаменаційні білети, 

ККР 

18. Технологія м’яса і м’ясних продуктів Кравченко О.І. ККР 

Усі викладачі кафедри викладають дисципліни українською мовою. 
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4.12. Інформація про видання навчально-методичної літератури 

викладачами кафедри за останні 2 роки 

№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

Рік 

видання 

Обсяг, 

д.а. 

1. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології переробки продукції 

тваринництва», частина І, ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 2,3 

2. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів», ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М.,  2015 2,1 

3. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної  дисципліни 

«Проектування і будівництво  підприємств з 

виробництва і переробки  продукції 

тваринництва», частина І, ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 3,8 

4. Методичні рекомендації по курсовому 

проектуванню з дисципліни «Проектування і 

будівництво підприємств з виробництва і 

переробки продукції тваринництва», частина І, 

ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 3,4 

5. Методичні рекомендації  до виконання  курсової 

роботи  з дисципліни «Інноваційні технології 

переробки продукції тваринництва»,  ПДАА, 2015. 

Кравченко О.І., 

Ножечкіна Г.М. 
2015 0,9 

6. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів стаціонарної форми навчання з 

навчальної дисципліни «Технологічні розрахунки, 

облік і звітність у галузі», ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 0,6 

7. Методичні рекомендації для самостійної роботи та 

до виконання контрольної роботи студентами 

заочної форми навчання з навчальної дисципліни 

«Технологічні розрахунки, облік і звітність у 

галузі», ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 0,7 

8. Методичні рекомендації для самостійної роботи та 

до виконання контрольної роботи студентами 

заочної форми навчання з навчальної дисципліни  

«Контроль якості та безпечності продукції 

тваринництва», ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М., 

Кравченко О.І. 
2015 0,6 

9. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів денної форми навчання з навчальної 

дисципліни «Контроль якості та безпечності 

продукції тваринництва», ПДАА, 2015. 

Кравченко О.І., 

Ножечкіна Г.М. 
2015 0,7 

10. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів денної форми навчання з навчальної 

дисципліни «Технохімічний і мікробіологічний 

контроль якості та безпечності харчових 

продуктів», ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М., 

Кравченко О.І. 
2015 0,8 

11. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів та для виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання з навчальної 

Ножечкіна Г.М. 2015 0,8 
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№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

Рік 

видання 

Обсяг, 

д.а. 

дисципліни «Технохімічний і мікробіологічний 

контроль якості та безпечності харчових 

продуктів», ПДАА, 2015. 

12. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Технохімічний і мікробіологічний контроль 

якості та безпечності харчових продуктів», ПДАА, 

2014. 

Ножечкіна Г.М. 2014 2,5 

13. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів стаціонарної форми навчання з 

навчальної дисципліни «Інноваційні технології 

переробки продукції тваринництва»,  ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 0,7 

14. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів та для виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання з навчальної 

дисципліни «Інноваційні технології переробки 

продукції тваринництва», ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 0,8 

15. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів стаціонарної форми навчання з 

навчальної дисципліни «Проектування і 

будівництво підприємств з виробництва і  

переробки продукції тваринництва», Змістовий 

модуль 1, ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М., 2015 0,9 

16. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології переробки продукції 

тваринництва», частина І, ПДАА, 2015. 

Ножечкіна Г.М. 2015 2,3 

17. Біохімія молока і молочних продуктів / Методичні 

вказівки до виконання лабораторних робіт 

студентами ІІІ курсу ФТВППТ, Полтава: ПДАА, 

2013. 

Тендітник В.С., 

Кузьменко Л.М. 
2014 3,0 

18. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Біохімія м’яса і м’ясних 

продуктів», Полтава: ПДАА, 2015.  

Юхно В.М. 2015 2,7 

19. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Мікробіологія м’яса та 

м’ясних продуктів», Полтава: ПДАА, 2015.  

Юхно В.М. 2015 2,7 

20. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Мікробіологія молока та 

молочних  продуктів», Полтава: ПДАА, 2015. 

Юхно В.М. 2015 2,8 

21. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Мікробіологія, біохімія та 

контроль якості молока і м’яса», Полтава: ПДАА, 

2015. 

Юхно В.М. 

Тендітник В.С. 
2015 6,1 

22. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання за 

спеціальністю 6.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

Кузьменко Л.М. 2015 0,6 
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№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

Рік 

видання 

Обсяг, 

д.а. 

23. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів та до виконання контрольної роботи 

студентами ІV-го курсу заочної форми навчання 

за напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

Кузьменко Л.М. 2015 1,0 

24. Технологічне обладнання молокопереробних 

підприємств / Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів стаціонарної     

форми навчання напряму підготовки «Технологія 

виробництва  і  переробки  продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

Кузьменко Л.М. 2015 0,5 

25. Технологічне обладнання цехів по переробці 

молока / Методичні вказівки для самостійної 

роботи студентів та до виконання контрольної 

роботи студентами ІV-го курсу заочної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.090102 – 

«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015. 

Кузьменко Л.М. 2015 0,8 

26. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях / Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів денної форми 

навчання спеціальності «Технологія виробництва  

і  переробки  продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2014. 

Кузьменко Л.М. 2014 0,6 

27. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях / Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів та до виконання 

контрольної роботи студентами ІІ-го курсу 

заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 

– «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2014. 

Кузьменко Л.М. 2014 0,9 

28. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні рекомендації до виконання  

лабораторних занять студентами ІІІ-го курсу 

денної форми навчання за спеціальністю 6.090102 

– «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015.  

Кузьменко Л.М. 2015 1,3 

29. Стандартизація продукції тваринництва / 

Методичні рекомендації до виконання  

лабораторних занять студентами ІV-го курсу 

заочної форми навчання за напрямом підготовки 

6.090102 – «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», Полтава: ПДАА, 2015.  

Кузьменко Л.М. 2015 0,8 

30. Технологічне обладнання молокопереробних 

підприємств / Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт студентами ІІІ-го 

курсу денної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і 

Кузьменко Л.М. 2015 1,1 
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№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

Рік 

видання 

Обсяг, 

д.а. 

переробки продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

31. Технологічне обладнання молокопереробних 

підприємств / Методичні рекомендації до 

проведення практичних занять зі  студентами ІІІ-

го курсу денної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

Кузьменко Л.М. 2015 0,6 

32. Технологічне обладнання молокопереробних 

підприємств / Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт студентами ІV-го 

курсу заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

Кузьменко Л.М. 2015 0,7 

33. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях / Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт студентами ІІ-го 

курсу магістратури денної форми навчання за 

спеціальністю 8.09010201 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2014. 

Кузьменко Л.М. 2014 0,4 

34. Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях / Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт студентами ІІ-го 

курсу магістратури заочної форми навчання за 

спеціальністю 8.09010201 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2014. 

Кузьменко Л.М. 2014 0,3 

35. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з  дисципліни  «Біохімія м’яса і м’ясних 

продуктів»,  Полтава:  ПДАА,  2015. 

Юхно В.М. 2015 1,6 

36. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів та до виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання з дисципліни 

«Біохімія м’яса і м’ясних продуктів»,  Полтава: 

ПДАА, 2015. 

Юхно В.М.   2015 1,7 

37. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Мікробіологія, біохімія та 

контроль якості молока і м’яса», Полтава: ПДАА, 

2015. 

Юхно В.М.   2015 1,5 

38. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Мікробіологія м’яса та 

м’ясних продуктів», Полтава: ПДАА, 2015.  

Юхно В.М.   2015 1,5 

39.  Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів та до виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання з дисципліни 

«Мікробіологія м’яса та м’ясних продуктів», 

Полтава: ПДАА, 2015. 

Юхно В.М. 2015 1,7 
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№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

Рік 

видання 

Обсяг, 

д.а. 

40. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Мікробіологія молока та 

молочних продуктів», Полтава: ПДАА, 2015.  

Юхно В.М.   2015 1,5 

41. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів та до виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання з дисципліни 

«Мікробіологія молока та молочних продуктів», 

Полтава: ПДАА, 2015. 

Юхно В.М.  2015 1,7 

42. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з  дисципліни «Технологія продуктів 

забою тварин», Полтава: ПДАА, 2015. 

Юхно В.М.   2015 1,5 

43. Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів та до виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання з дисципліни 

«Технологія продуктів забою тварин», Полтава: 

ПДАА, 2015. 

Юхно В.М.  2015 1,7 

44. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів факультету ТВППТ з дисципліни 

«Біохімія молока і молочних продуктів», Полтава: 

ПДАА, 2012. 

Тендітник В.С., 

Кузьменко Л.М. 
2014 0,8 

45. Методичні рекомендації до самостійної роботи і 

завдання до виконання контрольної роботи 

студентам  факультету ТВППТ і слухачам  

ІПДОіД з дисципліни «Біохімія молока і молочних 

продуктів» напряму підготовки 6.090102 – 

«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2014. 

Тендітник В.С., 

Кузьменко Л.М. 
2014 1,5 

46. Технологія молока та молочних продуктів / 

Методичні рекомендації до самостійної роботи і 

завдання до виконання контрольної роботи 

студентам  факультету ТВППТ і слухачам  

ІПДОіД з спеціальності 7.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва», Полтава: ПДАА, 2014. 

Тендітник В.С., 

Кузьменко Л.М. 
2014 1,2 

47. Методичні рекомендації для проведення 

лабораторних занять з навчальної  дисципліни 

«Проектування і будівництво  підприємств з 

виробництва і переробки  продукції 

тваринництва», частина І, ПДАА, 2015. 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 3,6 

48. Методичні рекомендації по курсовому 

проектуванню з дисципліни «Проектування і 

будівництво підприємств з виробництва і 

переробки продукції тваринництва», частина І, 

ПДАА, 2015. 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 2,1 

49. Методичні вказівки до проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Технологічне обладнання 

м’ясопереробних підприємств», Полтава: ПДАА, 

2015. 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 2,3 

50. Методичні вказівки з проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Технологія переробки 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 2,0 
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№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

Рік 

видання 

Обсяг, 

д.а. 

продукції тваринництва» для студентів 3 курсу, 

ПДАА, 2015.  

51. Методичні вказівки з проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Технологія переробки 

продукції тваринництва» для студентів 4 курсу, 

ПДАА, 2015.  

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 2,0 

52. Методичні вказівки з проведення практичних  

занять з дисципліни «Технологія переробки 

продукції тваринництва», ПДАА, 2015.  

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 2,0 

53. Методичні вказівки  для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Технологія переробки 

продукції тваринництва»  очної форми навчання, 

Полтава:  ПДАА, 2015. 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 1,6 

54. Методичні вказівки  для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Технологія переробки 

продукції тваринництва»  заочної форми 

навчання, Полтава: ПДАА, 2015.  

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 1,7 

55. Методичні  рекомендації для виконання 

контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання  з дисципліни «Технологія переробки 

продукції тваринництва», Полтава: ПДАА, 2014. 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2014 0,5 

56. Методичні вказівки з проведення лабораторних 

занять з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних 

продуктів», ПДАА, 2015.  

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 3,0 

57. Методичні вказівки  для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Технологія м’яса і 

м’ясних продуктів»  очної форми навчання, 

Полтава: ПДАА, 2015. 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 1,4 

58. Методичні вказівки  для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Технологія м’яса і 

м’ясних продуктів»  заочної  форми навчання,  

Полтава: ПДАА, 2015.  

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 0,6 

59. Методичні  рекомендації для виконання 

контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання з  дисципліни  «Технологія переробки 

м’яса та виготовлення м’ясних продуктів»,  

Полтава: ПДАА, 2015. 

Кравченко О.І., 

Кодак Т.С. 
2015 0,5 

 

За два останні навчальні роки викладачами кафедри було розроблено та 

видано 59 методичних розробок, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 13 ум. друк. арк.  
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4.13. Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками 

№ Дисципліна 

Найменування літератури 

Кількість 

екземплярів 

в біб-

ліо-

теці 

на 

кафе-

дрі 
автор назва видавництво 

1. Основи 

фахової 

діяльності 

 Конституція України: Прийнята 

на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року 

К.: Вікар, 1996  

5 2 

 Закон України «Про вищу 

освіту» 

Відомості 

Верховної Ради 

України. – 2002. – 

№ 20 

5 3 

 Закон України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» 

Відомості 

Верховної Ради 

України. – 1999. – 

№ 2-31 

3 2 

За ред. проф. 

Ю.Д. Рубана 

Довідник з технології та 

менеджменту в тваринництві 

Харків: Еспада, 

2002 
90 2 

Крятов О.В. і ін Вступ до зооінженерії Суми: 

„Слобожанщина”, 

2002 

2 1 

Машкін М.І. Молоко і молочні продукти К.: Урожай, 1996 100 3 

Рубан Ю.Д. История зооинженерной науки и 

современность: Монография. 

К.: Аграрная наука, 

2001 
- 2 

Свечин К.Б. Введение в зоотехнию М.: Агропромиздат, 

1986. 
5 2 

Якименко М.А., 

Нагаєвич В.М. 

Історія розвитку тваринництва 

Полтавщини ХІХ-ХХ століть: 

Монографія 

Полтава: РВВ 

ПДАА, 2007 50 5 

Давиденко В.М. Вступ до спеціальності Миколаїв: РВВ 

МДАУ, 2007. – 

328 с. 

- 5 

Давиденко В.М. Основи фахової діяльності / 

Методичні розробки для 

студентів напряму підготовки 

6.090102 – «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва»  

Миколаїв: РВВ 

МДАУ, 2011. – 95 с. 

- 2 

Давиденко В.М. Життя та його тривалість у 

тварин 

Миколаїв: РВВ 

МДАУ, 2012. – 24 с. 
- 3 

 Спеціальна (навчальна, наукова і 

художня) література та 

спеціальні журнали з 

тваринництва і переробки 

тваринницької продукції. 

Різних років 

600 200 

2.  Стандарти-

зація 

продукції 

тварин-

ництва  

Бичківський Р.В.  

та ін. /  

Метрологія, стандартизація, 

управління якістю і сертифікація: 

Підручник 

2-ге вид., випр. і 

доп.-Львів.: 

Львівська 

політехніка, 2004 

100 2 

Кардаш В.Я. Стандартизация и управление 

качеством продукции 

К.: Изд. при 

Киевском 

госуниверситете 

«Выща школа», 

1985 

50 1 
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Крылова Г.Д. Основы стандартизации, 

сертификации, метрологии: 

Учебник для ВУЗов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999 15 2 

Шаповал М.І.  Основи стандартизації, 

управління якістю і сертифікації 

(підручник) 

К.: В-во стандартів, 

1997 3 1 

Шишкин И.Ф.  

 

 

Метрология, стандартизация и 

управление качеством. Под ред. 

Н.С. Соломенко 

Изд-во стандартов, 

1990 - 1 

Беда Я.А. и др.  Стандартизация и управление 

качеством производства 

сельскохозяйственной продукции 

М.: Колос, 1984 

50 2 

Якубчак О.М. та 

ін. 

Ветеринарно-санітарна 

експертиза з основами технології 

і стандартизації продуктів 

тваринництва 

К.: ТОВ «Біопром», 

2005 
25 1 

Доманцев Н.І., 

Полікарпов І.С., 

Яцишин Б.П.  

Основи стандартизації, 

метрології та управління якістю 

К.: Укоопспілка, 

1997 1 - 

  Закон України „Про 

стандартизацію”, 2001. 2 база 

даних. Інформсистема 

„Гросбух”. Ел. читальний зал 

ПУСКУ (ауд. 135) 

 

- 30 

Койфман Ю.І. і 

ін. 

Принципи, методи та практика 

міжнародної стандартизації. 

Довідник. 

К-Львів „Леонорм”, 

1995 - 1 

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та 

управління якістю. Підручник 

для вузів 

К.:Либідь,1993 

- 1 

Под ред.  

В.С. Хилевича 

Стандартизация и контроль 

качества продукции в сельском 

хозяйстве 

К.:Вища шк.,1985 

50 2 

Под ред.  

В.В. Бойцова 

Управление качеством 

продукции. Справочник 

М.: Изд. 

стандартов, 1985 
1 - 

Фомичев С.К. и 

др. 

Основы управления качеством К.: Урожай, 2000 
1 - 

3.  Техноло-

гічне 

обладнання  

молоко-

переробних 

підприємств 

Золотин Ю.П., 

Френклах М.Б., 

Лашутина Н.Г.  

Оборудование предприятий 

молочной промышленности. 

М.: Агропромиздат, 

1985  - 1 

Єресько Г.О., 

Шинкарик М.М., 

Ворощук В.Я. 

Технологічне обладнання 

молочних виробництв 

Фірма „ІНКОС”, 

Центр навчальної 

літератури, 2007 

101 2 

 Каталог «Машины, 

оборудование, приборы и 

средства автоматизации для 

перерабатывающих отраслей 

АПК» //  Т. 1, Ч. ІІІ. 

М.: Молочная 

промышленность, 

1990 - 2 

Бредихин С.А., 

Космодемьянский 

Ю.В., Юрин В.Н. 

Технология и техника 

переработки молока 

М.: Колос, 2003 

- 3 

Волчков И.И.  Насосы для молока и молочных 

продуктов 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1971 

2 - 

Волчков И.И.  Сепараторы для молока и 

молочных продуктов. 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1975 

2 - 
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Волчков И.И. Теплообменные аппараты для 

молока и молочных продуктов 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1972 

2 - 

Притыко В.П., 

Лунгрен В.Г. 

Машины и аппараты молочной 

промышленности 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1979 

- 2 

Сурков В.Д., 

Липатов Н.Н., 

Золотин Ю.П.  

Технологическое оборудование 

предприятий молочной 

промышленности 

Легкая и пищевая 

промышленность, 

1983. 

- 2 

Кладий А.Г. Производство мороженого и 

вафельных изделий 

М.: Галактика – 

ИГМ, 1993. 
- 2 

І.С. Гулий, М.М. 

Пушанко, Л.О. 

Орлов та ін. 

Обладнання підприємств 

переробної і харчової 

промисловості 

К.: Нова книга, 

2001 26 1 

Оленев Ю.А.  Технология и оборудование для 

производства мороженого 

М.: «Де Ли», 1999. 
2 1 

Г.Н. Крусь,  

А.Г. Храмцов,  

З.В. Волокитина, 

С.В. Карпычев; 

Под ред.  

А.М. Шалыгиной 

Технология молока и молочных 

продуктов 

М.: КолосС, 2004 

52 2 

 Журнали: «Молочное дело», 

«Молокопереработка», 

«Сыроделие и маслоделие», 

«Молочная промышленность» і 

ін. 

 

- 2 

4.  Техно-

хімічний 

контроль 

якості і 

безпеки 

харчової 

продукції  

Ткаль Т. К. Технохимический контроль на 

предприятиях молочной 

промышленности 

М.:Агропром-

издательство, 1982 - 1 

 Инструкция по 

технохимическому контролю на 

предприятиях молочной 

промышленности 

М., 1988 

- 2 

Патратий А.П.  Справочник для работников 

лабораторий предприятий 

молочной промышленности 

 М. Пищевая 

промышленность, 

1980 

- 2 

Ромоданова В.О., 

Костенко Т.П.  

Лабораторний практикум з 

технохімічного контролю 

підприємств молочної 

промисловості 

Київ, НУХТ, 2003 

50 1 

За заг. ред.           

В.Л. Іванова 

Молоко та молочні продукти. – 

Нормативні документи: Довідник 

у 3 томах 

Львів, НІЦ 

«Леонорм», 2000 - 1 

 Молоко коров’яче незбиране. 

Вимоги при закупівлі: ДСТУ 

3662-97. - [Чинний від 1998-01-

01].  

К.: Держспожив-

стандарт України, 

1998 
- 15 

Довгань В.П.  Хіміко-бактеріологічний аналіз К., «А.С.К.» 2005 200 2 

Антипова Л.В. Методи дослідження м’яса і 

м’ясних продуктів  

М. «Колос», 2002 
1 - 

Касьянов Г.І. Технологія переробки риби і 

морепродуктів. Навчальний 

посібник 

Ростов на Дону, 

«Марат», 2001 1 - 

Подунова Л.Г. Руководство к практическим 

занятиям по методам санітарно-

гігієнических исследований  

М. «Медицина», 

1990 1 - 
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Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та 

продовольчої сировини 

К., «Лібра» 1999 
1 - 

Нагаєвич В.М. Практикум з технології 

виробництва, зберігання, 

переробки продуктів 

тваринництва 

К., «Агропромвидав 

України», 1997 
50 2 

  Меркулова Н.Г., 

Меркулов М.Ю., 

Меркулов И.Ю. 

Производственный контроль в 

молочной промышленности. 

Практическое руководство 

Санкт-Петербург, 

из-во «Профессия», 

2010 

1 1 

5.  Техноло-

гічні 

розрахунки, 

облік і 

звітність у 

галузі  

Ростроса Н.К., 

Мордвинцева П.В. 

Курсовое и дипломное 

проектирование предприятий 

молочной промышленности 

М.: Агропромиздат, 

1989. - 2 

Крусь Г.Н., 

Храмцов А.Г., 

Волокитина З.В., 

Карпычев С.В 

Технология молока и молочных 

продуктов 

М.: «КолосС», 2004 

2 1 

Ромоданова В.О., 

Білоус Н.В., 

Зубков В.Є.  

 

Плавлені сири Київ, УДУХТ, 2000 

1 1 

 Сборник технологических 

инструкций по производству 

плавленых сыров 

Углич, 1989 

- 1 

 Технологическая инструкция по 

производству мороженого 

М.: Агропромиздат, 

1988 
- 1 

 Методичні рекомендації по 

проведенню практичних занять 

 
- 15 

 Приказ № 1025 О нормах расхода 

и потерях сырья при 

производстве цельномолочной 

продукции 

 

- 10 

 Приказ № 387/345 Об 

утверждении норм расхода сырья 

при производстве мороженого 

 

- 10 

 Приложение № 1-2 к приказу № 

87  

Нормы расхода и предельно 

допустимых потерь сырья при 

производстве сгущенного молока 

с сахаром  

 

- 2 

 Приказ № 254 Об утверждении 

норм расхода сырья при 

производстве цельного молока 

 

- 10 

 Приказ № 286 Об утверждении 

норм расхода сырья при 

производстве обезжиренного 

молока 

 

- 10 

 Приказ № 275 Об утверждении 

норм расхода подсырной и 

творожной сыворотки  на 1 т 

молочного сахара с учетом  

предельно допустимых потерь 

 

- 5 

 Приказ № 914 Об утверждении 

норм расхода сырья и выхода 

сыворотки при производстве 

технического казеина 

 

- 4 
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6. Проекту-

вання і 

будівництв 

підприємств 

по вироб-

ництву і 

переробці 

продукції 

тварин-

ництва  

Ростроса Н.К., 

Мордвинцева П.В 

Курсовое и дипломное 

проектирование предприятий 

молочной промышленности 

М.: Агропромиздат, 

1989. - 2 

 

Арсеньева Т.П. 

Справочник технолога молочного 

производства в 4-х томах 

СПб.: ГИОРД, 2003 
1 1 

Гудков А.В Сыроделие : технологические, 

биохимические и физико-

химические аспекты. – 

М.: ДеЛипринт, 

2004 2 - 

Єресько Г.О. Технологічне обладнання 

молочних виробництв 

К.: Інкос, 2007 
101 2 

 Молоко та молочні продукти. 

Нормативні документи у 4-х 

томах 

Львів.: Леонорм, 

2000 - 1 

Крусь Г.Н. и др. Технология молочных продуктов М.: Агропром-

издательство, 1989 
3 1 

 Патратий А.П. Справочник для работников 

лабораторий предприятий 

молочной промышленности 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1980. 

2 2 

 Ростроса Н.К., 

Мордвинцева П.В. 

Курсовое и дипломное 

проектирование предприятий 

молочной промышленности 

М.:  Агропром-

издательство, 1989 - 2 

Скорченко Т.А. Технологія незбираномолочних 

продуктів 

Вінниця.: Нова 

книга, 2005 
101 2 

 Степанова Л.И. Справочник технолога молочного 

производства в 4-х томах 

СПб.: ГИОРД, 2004 
2 - 

 Шалыгина А.М.  Технология молока и молочных 

продуктов. 

М.: Колос 
51 - 

  Инструкция по 

микробиологическому контролю 

производства на предприятиях 

молочной промышленности 

 М., 1988 

- 1 

  Инструкция по 

технохимическому контролю на 

предприятиях молочной 

промышленности 

М., 1988 

- 1 

  Каталог технологического 

оборудования.  

М., 1989 
- 1 

Притыко В.П., 

Лунгрен В.Г. 

Машины и аппараты молочной 

промышленности. 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1985 

- 2 

Твердохлеб Г.В.  

и др. 

Технология молока и молочных 

продуктов.  

М.: Агропром-

издательство, 1991 
1 - 

 Методичні рекомендації по 

виконанню курсового проекту 

 
- 

 

15 

 Методичні рекомендації до 

лабораторних робіт 

 
- 15 

Антипова Л.В.  Проэктирование предприятий 

мясной отрасли с основами 

САПР 

М.: Колос, 2006 

2 - 

Власенко В.В. Технологія продуктів забою 

тварин 

Вінниця: 

Підручник, 1999 
50 - 

Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных 

продуктов. –Учебник:  

К.: Інкос, 2006 
100 - 

Денисова С.А. Пищевые жиры М.: Экономика, 

1998 
3 - 
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Забашта А.Г. Справочник по производству 

фаршированных и варѐных 

колбас, сарделек, сосисок и 

мясных хлебов 

М.: Харчова 

промисловість, 

2001 
3 - 

Ивашов В.И. Технологическое  оборудование 

предприятий мясной 

промышленности Ч.1. 

Оборудование для убоя и 

первичной обработки 

М.: Колос, 2001. 

3 - 

Клименко М.М. Технологія проектування м'ясо-

жирових підприємств м'ясної 

промисловості 

Вінниця: Нова 

книга, 2005 102 2 

Коваль О.А. Технологія обробки субпродуктів К.: Основа, 2002 1 - 

Дацишин О.В.  Машини та обладнання 

переробних виробництв 

К.: Вища освіта, 

2005 
60 1 

Мирончик В.Г.  Розрахунки обладнання 

підприємств переробної і 

промисловості 

Вінниця: Нова 

книга, 2004 100 2 

Малышев А.Д. Научно-практические аспекты 

производства сырокопченых 

колбас( теоретические основы, 

процессы, оборудование, 

технология и контроль качества) 

М.: Монографія, 

2004 

2 - 

Файвишевский 

М.Л. 

Инструмент, инвентарь и 

оборудование мясокомбинатов и 

мясоперерабатывающих 

предприятий. 

М.: ДеЛипринт, 

2005 
2 - 

7.  Інноваційні 

технології в 

молоко- і 

м'ясо-

переробній 

галузях  

 Арсеньева Т.П. Справочник технолога молочного 

производства в 4-х томах. 

СПб.: ГИОРД, 2003 
1 1 

 Гудков А.В. Сыроделие: технологические, 

биохимические и физико-

химические аспекты 

М.: ДеЛипринт, 

2004 2 1 

 Єресько Г.О. Технологічне обладнання 

молочних виробництв 

К.: Інкос, 2007 
101 2 

 Скорченко Т.А. Технологія незбираномолочних 

продуктів 

Вінниця.: Нова 

книга, 2005 
101 3 

Степанова Л.И.   Справочник технолога молочного 

производства в 4-х томах 

СПб.: ГИОРД, 2004 
1 - 

Шалыгина А.М. Технология молока и молочных 

продуктов 

М.: Колос, 2004 
51 1 

Степанова Л.И. Справочник технолога молочного 

производства. Технология и 

рецептуры. Том 1. 

Цельномолочные продукты.          

2-е издание 

СПб.: ГИОРД, 2004 

2 2 

Тамим А.Й. Йогурт и аналогические 

кисломолочные продукты: 

научные основы и технологии 

СПб.: Профессия, 

2003 

 

1 - 

Харитонов В.Д. Краткий справочнк специалиста 

молочной промышленности 

СПб.: ГИОРД, 2003 
1 - 

Храмцов А.Г. Справочник технолога молочного 

производства. Технология и 

рецептуры. Т.Б. Продукты из 

обезжиренного молока, пахты и 

молочной сыворотки 

СПб.: ГИОРД, 2004 

2 - 

Храмцов А.Г. Технология продуктов из 

молочной сыворотки 

СПб.: ГИОРД, 2004 
2 - 
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Храмцов А.Г. Экспертиза вторичного 

молочного сырья и получаэмых 

из него продуктов 

СПб.: ГИОРД, 2004 

2 - 

8. Біохімія 

м’яса і  

м’ясних 

продуктів  

Павловський П.Е., 

Пальми В.В.  

Биохимия мяса М: Пищевая промы-

шленность, 1975 
101 - 

Антипова Л.В.,   

Жеребцов Н.А.  

Биохимия мяса и мясных 

продуктов 

Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 1991 
2 - 

Антипова Л.В.,  

Глотова И.А.,   

Рогов И.А.. 

Методы исследования мяса и 

мясных продуктов 

М.: Колос, 2004 

2 - 

Березов Т.Т. Руководство к лабораторным 

занятиям по биологической 

химии. 

 М.: Медицина, 

1976. 100 2 

Жаринов А.И. Основы современных техно-

логий мяса 

М.: ИТАР ТАСС, 

1994. 
1 - 

Журавская Н.К., 

Алехина Л.Т., 

Отряшенкова Л.М. 

Исследование и контроль 

качества мяса и мясопродуктов 

М.: Агропромиздат, 

1985 1 - 

Заяц Ю.Ф. Качество мяса и мясопродуктов М.: Легкая и 

пищевая 

промышленность, 

1981 

1 - 

Кононский А.И. Биохимия животных К.: Вища школа, 

1980. 
100 - 

Месхи А.И. Биохимия мяса, мясопродуктов и 

птицепродуктов 

М: Легкая и 

пищевая промы-

шленность, 1984 

1 - 

А.В. Чечеткин, 

В.И. Воронянский,       

Г.Г. Покусай и др. 

Практикум по биохимии 

сельскохозяйстве-нных 

животных: Учеб.пособие для 

зооинже-нерных и ветеринарных 

фак.с.-х. вузов  

М.: Высш. школа, 

1980 

111 2 

Чечеткин А.В. Биохимия животных М.: Высшая школа, 

1982 
111 2 

9.  Мікробіо-

логія молока 

та молочних 

продуктів  

Бергілевич О.М. Мікробіологія молока і молочних 

продуктів з основами 

ветеринарно-санітарної 

експертизи 

Суми, 

Університетська 

книга, 2010 
100 2 

Бергілевич О.М. Мікробіологія молока і молочних 

продуктів. Практикум 

Суми, 

Університетська 

книга, 2010 

100 2 

Степаненко П.П.  Микробиология молока и 

молочных продуктов: Учебник 

для ВУЗов 

М.: Сергиев Посад: 

ООО «Все для Вас-

Помосковья», 1999 

153 2 

Богданов В.М. Микробиология молока и 

молочных продуктов 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1969 

1 - 

Корольова Н.С. Основы микробиологии и 

гигиены молока и молочных 

продуктов 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1971 

1 - 

Асонов Н.Р.  Микробиология М.:. Агропром-

издат, 1989 
101 2 

Асонов Н.Р.  Практикум с микробиологии М.: Колос, 1988 111 2 

 Инструкция по 

микробиологическому контролю 
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 производства на предприятиях 

молочной промышленности 

М., 1987 
- 1 

10.  Мікробіо-

логія м’яса 

та м’ясних 

продуктів   

Сидоров М.А.,  

Корнелаева Р.П.  

Микробиология мяса и 

мясопродуктов 

М.: Колос, 2000 
33 1 

Асонов Н.Р. Микробиология М.: Агропромиздат, 

1989 
111 1 

Асонов Н.Р.  Практикум по микробиологии М.: Колос, 1988 101 1 

Харченко С.М. Мікробіологія К.: Сільгоспосвіта, 

1994 
41 - 

В.А. Демченко, 

В.А. Бортнічук,  

В.Г. Скибіцький 

та ін.  

Ветеринарна мікробіологія та 

імунологія 

К.: Урожай, 1996 

40 - 

М.А. Сидоров, 

Н.В. Билетова, 

Р.П. Корнелаева; 

Под ред. 

М.А. Сидорова 

Микробиология мяса, 

мясопродуктов и птицепродуктов 

М.: Агропромиздат, 

1986 

- 1 

Сидоров М.А., 

Корнелева Р.П. 

Микробиология мяса и 

мясопродуктов 

М.: Колос, 2000 
32 1 

11.  Техноло-

гічне 

обладнання 

м’ясо- 

переробних 

підприємств 

 Ивашов В.И.  Технологическое  оборудование 

предприятий мясной 

промышленности Ч.1. 

Оборудование для убоя и 

первичной обработки скота 

М.: Колос, 2001 

3 - 

Колошин Ю.А.  Технология и  оборудование 

масложировых предприятий 

М.: Ученик, 2002 
2 - 

Файвишевский 

М.Л.   

Инструмент, инвентарь и 

оборудование мясокомбинатов и 

мясоперерабатывающих 

предприятий 

М.: ДеЛи принт, 

2005 
2 - 

Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных 

продуктов 

К.: Інкос, 2006 
100 2 

Забашта А.Г.  Справочник по производству 

фаршированных и варѐных 

колбас, сарделек, сосисок и 

мясных хлебов 

М.: Харчова 

промисловість, 

2001 
3 - 

Ивашов В.И.    Технологическое оборудование 

предприятий мясной 

промышленности Ч.2. 

Оборудование для убоя и 

первичной обработки 

М.: Колос, 2001  

3 - 

Клименко М.М. Технологія проектування м'ясо-

жирових підприємств м'ясної 

промисловості 

Вінниця: Нова 

книга, 2005 102 2 

Коваль О.А. Технологія обробки субпродуктів К.: Основа, 2002 1 - 

Дацишин О.В.  Машини та обладнання 

переробних виробництв 

К.: Вища освіта, 

2005 
60 1 

Мирончик В.Г.  Розрахунки обладнання 

підприємств переробної і 

промисловості 

Вінниця: Нова 

книга, 2004 100 2- 

 Малышев А.Д. Научно-практические аспекты 

производства сырокопченых 

колбас( теоретические основы, 

процессы, оборудование, 

технология и контроль качества 

М.: Монографія,  

2004 

2 - 
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Позняковский 

В.М. 

Экспертиза мяса и 

м’ясопродуктів.- Уч. пособие  

Новосибирск, 2002 
3 1 

Сидоров М.А. Микробиология мяса и 

м’ясопродуктів 

М.: Колос, 2000 
3 - 

 Рогов И.А.  Справочник технолога 

колбасного производства 

М.: Колос, 1993 
3 1 

 Методичні рекомендації до 

лабораторних робіт з дисципліни 

Технологічне обладнання 

підприємств по переробці м’яса 

Полтава, 2009  

20 1 

12. Технологія 

м’яса і 

м’ясних 

продуктів  

Антипова Л.В.  Методы исследования мяса и 

мясных продуктов 

М.: Колос, 2004 
2 - 

Винникова Л.Г.   Технологія мяса и мясных 

продуктов 

К.: Інкос, 2006 
100 2 

Сидоров М.А. Микробиология мяса и мясных 

продуктов 

М.: Колос, 2000 
32 1 

Під ред.  

М.М. Клименка 

Технологія м’яса та м’ясних 

продуктів 

К.: Вища освіта, 

2006. 
16 2 

Власенко В.В., 

Береза І.Г., 

Машкін М.І. і ін. 

Технологія продуктів забою 

тварин 

Вінниця: РВВ ВАТ 

“Віноблдрукарня”, 

1999 

43 2 

  Методичні вказівки для 

виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Технологія 

виробництва м’яса та м’ясних 

продуктів» для спеціалістів 

денної форми навчання із 

спеціальності 7.130201 

«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

Полтава, 2009 

- 20 

Антипова Л.В. Прикладная биотехнология 

(УИРС для спец.270900, 2-изд.) 

СПб: ГИОРД, 2003 
2 - 

Артемьева С.А. Микробиологический контроль 

мяса животных, птицы, яиц и 

продуктов их переработки  

М.: Колос, 2003. 

3 - 

Афанасов Э.Э. Аналитические методы описания 

технологических процессов 

мясной промышленности 

М.: Мир, 2003 

2 - 

 Боравский В.А Энциклопедия  по переработке 

мяса в фермерских хозяйствах и 

на малых предприятиях 

М.: СОЛОН-Прес, 

2002 2 - 

Борисенко Л.А Биотехнологические основы 

интенсификации производства 

мясных соленых изделий  

М.: ДеЛи Принт, 

2004 3 - 

Забашта А.Г.  Справочник по производству 

фаршированных и вареных 

колбас, сарделек, сосисок и 

мясных хлебов 

М.: Колос, 2001 

3 - 

Забашта А.Г. Справочник по разделке мяса  М.: Франтэра, 2002 2 - 

Ивашов В.И. Технологическое оборудование 

предприятий мясной 

промышленности Ч.1. 

Оборудование для убоя и 

первичной обработки  

М.: Колос, 2001 

3 - 
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Малышев А.Д. Научно-практические аспекты 

производства сырокопченых 

колбас (теоретические основы, 

процессы, оборудование, 

технология и контроль качества) 

М.: Колос, 2004. 

2 - 

Мезенова О.Я Производство копченых 

пищевых продуктов  

М.: Колос, 2001 
3 - 

Позняковский 

В.М. 

Эспертиза мяса и мясо-продуктов Новосибирск, 2002 
3 - 

Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та 

продовольчої сировини 

К.: Лібра, 1999 
12 - 

Сидоров М.А. Микробиология мяса и 

мясопродуктов 

М.: Колос, 2000 
32 1 

И.А. Рогов Справочник технолога 

ковбасного производства.  

СПб: Профи КС, 

2003 
3 - 

 Технологический сборник 

рецептур колбасных изделий и 

копченостей 

Ростов-на-Дону: 

Март, 2001 3 - 

Файвишевский 

М.Л. 

Инструмент, инвентарь и 

оборудование мясокомбинатов и 

мясоперерабатывающих 

предприятий.  

М.: ДеЛи Принт, 

2005 
2 - 

Файвишевский 

М.Л. 

Производство пищевых жиров М.: Антиква, 1995 
1 - 

13. Технологія 

переробки 

продукції 

тварин-

ництва  

За редакцією  

В.І. Хоменка 

Ветеринарно-санітарна 

експертиза з основами технології 

і стандартизації продуктів 

тваринництва 

К.: Сільгоспосвіта, 

1995 
60 1 

Власенко В.В., 

Береза І.Г., 

Машкін М.І. і ін. 

Технологія продуктів забою 

тварин 

Вінниця: РВВ ВАТ 

“Віноблдрукарня”, 

1999 

42 1 

Под. ред. 

И.А.Рогова  

Технология мяса и 

мясопродуктов 

М.: Агропромиздат,  

1988 
37 1 

Винникова Л.Т. Технология мяса и мясних 

продуктов 

К.: Фирма «Инкос», 

2006 
100 2 

Арутюнян Н. С.  

и др. 

Лабораторный практикум по 

химии жиров 

СПб.: ГИОРД, 2004 
2 - 

П.В.Микитюк, 

Н.Г.Бережанский, 

О.Н.Якубчак, 

А.И.Панин 

Ветеринарно-санитарные и 

технологические требования при 

изготовлении колбас и копче-

ностей: Метод. рекомендации для 

студентов и слушателей ФПК 

Белая церковь:  

Белоцерков.с.-х.ин-

т, 1989 1 - 

Житенко П.В., 

Устименко Л.И 

Пособие по оценке качества 

продуктов животноводства. 

М.: Россельхоз-

издат, 1976 
2 - 

Житенко П.В. Технология продуктов убоя 

животных. 

М.: Колос, 1984 
2 - 

Житенко П.В. Оценка качества продуктов 

животноводства 

М.: Россельхоз-

издат, 1987  
2 - 

Никитченко И.Н., 

Плященко С.И., 

Зеньков А.С. 

Адаптация, стрессы и 

продуктивность 

сельскохозяйственных животных. 

Минск: Уражай, 

1988 1 - 

Рогов И.А., 

Забашта А.Г., 

Алексахина В.А., 

Титов Е.И. 

Технология и оборудование 

колбасного производства 

М.: Агромпром-

издат, 1989 
1 - 
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Под. ред. 

П.В.Житенко 

Справочник по ветеринарно-

санитарной экспертизе продуктов 

животноводства   

М.: Колос, 1980 

2 - 

Под. ред. Мысик 

А.Т., Белова С.М. 

и др. 

Справочник по качеству 

продуктов животноводства  

М.: Агропром-

издат,1986 2 - 

Тимощук И. И., 

Ясевич А. Н. 

Справочник технолога 

мясоперерабатывающего 

предприятия  

К.: Урожай, 1986 

2 - 

Под. ред. 

П.П.Остапчука 

Справочник по качеству 

продукции животноводства 

К.: Урожай, 1979 
2 - 

Юхневич К. П. Сборник рецептур мясных 

изделий и колбас 

СПб.: Изд-во 

«ПрофиКС», 2003 
2 - 

14. Біохімія 

молока і 

молочних 

продуктів  

Королева Н.С. Техническая микробиология 

цельномолочных продуктов 

М.: Промышлен-

ность, 1975 
- 2 

Барабанщиков 

Н.В.  

Контроль качества молока на 

ферме 

М.: Агропромиздат, 

1986 
- 2 

Барабанщиков 

Н.В. 

Молочное дело М.: Агропромиздат, 

1990 
78 2 

Горбатова К.К. Физико-химические и 

биохимические основы 

производства молочных 

продуктов 

СПб.: ГИОРД, 2004  

2 1 

Кильвайн Г.  

Под ред. и с 

предисловием 

П.В. Кугенева 

Руководство по молочному делу 

и гигиене молока 

М.: 

Россельхозиздат, 

1980 
- 1 

Косой В.Д. и др. Контроль качества молочных 

продуктов методами физико-

химической механики 

СПб.: ГИОРД,2005 

2 - 

Крусь Г.Н. Методы исследования молока и 

молочных продуктов 

М.: КолосС, 2002 
3 - 

В.Н. Сергеев, Л.А. 

Силантьева и др. 

Санитария и гигиена на 

предприятиях молочной 

промышленности 

Л.: Агропромиздат, 

1989 25 - 

Хмелев А.Д. Прием и определение качества 

молока и молочных продуктов 

М.: Колос, 1967 
3 - 

Меркулова Н.Г., 

Меркулов М.Ю., 

Меркулов И.Ю. 

Производственный контроль в 

молочной промышленности : 

Практическое руководство 

СПб.: ИД 

«Профессия», 2010 3 - 

Шидловская В.П. Органолептические свойства 

молока и молочных продуктов  

 М.: Колос, 2000 
- 1 

Шидловская В.П. Органолептические свойства 

молока и молочных продуктов  

 М.: Колос, 2004 
3 - 

Галат Б.Ф. Справочник по технологии 

молока 

К.: Урожай, 1990 
- 2 

Горбатова 

К.К. 

Биохимия молока и молочных 

продуктов: Учебник. 

СПб.: ГИОРД, 2004  
55 2 

Горбатова 

К.К.  

Химия и физика молока: Учебник 

для вузов. 

СПб.: ГИОРД, 

2004  
6 - 

Диланян З.Х. Молочное дело Колос, 1979 62 2 

Коряжнов В.П., 

Макаров В.А.  

Практикум по ветеринарно-

санитарной экспертизе молока и 

молочных продуктов: Учебное 

пособие для с.-х. вузов 

М.: Колос, 1981 

3 1 

Кугенев П.В. Молочное дело М.: Колос, 1967 - 2 
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Кугенев П.В., 

Барабанщиков Н.В. 

Практикум по молочному делу М.: Агропромиздат, 

1988  
45 25 

Машкін М.І.  Молоко і молочні продукти К.: Урожай, 1996 90 2 

Охрименко О.В. Лабораторный практикум по 

химии и физике  молока  

Учебное пособие, 

2005 
20 1 

Петровская В.А. Молочное дело М.: Колос, 1980 - 1 

Горбатова К.К., 

Гунькова П.И. 

Биохимия молока и молочных 

продуктов 

СПб.: ГИОРД, 2010 
5 - 

Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса : 

Учебное пособие 

СПб.: ГИОРД, 2012 
3 - 

Посудін Ю.І. Спектроскопія молока: 

Навчальний посібник 

К.: Урожай, 1994 
57 - 

Степаненко П.П. Микробиология молока и 

молочных продуктов: Учебник. 

М.: 2003 
50 1 

Степаненко П.П.  Микробиология молока и 

молочных продуктов: Учебник 

для вузов  

М.: 1999 

101 1 

Храмцов А.Г.  Экспертиза вторичного молочного 

сырья и получаемых из него 

продуктов : Методические 

указания. 

СПб.: ГИОРД, 2004 

2 - 

Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза 

молока и молочных 

продуктов. Учебное пособие 

Ростов. н/Д.: Март, 

2001 2 - 

  Ростроса Н.К., 

Мордвинцева П.В. 
Курсовое и дипломное 

проектирование предприятий 

молочной промышленности. 

М.: Пищевая 

промышленность, 

1976 
5 2 

15.  Технологія 

молока і 

молочних 

продуктів  

Бредихин С.А. та 

ін.  

Технология и техника 

переработки молока 

М.: Колос, 2003 
3 1 

Вессер Р. 

Перевод с 

французского. 

Под ред. В.П. 

Похваленского 

Технология получения и 

переработки молока 

М.: Колос, 1976 

- 1 

Голубева Л.В.        Современные технологии и 

оборудование для 

производства питьевого 

молока 

М.: ДеЛиПринт, 

2004 
2 - 

Гордезиани В.С.    Производство заменителей 

цельного молока 

М.: Агропромиздат, 

1990 
1 - 

Востроилов А.В.,  

Семенова И.Н., 

Полянский К.К. 

Основы переработки молока и 

экспертиза качества молочных 

продуктов 

СПб.: ГИОРД, 2010 

3 - 

Гудков А.В. Сыроделие: технологические, 

биологические и физико-

химические аспекты 

М.: ДеЛиПринт, 

2004 2 - 

Дмитроченко М. Товароведение и экспертиза 

пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов 

СПб.: Питер, 2004 

2 - 

Кунижев С.М. Новые технологии в 

производстве молочных 

продуктов 

М.: ДеЛиПринт, 

2004. 2 - 

 Молоко та молочні продукти: 

Нормативні документи. У 4 

томах. 

Львів: «Леонорм», 

2000 - 1 
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Оленев Ю.А. Технология и оборудование 

для производства мороженого  

М.: ДеЛиПринт, 

2001 
1 - 

Оноприйко В.А.  Технология сыроделия на 

минизаводах 

СПб.: ГИОРД, 2004 
2 1 

Храмцов А.Г., 

Василисин СВ., 

Жидков В.Е. 

Оригинальные молочные 

напитки. Сборник рецептур 

М.: ДеЛиПринт, 

2003 1 - 

Пабат В.О. Технологія переробки молока К., 2003 - 1 

В.Н. Сергеев,  

Л.А. Силантьева 

и др.  

Санитария и гигиена на 

предприятиях молочной 

промышленности. 

Л.: Агропромиздат, 

1989 25 - 

Тамим А.И.  Йогурт и аналогичные 

кисломолочные продукты: 

научные основы и технологии 

СПб.: Профессия, 

2003. 1 - 

Харитонов В.Д. Двухстадийная сушка 

молочных продуктов 

М.: Агропромиздат, 

1986 
1 - 

Калинина Л.В. Общая технология молока и 

молочних продуктов : 

Учебник 

М.: ДеЛиПринт, 

2012 3 - 

Поліщук Г.Є., 

Гудз І.С. 

Технологія морозива   К.: Фірма «ІНКОС», 

2000 
2 - 

Храмцов А.Г.  Молочная сыворотка М.: Агропромиздат, 

1990 
2 - 

Шалыгина А.М. Общая технология молока и 

молочных продуктов 

Колос, 2004 
51 1 

Шидловская В.П. Органолептические свойства 

молока и молочных продуктов  

 М.: Колос, 2000 
- 1 

Кузьмина В.А.  Экспертиза качества 

коровьего и 

комбинированного масла 

М.: Московская 

высшая школа 

экспертизы, 2004 

1 - 

Кузьмина В.А.  

 

Экспертиза качества 

мороженого 

М.: Московская 

высшая школа 

экспертизы, 2002 

1 - 

Суханова Е.Б.  Экспертиза качества сыров М.: Московская 

высшая школа 

экспертизы, 2002 

1 - 

Арсеньева Т.М.  Справочник технолога 

молочного производства: 

Технология и рецептуры. Т. 4. 

Мороженое. Справочник 

СПб.: ГИОРД, 2003 

1 - 

Галат Б.Ф. Справочник по технологии 

молока  

К.: Урожай, 1990 
2 - 

Оленев Ю.А.  Справочник по производству 

мороженого 

М.: ДеЛиПринт, 

2004. 
2 - 

Самойлов В.А. и 

др. 

Справочник технолога молочного 

производства. Т. 7. Оборудование 

молочных предприятий 

(справочник-каталог) 

СПб.: ГИОРД, 2004 

1 - 

 Справочник по молочному делу М.: Колос, 1968 2  

Степанова Л.И.  Справочник технолога молочного 

производства: Технология и 

рецептуры. Т. 1. Цельномолочные 

продукты. - 2-е изд 

СПб.: ГИОРД, 2004 

1 1 
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 Степанова Л.И.  Справочник технолога молочного 

производства: Технология и 

рецептуры. Т. 2. Масло коровье и 

комбинированное. 

СПб.: ГИОРД, 2003 

1 1 

 Капрельянц Л.В., 

Іоргачова К.Г. 

Функціональні продуктим Одеса: Друк, 2003 
3 - 

 Шалапугина Э.П., 

Шалапугина Н.В. 

Технология молока и молочных 

продуктов : Учебное пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорація 

«Дашков и К°»; 

Саратов: ООО 

«Альтэк», 2013 

3 - 

Голубева Л.В. Практикум по технологи молочних 

консервов и заменителей цельного 

молока 

СПб.: Изд «Лань», 

2010 3 - 

Голубева Л.В., 

Богатова О.В., 

Догарева Н.Г. 

Прктикум по технологи молока и 

молочних продуктов. Технология 

цельномочных продуктов 

СПб.: Изд «Лань», 

2012 2 - 

Лях В.Я., 

Шергина И.А., 

Садовая Т.Н. 

Справочник сыродела СПб.: Изд «Лань», 

2011 1 - 

Харитонов В.Д. Краткий справочник специалиста 

молочной промышленности 

СПб.: ГИОРД, 2003 
2 - 

Шидловская В.П.. Органолептические свойства 

молока и молочных продуктов  

 М.: Колос, 2004 
3 - 

Барабанщиков 

Н.В. 

Молочное дело. - 2-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: Агропромиздат, 

1990 
78 2 

Голубева Л.В. М.: 

ДеЛиПринт, 2005. 

Технология молочных консервов 

и заменителей цельного молока: 

Учебное пособие. 

М.: ДеЛиПринт, 

2005 2 - 

Диланян З.Х. Молочное дело. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - 

Колос, 1979 
62 2 

Коряжнов В.П., 

Макаров В.А.  

Практикум по ветеринарно-

санитарной экспертизе молока и 

молочных продуктов: Учебное 

пособие для с.-х. вузов.  

М.: Колос, 1981.  

3 - 

Кугенев П.В., 

Барабанщиков 

Н.В. 

Практикум по молочному делу М.: Агропромиздат, 

1988  45 25 

Маньковський 

А.Я. 

Технологія переробки молока: 

Навчальний посібник. 

Львів: Сполом, 

2003 
80 2 

Машкін М.І.  Молоко і молочні продукти К.: Урожай, 1996 90 2 

Оноприйко А.В. Производство молочных 

продуктов: Практическое пособие. 

М.: Март, 2004 
1 - 

Под ред.  

А.М. 

Шалыгиной 

Технология молока и молочных 

продуктов: Учебник 

М.: Колос, 2004 

51 - 

Г.Н. Скорчено, 

Г.Є. Поліщук, 

О.В.Грек, 

О.В.Кочубей 

Технологія незбираномолочної 

продукції: Навчальний посібник 

Вінниця: Нова 

Книга, 2005 
102 2 

 А.Б. Рудавська, 

Г.В. Дейниченко, 

В.М. Козлов,  

Г.Л Дюкарева 

Товарознавство молочних 

продуктів: Навчальний посібник 

К.: Професіонал, 

2004. - 312 с. 
51 1 
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Храмцов А.Г.  Технология продуктов из 

молочной сыворотки: Учебное 

пособие. 

М.: ДеЛиПринт, 

2004 2 - 

Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза 

молока и молочных 

продуктов. Учебное пособие 

Ростов. н/Д.: Март, 

2001 2 - 

Єресько Г.О. Технологічне обладнання 

молочних виробництв: 

Навчальний посібник. 

К.: ІНКОС, 2007.  

101 2 

16. Біологічно 

активні 

речовини у 

харчових 

технологіях 

Петрушевский В. 

В., Гладких В. Г., 

Винокурова Е. В.   

Биологически активные вещества 

пищевых продуктов: Справочник  

К.: Урожай, 1992. 

4 2 

Капрельянц Л. В., 

Іоргачова К. Г.  

Функціональні продукти  Одеса : Друк, 2003 
2 2 

Плахотін В. Я., 

Тюрікова І. С., 

Хомич Г. П. 

Теоретичні основи технологій 

харчових виробництв: 

Навчальний посібник  

Київ: Центр 

навчальної 

літератури. - 2006 

5 2 

Сарафанова Л. А. Пищевые добавки: Энциклопедия   СПб.: ГИОРД, 2004 1 1 

Машенцева Н. Г., 

Хорольский В.В.  

Функциональные стартовые 

культуры в мясной 

промышленности  

М. : ДеЛи принт 

- 2 

Нечаев А. П., 

Траубенберг С. Е., 

Кочеткова А.А.  

Пищевая химия  СПб.: ГИОРД, 2007 

- 1 

17. Технологія 

продуктів 

забою 

тварин  

Власенко В.В., 

Береза І.Г., 

Машкін М.І. та ін. 

Технологія продуктів забою 

тварин. 

Вінниця. – РВВ 

ВАТ «Вінобл-

друкарня», 1999 

43 2 

Власенко В.В., 

Середа Л.П., 

Бойко М.Ф. 

Гаврилюк М.Д. 

Технологія продуктів забою 

тварин / Практикум 

Вінниця. – РВВ 

ВАТ 

«Віноблдрукарня» 
42 1 

Якубчак О.М., 

Хоменко В.І., 

Мельник С.Д.  

Ветеринарно-санітарна 

експертиза з основами технології 

і стандартизації продукції 

тваринництва / 

К.: Видавництво 

ТОВ «Біопром», 

2005 
31 1 

Коваль О.А. 

  

Технологія забою та первинної 

переробки тварин 

К.: Основа, 2002 
1 - 

Коваль О.А.  

 

Технологія обробки субпродуктів К.: Основа, 2002 
1 - 

Хоменко В.І., 

Ковбасенко В.М, 

Оксамитний М.К. 

та ін 

Ветеринарно-санітарна 

експертиза з основами технології 

і стандартизації продуктв 

тваринництва 

К.: Сільхозосвіта, 

1995 
60 1 

18. Контроль 

якості та 

безпечності 

продукції 

тварин-

ництва 

 Закон України "Про безпечність 

та якість харчових продуктів" від 

23 грудня 1997 року № 771/97-

ВР, в редакції Закону № 406-15 

від 11.08.2013р. 

[Електронний 

ресурс]. - режим 

доступу  до  вид.: 

http://zakon0.rada.go

v.ua/laws/show/771/

97-вр. 

  

 Закон України "Про вилучення з 

обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше 

використання неякісної та 

небезпечної продукції" від 14 

січня 2000 року №1393-XIV, в 

редакції Закону № 1193-18 від 

26.04.2014 р. 

[Електронний 

ресурс]. – режим 

доступу  до  вид.: 

http://zakon4.rada.go

v.ua/laws/show/1393

-14. 

 

  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-??
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-??
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-??
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1393-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1393-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1393-14
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 Закон України "Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення". Закон 

від 24.02.1994 № 4004-XII, в 

редакції закону № 1193-18 від 

26.04.2014. 

[Електронний 

ресурс]. – режим 

доступу  до  вид.: 

http://zakon2.rada.go

v.ua/laws/show/4004

-12 

  

 Закон України "Про захист прав 

споживачів" від 12 травня 1990 

року № 1023-XII, в редакції 

Закону № 5463-17 від 02.12.2012. 

[Електронний 

ресурс]. – режим 

доступу  до  вид.: 

http://zakon4.rada.go

v.ua/laws/show/1023

-12. 

  

 Закон України "Про метрологію 

та метрологічну діяльність" 11 

лютого 1998 року № 113/98-ВР, в 

редакції Закону № 4731-17 від 

10.06.2012. 

[Електронний 

ресурс]. – режим 

доступу  до  вид.: 

http://zakon3.rada.go

v.ua/laws/show/113/

98-вр. 

  

 ДСТУ ISO 9000-2001 "Системи 

управління якістю. Основні 

положення та словник".- [Чинний 

від 27-06-01]. - К. : Держстандарт 

України, 1995. - 26 с. - 

(Національні стандарти України). 

 

  

 ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи 

управління якістю. Вимоги". - 

[Чинний від 27-06-01]. - К. : 

Держстандарт України, 1995. – 

29 с. - (Національні стандарти 

України). 

 

  

 ДСТУ ISO 9004-2001 "Системи 

управління якістю. Настанови 

щодо поліпшення діяльності". -  

[Чинний від 27-06-01]. - К. : 

Держстандарт України, 1995. – 

43 с. - (Національні стандарти 

України). 

 

  

Антонович Е.А., 

Седорук Л.К. 

Качество продуктов питания в 

условиях химизации сельского 

хозяйсва.  

К.: Урожай, 1990.  

1 1 

Булдаков А.С. Пищевые добавки: Справочник СПб: “Ut”, 1996. 1 1 

Домарецький В.А. 

Златєв Т.П. 

Екологія харчових продуктів К.: Урожай, 1999.  

 
1 1 

Домарецький В.А. Екологія харчової сировини і 

продуктів харчування. 

Навчальний посібник. 

К: ІСДО, 1994 

1 1 

Позняковський 

В.М. 

Гигиенические основы питания и 

експертизы продовольственных 

товаров 

Новосибирск: Изд. 

Новосибирского 

университета, 1996. 

1 1 

Позняковський 

В.М. 

Гигиенические основы питания , 

безопасность и експертизи 

продовольственных товаров 

Новосибирск: Изд. 

Новосибирского 

университета 2002. 

1 1 

Пономарьов П.Х., 

Сиромахін І.В. 

Безпека харчових продуктів та 

продовольчої сировини. 

К.: Лібра, 1999 
50 1 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113/98-??
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113/98-??
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113/98-??


 50 

4.14. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, 

стендів, слайдів тощо) 

Назва 

дисципліни 
Викладач Наочні посібники 

1 2 3 

Біохімія молока і молочних 

продуктів 
Тендітник В.С. 4 схеми  

Технологія переробки молока Тендітник В.С. 2 навчальні фільми 

Мікробіологія молока і 

молочних продуктів 
Юхно В.М. 

12 схем; 2 відеофільма, 2 презинтації по 
ключових темах 

Мікробіологія м’яса і м’ясних 

продуктів 
Юхно В.М. 4 відеофільма 

Технологія продуктів забою Юхно В.М. 
13 відеофільмів, 10 презинтацій по 

ключових темах 

Біохімія м’яса і м’ясних 

продуктів 
Юхно В.М. 

4 схеми, 2 презинтації по ключових 
темах 

Біохімія, мікробіологія та 

контроль якості молока і м’яса 
Юхно В.М. 

9 схем, 6 відеофільмів, 4 презинтації по 
ключових темах 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. 
3 презентації по ключових темах 

дисципліни, 
6 відеофільмів 

Контроль якості та безпечності 

продукції тваринництва 
Ножечкіна Г.М. 

4 презентації по ключових темах 
дисципліни 

Технологічне обладнання 

молокопереробних підприємств 
Кузьменко Л.М. 

5 презентацій по ключових темах 
дисципліни, 

3 навчальні відеофільми 

Технологія переробки продукції 

тваринництва 
Кравченко О.І. 

5 презентацій по ключових темах, 8 
відеофільмів 

Технологія м'яса і м'ясних 

продуктів 
Кравченко О.І. 

3 презентацій по ключових темах, 7 
відеофільмів 

  

4.15. Наявність комплексних контрольних робіт 

Назва дисципліни Спеціальність Курс 

Хіміко-бактеріологічний аналіз 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
2 

Мікробіологія молока та молочних продуктів 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
2 

Мікробіологія м’яса та м’ясних продуктів 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
2 

Біохімія молока і молочних продуктів 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
2 

Біохімія, мікробіологія та контроль якості 

молока і м’яса 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
1 СТН 

Біохімія м’яса та м’ясних продуктів 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
3 

Технологія продуктів забою 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
3 

Технохімічний контроль якості та безпечності 

харчових продуктів 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
3 

Технологічні розрахунки, облік і звітність у Технологія виробництва і 3 
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галузі переробки продукції тваринництва 

Технологічне обладнання м’ясопереробних 

підприємств  

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
3 

Стандартизація продукції тваринництва  
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
3 

Технологія молока і молочних пролдуктів 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
3 

Проектування і будівництво  підприємств з 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
4 

Технологія переробки продукції тваринництва 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
4 

Технологія м’яса і м’ясних продуктів  
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
4 

Контроль якості та безпечності продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

1 Сп.,  

1 Маг 

Інноваційні технології переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
1 Сп 

Біологічно активні речовини у харчових 

технологіях 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
1 Маг 

 

 

 

4.16. Дані про захист звітів про виробничу практику студентів 

факультету 

Дані про захист звітів про виробничу практику студентів факультету 

ТВППТ наведені в таблицях 4.18.5. 
 

 

4.17. Використання ПЕОМ при викладанні дисциплін 

Назва дисципліни Викладачі 
При вивченні яких тем використовується 

ПЕОМ 

1 2 3 

Технологічні розрахунки, 

облік і звітність у галузі 
Ножечкіна Г.М. 

Розрахунки різних видів питного молока із 

застосуванням ПЕОМ 

Інноваційні технології в 

молоко- і 

м’ясопереробних галузях 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 

Відеофільми по виробництву молочних та 

м’ясних продуктів за сучасними технологіями 

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва 

Ножечкіна Г.М. 

Кравченко О.І. 

Відеофільми по виробництву молочних та 

м’ясних продуктів за сучасними технологіями 

Мікробіологія молока та 

молочних продуктів 
Юхно В.М. 

Відеофільми приготування заквасок та 

контролю їх якості. Приготування препаратів 

для мікроскопії 

Мікробіологія м’яса та 

м’ясних продуктів 
Юхно В.М. 

Відеофільми лабораторної діагностики якості 

м’яса та м’ясних продуктів. Діагностика 

токсикоінфекцій та токсикозів. 
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Технологія продуктів 

забою 
Юхно В.М. 

Відеофільми технології забої різних видів 

сільськогосподарських тварин та птиці 

Презентації індивідуальних завдань студентів 

Технологія переробки 

продукції тваринництва 
Кравченко О.І. 

Технологічні розрахунки із затосуванням 

ПЕОМ 

Презентації індивідуальних завдань студентів 

Відеофільми 

Технологія м’яса і м’ясних 

продуктів 
Кравченко О.І. 

Відеофільми с виготовлення м’ясних продуктів 

Презентації індивідуальних завдань студентів 

Технологічне обладнання 

молокопереробних 

підприємств  

Кузьменко Л.М. 

Відеофільми з показом технологічного 

обладнання підприємств різного напряму 

переробки молока (міськмолокозавод, 

маслозавод, сирзавод, консервний завод) 

Презентації по всіх темах дисципліни 

 

          4.18. Дані про захист звітів про навчальні та виробничі 

практики 

Відповідно до навчальних планів різних років набору передбачені і 

фактично проведені навчальні практики зі студентами ІІ-СТН, ІІІ-го і IV-го 

курсів. Згідно з наказом ректора академії № 335-ст, № 333-ст, № 336-ст та 

№ 337-ст від 24 березня 2016 року і графіку навчального процесу викладачі 

кафедри провели навчальні практики з дисциплін: «Технологічне обладнання 

молоко і м’ясопереробних підприємств», «Проектування молоко- і 

м’ясопереробних підприємств», «Технологія молока і молочних продуктів», 

«Технологія м’яса і м’ясних продуктів», «Технологічне обладнання цехів 

молоко і м’ясопереробних підприємств», також згідно наказу № 573-ст від 

03 червня 2016 року і графіку навчального процесу викладачі кафедри провели 

навчальну практику з дисципліни: «Хіміко-бактеріологічний аналіз» студентам 

ІІ-го курсу факультету. 

Навчальні практики проходили на базі м’ясопереробного підприємства 

«Тахтаулівські ковбаси» і відповідних лабораторій кафедри та 

мікробіологічного боксу, віварію факультету згідно з розробленими 

програмами. Завдання, що відповідають вказаним програмам, виконані 

повністю на належному рівні. Після виконання програм практик студенти 

складали диференційований залік. Результати заліку наведені в таблицях 4.18.1-

4.18.5. 
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4.18.1. Результати заліку з навчальної практики по дисципліні 

«Технологічне обладнання молоко і м’ясопереробних підприємств» 

 

Дисципліна 

Показники 

«Технологічне обладнання молоко і м’ясопереробних 

підприємств» 

Спеціальність, курс ІІІ – 1 ІІІ – 2 ІІІ – 3 по курсу 

Дата проведення практики 11-13.04.16. 04-06.04.16. 07-09.04.16. 04-13.04.16. 

Тривалість практики, год.  18  18 18 18 

Кількість студентів, чол. 21 23 27 71 

«відмінно», А, % 12 / 57,1 11 / 47,8 11 / 40,7 34 / 47,9 

«добре», В, % 1 / 4,8 2 / 8,7 2 / 7,4 5 / 7,0 

«добре», С, % 4 / 19,0 4/ 17,4 7 / 25,9 15 / 21,1 

«задовільно», D, % - / - 2 / 8,7 - / - 2 / 2,8  

«задовільно», E, % - / - - / - - / - - / - 

«незадовільно», FX, % - / - - / - - / - - / - 

не з’явилися, % 4 / 19,0 4 / 17,4 7 / 25,9 15 / 21,1 

Кількісний показник, % 100 100 100 100 

Якісний показник, % 100 89,5 100 96,4 

Середній бал 4,70 4,47 4,55 4,57 

 

 

4.18.2. Результати заліку з навчальних практик студентів IV курсу 

 

Дисципліна 

Показники 

Проектування 

молоко- і 

м’ясопереробних 

підприємств 

Технологія 

молока і 

молочних 

продуктів 

Технологія 

м’яса і м’ясних 

продуктів 

Спеціальність, курс 6.090102 – «ТВППТ» – IV -й курс 

Дата проведення практики 11-27.04.16 14-30.04.16. 21-30.04.16. 

Тривалість практики, год.  18 18 18 

Кількість студентів, чол. 76 76 76 

«відмінно», А, % 28 / 36,8 26 / 37,1 23 / 30,3 

«добре», В, % 12 / 15,8  17 / 24,3 19 / 25,0 

«добре», С, % 24 / 31,6 17 / 24,3 26 / 64,2 

«задовільно», D, % 10 / 13,1 10 / 14,3 6 / -7,9 

«задовільно», E, % - / - - / - - / - 

«незадовільно», FX, % - / - - / - - / - 

не з’явилися, % 2 / 2,6 6 / 7,9 2 / 2,6 

Кількісний показник, % 100 100 100 

Якісний показник, % 86,5 85,7 91,9 

Середній бал 4,24 4,23 4,23 
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4.18.3. Результати заліку з навчальних практик студентів  

IV курсу СТН 

 

Дисципліна 

Показники 

Технологічне 

обладнання цехів 

молоко і 

м’ясопереробних 

підприємств 

Технологія 

молока і 

молочних 

продуктів 

Технологія 

м’яса і м’ясних 

продуктів 

Спеціальність, курс 6.090102 – «ТВППТ» – IV -й курс СТН 

Дата проведення практики 28-30.04.16 25-27.04.16. 18-20.04.16. 

Тривалість практики, год.  18 18 18 

Кількість студентів, чол. 18 18 18 

«відмінно», А, % 4 / 22,2 4 / 22,2 6 / 33,3 

«добре», В, % 5 / 27,8  10 / 55,6 5 / 27,8 

«добре», С, % 5 / 27,8 2 / 11,1 2 / 11,1 

«задовільно», D, % 4 / 22,2 2 / 11,1 4 / 22,2 

«задовільно», E, % - / - - / - - / - 

«незадовільно», FX, % - / - - / - - / - 

не з’явилися, % - / -  1 / 5,6 

Кількісний показник, % 100 100 100 

Якісний показник, % 77,8 88,9 76,5 

Середній бал 4,0 4,1 4,1 

 

4.18.4. Результати заліку з навчальної практики по дисципліні 

«Хіміко-бактеріологічний аналіз» 

 

Дисципліна 

Показники 
«Хіміко-бактеріологічний аналіз» 

Спеціальність, курс ІІ – 1 ІІ – 2 ІІ – 3 по курсу 

Дата проведення практики 13-17.06.16. 20-24.06.16. 
27.06-

01.07.16. 
13.06-01.07.16. 

Тривалість практики, год.  36  36 36 36 

Кількість студентів, чол. 20 21 26 67 

«відмінно», А, % 8 / 40,0 5 / 23,8 7 / 26,9 20 / 29,9 

«добре», В, % 7 / 35,0 3 / 14,3 3 / 11,5  13 / 19,4 

«добре», С, % 4 / 20,0 3 / 14,3 5 / 19,2 12 / 17,9 

«задовільно», D, % - / - 1 / 4,8  1 / 3,8 2 / 3,0  

«задовільно», E, % - / - 4 / 19,0 - / - 4 / 5,0 

«незадовільно», FX, % - / - - / - - / - - / - 

не з’явилися, % 1 / 5,0 5 / 23,8 10 / 38,5 16 / 23,9 

Кількісний показник, % 100 100 100 100 

Якісний показник, % 100 68,75 93,75 87,5 

Середній бал 4,4 4,0 4,4 4,3 

 



 55 

4.18.5. Результати захисту звітів студентами різних курсів факультету 

ТВППТ з виробничих практик 

 

Дисципліна 

Показники 
Виробнича практика 

Спеціальність, курс ІІІ ІV 1 СТН 2 СТН Сп МАГ І МАГ ІІ 

Дата проведення 

практики 

01.02- 

04.03.16 

18.01- 

26.02.16 

1.02-

11.03.16 

18.01-

26.02.16 

18.01-

26.02.16 

18.01- 

26.02.16. 

18.01- 

29.01.16. 

Тривалість практики 
5  

тижнів 

6 

тижнів 

6 

тижнів 

6 

тижнів 

6 

тижнів 

6 

тижнів 

2  

тижні 

Кількість студентів, 

чол. 
28 27 4 1 14 8 10 

«відмінно», % 17 / 60,7 25 / 92,6 4 / 100 1 / 100 7 / 50,0 7 / 87,5 5 / 50,0 

«добре», В, % 8 / 28,6 - / - - / - - / - 3 / 21,4 1 / 12,5 3 / 30,0 

«добре», С, % 3 / 10,7 2 / 7,4 - / - - / - 4 / 28,6 - / - 2 / 20,0 

«задовільно», D, % - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

«задовільно», E, % - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

«незадовільно» FX, 

% 
- / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

не з’явилися, % - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Кількісний 

показник, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Якісний показник, 

% 
100 100 100 100 100 100 100 

Середній бал 4,6 4,9 5,0 5,0 4,5 4,9 4,5 

 

Як свідчать вище наведені показники з навчальних практик серед 

студентів третього курсу кращі результати показали перша група. Вищі 

результати з усіх практик показали студенти основного четвертого курсу 

порівняно зі скороченим терміном навчання. Результати практики студентів 

другого курсу з дисципліни «Хіміко-бактеріологічний аналіз» показали, що 

середній бал був високим у 1-й та 3-й групах і становив 4,4 з якісним 

показником 100 % та 93,75 % відповідно. Слід також відмітити, що на практику 

з дисципліни «Хіміко-бактеріологічний аналіз» не з’явилося 16 (23,9 %) 

студентів, з яких 10 (38,5 %) – з 3-ї групи. 

Щодо захисту звітів з виробничих практик, то найкращі результати були 

отримані у студентів І і ІІ курсів скороченого терміну навчання (по 5,0 балів), 

магістрів І-го курсу – 4,9 бали та  студентів ІV-го курсу – 4,9 бали при 

успішності 100 % і якісному показнику – 100 %. 

 

 

 

 



 56 

4.19. Питання, розглянуті на засіданні кафедри 

№ 

п/п 
Питання 

№ про-

токолу 
Дата розгляду 

1 2 3 4 

1.  

1.  Розгляд і затвердження звіту про роботу кафедри за 2014-

2015 навчальний рік. Доповідає завідувач, професор 

кафедри, кандидат сільськогосподарських наук 

В.С.Тендітник 

2. Підсумки виконання індивідуальних планів викладачів за 

минулий рік. Доповідають викладачі. 

3. Розподіл навчального навантаження на 1-2 семестр 2015-

2016 навчального року. Доповідає завідувач, професор 

кафедри, кандидат сільськогосподарських наук 

В.С.Тендітник 

4. Розгляд і затвердження індивідуальних планів роботи 

викладачів. Доповідають викладачі. 

5. Затвердження плану роботи кафедри на 2015-2016 

навчальний рік. Доповідає завідувач, професор кафедри, 

кандидат сільськогосподарських наук В.С.Тендітник 

6. Розгляд готовності НМК з дисциплін кафедри. Доповідають 

викладачі, доцент кафедри Л.М.Кузьменко 

7. Заслуховування звіту з навчальної, навчально-методичної, 

науково-дослідної роботи ст. викладача кафедри Т.С.Кодак 

Доповідає ст. викладач Т.С.Кодак 

8. Затвердження тем по науковій роботі. Доповідає професор 

кафедри О.І.Кравченко 

1 2.09.2015. 

2.  

1. Про інформацію що до питань і рішення засідання Вченої 

Ради академії від 15.09.15 року і завдання кафедри по їх 

виконанню. Доповідає завідувач, професор кафедри, 

кандидат сільськогосподарських наук В.С.Тендітник 

2 16.09.2015. 

3.  

1. Про звіт професора кафедри ТППТ Тендітника Володимира 

Сергійовича, та участь його в конкурсі на посаду 

завідуючого кафедрою. 

2. Про надання кандидату сільськогосподарських наук доценту 

Чубу О.А. дозволу на керівництво аспірантами та 

здобувачами наукового ступеня кандидата наук зі 

спеціальності 06.02.02 годівля тварин і технологія кормів. 

3 28.09.2015. 
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4.  

1. Про звіт професора кафедри ТППТ кандидата технічних 

наук , професора кафедри Ножечкіної Галини Миколаївни за 

попередній термін роботи, та клопотання на її участь в 

конкурсі на посаду професора кафедри на новий термін. 

2. Про рекомендацію щодо присвоєння кандидату 

сільськогосподарських наук Юхну Віктору Миколайовичу, 

доценту кафедри технології переробки продукції 

тваринництва вченого звання доцента кафедри технології 

переробки продукції тваринництва. 

3. Про виконання внутрішнього розпорядку студентами на 

кафедрі, доповідає ст.лаборант Мартусь Валентина 

Василівна. 

4 21.10.2015. 

5.  

1.  Про обговорення відкритої лекції кандидата 

сільськогосподарських наук Юхна Віктора Миколайовича, 

доцента кафедри технології переробки продукції 

тваринництва із дисципліни «Біохімія м’яса та м’ясних 

продуктів» на тему «Характеристика змін хімічного складу 

м’яса в післязабійний період та в період його зберігання. 

Біохімія сполучних тканин м’яса тварин» для студентів 3 

курсу факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

2. Про закріплення баз навчальної і виробничої практики, 

доповідає завідуючий кафедроюТендітник В.С. 

5 12.11.2015. 

6.  

1. Звіт кандидата сільськогосподарських наук Юхна В.М. про 

науково-педагогічну діяльність за період перебування на 

посаді доцента. 

2. Про обговорення відкритої лекції кандидата 

сільськогосподарських наук Юхна Віктора Миколайовича, 

доцента кафедри технології переробки продукції 

тваринництва із дисципліни «Біохімія м’яса та м’ясних 

продуктів» на тему «Вплив різноманітних факторів на 

хімічний склад та якість м’яса. Біохімія внутрішніх органів 

та нервової тканини» для студентів 3 курсу факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 

3. Про прикріплення студентів по керівництву виробничими 

практиками та виконання дипломних робіт у 2015-2016 

навчальному році. 

4. Про підсумки атестації студентів. 

5. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії. 

6.  Про поліпшення матеріально-технічної бази кафедри. 

6 26. 11. 2015  
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7.  

1. Про попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої 

освіти ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання та ОКР 

«Магістр» денної форми навчання по кафедрі технології 

переробки продукції тваринництва. Доповідає завідувач, 

професор кафедри, кандидат сільськогосподарських наук 

В.С.Тендітник, викладачі, здобувачі вищої освіти –

дипломники кафедри 

7 9. 02. 2016 

8.  

1. Про навчально-виховну роботу кураторів груп. Доповідає 

доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук 

Юхно В.М. 

2. Про методичне забезпечення дисциплін, доповідає доцент 

кафедри, кандидат сільськогосподарських наук 

Кузьменко Л.М. 

3. Рейтинг кафедри і наші завдання, доповідає доцент кафедри, 

кандидат сільськогосподарських наук Юхно В.М. 

4. Про готовність до практики, доповідають викладачі. 

8 16.03.2016 

9.  

1. Про затвердження договірних тем, доповідає професор 

кафедри технології переробки продукції тваринництва, 

Кравченко О.І. 

2. Про підвищення кваліфікації співробітників кафедри, 

доповідає завідуючий кафедри, професор кафедри 

Тендітник В.С. 

9 5. 04. 2016 

10.  

1. Про підсумки роботи зі здобувачами вищої освіти 3, 4, 5 

курсів заочного відділення., доповідає доцент кафедри 

Юхно В.М. 

2. Підсумки атестації студентів, доповідає професор кафедри 

Тендітник В.С. 

3. Про результати проведення майстер-класу для здобувачів 

вищої освіти за участю компанії «Анкар Агро», доповідає 

професор Ножечкіна Г.М. 

4. Про підготовку здобувачів вищої освіти до участі у 

студентській олімпіаді, доповідає професор Кравченко О.І. 

5. Про проведення навчальної практики, доповідають 

викладачі кафедри 

6. Про звіт з навчальної, методичної, наукової і організаційної 

роботи асистента кафедри Кодак Тетяни Степанівни за 

період з 1 вересня 2014 року по 30 січня 2016 року та 

надання рекомендації до обрання її на вакантну посаду 

старшого викладача кафедри. 

10 18.04.2016 
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11.  

1. Про готовність до літньої екзаменаційної сесії, доповідає 

доцент кафедри Кузьменко Л.М. 

2. Про підсумки студентської олімпіади, доповідає професор 

кафедри Кравченко О.І. 

3. Про попередній захист здобувачів вищої освіти ОКР 

Спеціаліст денної та заочної форми навчання, та ОКР 

Бакалавр денної форми навчання. 

11 25.05.2016. 

12.  

1. Про проведення навчальної практики, доповідає доцент 

кафедри Юхно В.М. 

2. Науково-навчальна робота на кафедрі, доповідає професор 

кафедри Кравченко О.І. 

3.  Про роботу студентського наукового гуртка, доповідає 

професор кафедри Кравченко О.І. 

4. Інформацію щодо розробленої «Методики класифікації туш 

великої рогатої худоби, свиней і овець». доповідає професор 

кафедри Кравченко О.І. 

12 31.05.2016. 

13.  

1. Про підсумки проведення навчальної практики, доповідає 

доцент кафедри Юхно В.М. 

2. Про готовність до виробничої практики, доповідає старший . 

викладач Кодак Т.С. 

3. Про публікації по кафедрі, доповідає професор кафедри 

Кравченко О.І. 

4. Про підсумки взаємовідвідування , доповідає ст. викл. Кодак 

Т.С. 

5. Про підвищення кваліфікації співробітників кафедри, 

доповідає завідуючий кафедри, професор кафедри 

Тендітник В.С. 

13 17.06.2016. 

14.  

1. Про підготовку звітів 

2. Про виконання плану роботи кафедри за 2015-2016 

навчальний рік, підсумки роботи кафедри, доповідає 

завідуючий кафедри, професор кафедри Тендітник В.С. 

3. Про попередній розподіл навчального навантаження, 

доповідає завідуючий кафедри, професор кафедри 

Тендітник В.С. 

 
27-28. 07. 

2016 
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4.20. Основні показники організаційного та науково-методичного 

забезпечення  навчально-виховного процесу 

№ 
п/п 

Показник 
Навчальний рік 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

1.  Кількість навчальних приміщень, у  яких ведуться  лекційні 
заняття, всього: 
в т.ч.  обладнаних технічними засобами навчання 

В корпусах № 1 і № 4 
5 
3 

5 
4 

5 
4 

2. Кількість  спеціалізованих аудиторій, всього 
У них робочих місць 

4 
108 

4 
108 

4 
108 

3. Частка програмних лабораторних робіт, які виконуються у 
спеціалізованих лабораторіях, всього - % 
в т. ч. циклу спеціалізованих дисциплін 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 

100 
4. Частка спеціальностей, які забезпечені пакетами прикладних 

програм для виконання студентами (%) 
- курсових проектів 
- дипломних  проектів 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

5. Забезпечення пакетами прикладних програм (ПЕОМ) 
викладання: (%) 
- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
- фундаментальних  та професійно-орієнтованих дисциплін 
- спеціальних дисциплін 

 
30,4 

- 
- 

30,4 

 
30,4 

- 
- 

30,4 

 
35,0 

- 
- 

35,0 
6. Кількість дисциплін, при викладення яких ПЕОМ не 

використовується  
- гуманітарного та соціально-економічного циклу 
- фундаментального та професійно-орієнтованого циклу 
-    спеціального циклу 

 
4 
- 
- 
4 

 
3 
- 
- 
3 

 
3 
- 
- 
3 

7. Забезпеченість методичними матеріалами самостійної роботи 
студентів з: (%) 
- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
- фундаментальних  та професійно-орієнтованих дисциплін 
-    спеціальних дисциплін 

 
100 

- 
- 

100 

 
100 

- 
- 

100 

 
100 

- 
- 

100 
8. Забезпеченість методичними матеріалами практичної 

підготовки (%) 
в т. ч. виробничих практик 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

9. Кількість підприємств, з якими укладались договори на 
проведення виробничої практики студентів, (чол.) 
У них місць практики 

 
39 
57 

 
43 
61 

 
36 
58 

10. Частка студентів, охоплених місцями практики згідно з 
договорами, % 

100 100 100 

11. Частка дисциплін, для яких розроблені комплексні контрольні 
роботи (тести, %) 
- гуманітарного та соціально - економічного циклу 
- фундаментального та професійно-орієнтованого циклу 
-    спеціального циклу 

 
44 
- 
- 

44 

 
52 
- 
- 

52 

 
100 

- 
- 

100 
12. Кількість підручників, навчальних посібників, довідників, 

направлених до держвидавництва (шт.) 
Із них видано 

 
- 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

13. Кількість навчальних посібників, навчально-методичної 
літератури внутрішнього видавництва ВНЗ (шт.) за 
сумісництвом 
із них друкованих аркушів 

 
 

44 
97 

 
 

43 
95 

 
 
- 
- 

14. Кількість методичних комісій, всього 
в т.ч. методичних комісій кафедр 

1 
- 

1 
- 

1 
- 
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РОЗДІЛ 5.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

5.1. Інформація про підвищення кваліфікації викладачами кафедри за 

останні п’ять років 

Викладач Посада 

Вид підвищення кваліфікації, 

тривалість 

№ посвідчення 

Місце підвищення  

кваліфікації 
Рік 

Тендітник В.С. 
зав. 

кафедри 

Курси підвищення 

кваліфікації  «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» – 108 год., свідоцтво № 

12 СПВ 076109  

ННІ післядипломної 

освіти Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

2014 р. 

Ножечкіна Г.М. доцент 
Стажування з технології молока і 

молочних продуктів 

Інститут 

післядипломної освіти 

НУХТ, Київ 

2014 р. 

Юхно В.М. доцент  

Захист кандидатської дисертації 

Вчена рада, Інститут 

свинарства та АПВ 

НААН 

2012 р. 

Курси підвищення кваліфікації  

«Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» – 108 год., 

свідоцтво № 12 СПВ 076712  

ННІ післядипломної 

освіти Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

2014 р. 

Курси підвищення кваліфікації  

«Інноваційні технології у галузі 

свинарства» – 108 год.,  

Посвідчення,  

реєстраційний номер 0091  

 

Інститут свинарства і 

АПВ НААН України 
2016 р. 

Кравченко О.І. доцент 

Курси підвищення кваліфікації  

«Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» – 108 год., 

свідоцтво № 12 СПВ 072425  

ННІ післядипломної 

освіти Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

2014 р. 

Курси підвищення кваліфікації  

«Інноваційні технології у галузі 

свинарства» – 108 год.,  

Посвідчення,  

реєстраційний номер 0084  

 

Інститут свинарства і 

АПВ НААН України 

 

2016 р. 
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Викладач Посада 

Вид підвищення кваліфікації, 

тривалість 

№ посвідчення 

Місце підвищення  

кваліфікації 
Рік 

Кузьменко Л.М. 

доцент 

Навчання в аспірантурі без відриву 

від виробництва, 1.02.2009.-

31.01.2013. 

Інститут тваринництва 

НААН, Харків 
2013 р. 

Захист кандидатської дисертації 

Вчена рада, 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій імені 

С.З. Гжицього 

2013 р. 

Курси підвищення кваліфікації  

«Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» – 108 год., 

свідоцтво № 12 СПВ 076141  

ННІ післядипломної 

освіти Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

2014 р. 

 

Курси підвищення кваліфікації  

«Інноваційні технології у галузі 

свинарства» – 108 год.,  

Посвідчення,  

реєстраційний номер 0085  

 

Інститут свинарства і 

АПВ НААН України 
2016 р. 

Кодак Т.С. 
ст. 

викладач 

Захист кандидатської дисертації 

Вчена рада, Інститут 

свинарства та АПВ 

НААН 

2015 р. 

Курси підвищення кваліфікації  

«Інноваційні технології у галузі 

свинарства» – 108 год.,  

Посвідчення,  

реєстраційний номер 0086  

 

Інститут свинарства і 

АПВ НААН України 
2016 р. 
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5.2. Характеристика науково-педагогічного складу  

№ 
п/п 

Показник 
Навчальний рік 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

1.  Штатна чисельність професорсько-
викладацького складу, всього 
в т.ч. докторів наук, професорів (%) 

кандидатів наук, доцентів (%) 
викладачів, у яких базова освіта 
не відповідає дисципліні, яка 
викладається (%) 

 
11 
- 

4/36,4 
 
 
- 

 
8 
- 

4/50,0 
 
 
- 

 
7 
- 

4/57,1 
 
 
- 

 
7 
- 

6/85,7 
 
 
- 

 
7,25 

- 
7,25/100 

 
 
- 

2. Кількість сумісників, всього 
в т. ч. докторів наук (%) 
           кандидатів наук (%) 

2 
- 
- 

3 
- 
1 

3 
- 
2 

1 
- 
1 

- 
- 
- 

3. Середній вік професорів,  
докторів наук 

- - - - - 

4. Кількість викладачів, які вибули із  
ВНЗ, всього 
в т.ч. докторів наук, професорів (%) 

кандидатів наук, доцентів (%) 

 
3 
- 
- 

 
2 
- 
- 

 
1 
- 
1 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

5. Кількість викладачів, прийнятих на 
роботу, всього 
в т.ч  докторів наук, професорів (%) 
          кандидатів наук, доцентів (%) 

 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 
- 
1 

 



 
5.3. Якісна характеристика педагогічного складу кафедри станом на 1.09.2014 року  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Найме-

нування 

посади; 

для суміс- 

ників – місце 

основної 

роботи, посада 

Наймену-

вання закладу, 

який закінчив 

(рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Науковий ступінь,  

шифр і назва наукової 

спеціальності, вчене 

звання, за якою 

кафедрою (відділом 

тощо) присвоєно, 

назва теми дисертації 

Найменування всіх 

дисциплін, які закріплені 

за викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво студентською науковою 

роботою) 

Підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

навчального закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1. Тендітник 

Володимир 

Сергійович  

Зав. 

кафедрою, 

професор 

кафедри 

технології 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Харківський 

зооветеринар

ний інститут , 

1961 р.,  спец. 

зоотехнія, 

кваліфікація - 

вчений 

зоотехнік  

Кандидат с.-г. наук, 

спеціальна зоотехнія, 

доцент по кафедрі 

молочного 

скотарства, курс 

спеціальної зоотехнії, 

тема дисертації: 

«Склад, технологічні 

властивості молока і 

якість сиру в 

залежності від 

періоду  лактації 

корів»    

Стаціонарне відділення:  

1. Основи фахової 

діяльності   – 8 год. 

2. Біохімія молока і 

молочних продуктів –  

16 год. 

3. Технологія молока і 

молочних продуктів   -        

28  год.  

 

Заочне відділення:  

1. Біохімія молока і 

молочних продуктів –  

4 год. 

2. Технологія молока і 

молочних продуктів – 4 

год.  

 

 

І. Основні публікації за напрямом: 

1. Тендітник В. С. Інновації – необхідна 

умови до якісних змін у роботі й виживанні 

кафедри / В.С. Тендітник  //  Вісник 

Полтавської державної аграрної академії : 

Науково-виробничий фаховий журнал. – № 

2. – 2009. – С.140 – 145.        

2. Тендітник В. С. Повышение качества 

молока и молочных продуктов  в 

исследованиях научной школы профессора 

М.И.Книги / В. С.  Тендітник // Проблеми 

зооінженерії та ветеринарної медицини : 

Збірник наукових праць. Випуск 19, частина 

1. Сільськогосподарські науки. – Харків. – 

2009. – С.122  – 128.   

3. Тендітник В. С. Удосконалення 

технології приготування і згодовування 

кормів молочним коровам / В. С.  Тендітник  

// Проблеми зооінженерії та ветеринарної 

медицини : Збірник наукових праць. Випуск 

21, частина 1. Сільськогосподарські науки. – 

Харків. – 2010. – С. 236 – 240.   

4. Тендітник В. С. Каротин в молоке коров 

разного периода лактации / В. С. Тендітник 

// Проблеми зооінженерії та ветеринарної 

медицини. Збірник наукових праць. Випуск 

21, частина 1. Сільськогосподарські науки. 

Харків. –  2010. – С. 272 – 275. 

5. Тендітник В. С. Фальсифікації молока та 

молочних продуктів та методи їх визначення 

/ В. С.  Тендітник //  Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва : Збірник наукових праць.  

1. Харківська державна 

зооветеринарна 

академія, свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 12СПК 

490027 від 22 січня 

2010 р. , №02 

2. ННІ післядипломної 

освіти Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України. Курси 

підвищення 

кваліфікації  

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» – 108 год., 

свідоцтво № 12 СПВ 

076109, 2014 рік 
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Випуск 19. За заг. редакцією М.І.Бахмета. – 

Кам’янець-Подільський;  Подільський 

державний аграрно-технічний університет, 

2011. – С. 217 – 218.   

6.  Тендітник В. С. З двома десятками тебе, 

мій рідний факветмед! / В. С. Тендітник // 

Вісник веринарної медицини. – № 12. 

Полтава, 2012. 
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екологічного оцінювання продукції 

свинарства / Кравченко О.І., Бейдик Н.М. // 

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції 

«Хімія, екологія та освіта», Полтава, 28-29 

квітня 2016 року. – С.204-208. 

17.  Кравченко О.І. Порівняльна оцінка 

якості туш свиней згідно  

Вітчизняної та європейської класифікації  / 

Кравченко О.І., Кодак Т.С. // Науково-

практична конференція професорсько-

викладацького складу 18-19травня 2016 р. – 

Полтава, 2016. – С. 180–182. 
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ІІ. НДР:  

Розробити технологію молока для 

фермерського господарства малої 

потужності (договірна) 

Розробити методичні підходи з наближення 

українського законодавства до вимог ЄС 

щодо оцінки якості туш забійних тварин 

(ініціативна) 

 

ІІІ. Участь у конференціях, семінарах: 

1.  Участь у мастер-класі «Успешное 

свиноводство»  в рамках VIII Міжнародної 

виставки «Інтер Агро» (7 лютого 2012., 

Київ). 

2. Участь у роботі Установчого  засідання 

Української національної технологічної 

платформи «Агропродовольча»: офіційне 

проголошення та план дій» (16 липня 2012 

р., Київ). 

3. Всеукраїнський семінар «Промисловому 

тваринництву – надійне технологічне 

забезпечення» – доповідь «Оцінка якості 

свинини в тушах і напівтушах. Нові 

технологічні умови» (30 травня 2012 р., ПАТ 

Племзавод «Степной» Запорізької області). 

4. Участь у роботі мастер-класу «Как сделать 

свиноводство успешным» в рамках 3 

міжнародної виставки ефективного 

тваринництва та птахівництва «Agro Animal 

Show 2013» (12 лютого 2013 р., Київ). 

5. XXII Международной научно-

практической конференции «Научный 

фактор в стратегии иннова-ционного 

развития свиноводства». – 9-11 сентября 

2015 года, Гродно, ГГАУ. Доповідь – 

Перспективы использо-вания показателя 

мяснос-ти туши в качестве селекционного 

критерия в промышленном свиноводстве 

Украины. 

6. SIMPOZION ŞTIINŢIFIC  

INTERNAŢIONAL „Realizărişi perspective 

оnZootehnieşiBiotehnologii” dedicataniversării 

a 75 ani de la fondareaFacultăţii de Zootehnieşi 
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Biotehnologii 29-31 octombrie 2015. Доповідь 

– Качественные показатели мяса и сала 

свиней разныхгенотипов. 

7. WurstTech «М'ясо и мясопереработка». -  

17-18 березня 2016 року, готель «Пуща» 

Київ. Доповідь – Перспективы применения 

европейской классификации туш крупного 

рогатого скота, свиней и овец. 

8. ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Хімія, екологія та 

освіта» ( м. Полтава, 28-29 квітня 2016 року).  

Доповідь –  Моделювання параметрів 

екологічного оцінювання продукції 

свинарства. 

9.  Науково-практична конференція 

професорського-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії, 

м. Полтава, 18-19 травня 2015 року. 

Доповідь – Порівняльна оцінка якості туш 

свиней згідно вітчизняної  та європейської 

класифікації. 

10. «Biodiversity of farm animal genetic 

resources and its significance on еcosystem 

balance». – 19-20 May, Baisogala, Lithuania. – 

Доповідь – Efficiency of use boars American 

selection in breeding programs of Ukraine. 

11. «Проблеми та інновації у  

свинарстві» – 9 червня 2016 року «Агро-

2016», Київ. Доповідь – Застосування нової 

класифікації туш свиней в Україні.  

3.  Ножечкіна 

Галина 

Миколаївна  

Доцент  Київський 

технологічни

й інститут 

харчової 

промисловост

і 1988 р., 

технологія 

молока та 

молочних 

продуктів, 

інженер-

технолог. 

 

Кандидат технічних 

наук,  

спеціальність 

05.18.16- технологія 

продуктів  

харчування,  

тема дисертації  

„Дослідження складу 

та якості молока і 

його раціональне 

використання у 

виробництві м’яких 

та розсольних сирів”, 

захищена 15 квітня 

Стаціонарне відділення:  

1. Основи проектування 

підприємств з переробки 

продукції тваринництва - 

14 год. 

2. Технологічні 

розрахунки – 14 год. 

3. Технохімічний і 

мікробіологічний 

контроль – 14 год, 

 

 

Заочне відділення:   

1. Основи проектування 

І. Основні публікації за напрямом: 

1. Ножечкина Г. Н.  Формирование 

органолептических показателей твердых 

сыров. Факторы созревания твердых сыров / 

Г. Н. Ножечкина // Научно-практический 

журнал «Молочная индустрия», 2014. – №1. 

–  С. 28-30; (продолжение) 2014. – № 2. – С. 

28 – 30. 

2. Ножечкіна Г. М. Із досвіду світової 

практики: концентрування складових частин 

молока і збагачення молока білками у 

виробництві сирів / Г. М. Ножечкіна // 

Молочное дело. –  2014. – № 4. – С.18 – 19. 

3.  Ножечкина Г. Н.  Инновационные 
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2009 р., доцент 

кафедри технології 

переробки продукції 

тваринництва  

підприємств з переробки 

продукції тваринництва -  

4 год. 

2. Технохімічний і 

мікробіологічний 

контроль – 4 год, 

3. Інноваційні технології 

в галузі – 4 год. 

4. Технологічні 

розрахунки – 4 год. 

5. Контроль якості та 

безпека продукції 

тваринництва – 4 год, 

 

технологии глубокой переработки молока / 

Г. Н. Ножечкина // Научно-практический 

журнал «Молочная индустрия», 2015.  

 

ІІ. НДР: «Розробити технологію молока для 

фермерського господарства малої 

потужності»  (договірна) 

 

ІІІ. Участь у конференціях, семінарах: 

Організатор семінарів і  міжнародних 

конференцій для директорів, головних 

інженерів, зав. виробництвом, начальників 

лабораторій і технологів молокопереробних 

підприємств України:  

1. Актуальні питання виробництва сиру, 

продуктів сирних і переробки сироватки,  

вересень 2011 р.  

2.  Перспективні напрями розвитку 

виробництва молочних і молоковмісних 

продуктів, грудень 2011 р.  

3.  Актуальні питання якості та безпеки 

молочної та м’ясної продукції: новини 

законодавства. Реформування державного 

контролю, впровадження систем 

менеджменту безпеки, маркування, березень 

2012 р.  

4. Виробництво молочних та молоковмісних 

продуктів: технології, інгредієнти, 

обладнання, упакування, нормативна база, 

травень 2012 р.  

5. Перспективні напрями розвитку 

сировиробництва і переробки сироватки, 

вересень 2012  р.  

6. Науково-інноваційні аспекти  виробництва 

молочних і молоковмісних продуктів і 

комплексного використання вторинної 

молочної сировини, листопад 2012 р.  

7.  Актуальні питання виробництва сирів, 

продуктів сирних і переробки сироватки, 

лютий 2013 р.  

8. Аналіз характерних помилок, які 

допускаються в сироробстві. Фактори, що 

впливають на якість і вихід сиру. 

Формування органолептичних показників 
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сирів // Міжнародна конференція «Актуальні 

питання сироробства і переробки 

сироватки», м. Алушта, 18-20 вересня 2013 

року 

9. Основні види сучасної фальсифікації 

молока та їх вплив на показники якості 

молока-сировини. Методики визначення 

фальсифікації молока // Всеукраїнський 

семінар «Виробництво молочних та 

молоковмісних продуктів: технології, 

інгредієнти, обладнання, пакувальні 

матеріали, нормативна база, проблеми 

якості»,  м. Київ, 3-4 грудня 2013 року 

10. Методи мікроскопічних досліджень. 

Характеристика мікроорганізмів, значимих 

для молока та молочних продуктів // 

Всеукраїнський семінар «Виробничий 

контроль на підприємствах молочної 

промисловості»,  м. Полтава, 27-28 лютого 

2014 року 

11. Фаговий моніторинг на підприємствах 

молочної промисловості // Всеукраїнський 

семінар «Актуальні питання якості та 

безпечності молочної продукції»,  

м. Полтава,   26-27 червня   2014 року 

12. Міжнародна конференція «Сучасне 

обладнання та інноваційні технології для 

виробництва молочної продукції і 

комплексної переробки вторинної молочної 

сировини», м. Київ, 11-12 грудня 2014 року. 

13. Всеукраїнський семінар «Актуальні 

питання виробництва молочної продукції: 

новітні технології, обладнання, новини 

законодавства, нормативна база, проблеми 

якості»,  м. Київ, 26-27 лютого 2015 року. 

14. Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії,    

м. Полтава, 13-14 травня 2015 року. 

15. Всеукраїнський семінар «Актуальні 

питання якості і безпечності молочної та 

м'ясної продукції: новини законодавства, 

нормативна база, впровадження систем 

менеджменту безпечності, маркування»,      
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м. Полтава,   21-22 травня   2015 року 

16. Всеукраїнський семінар «Виробництво  

молочних та молоковміс-них продуктів: 

технології, інгредієнти, обладнання, новини 

законодавства, нормативна база, проблеми 

якості», м. Київ, 3-4 грудня 2015 року. 

Доповідь – Комплексний підхід до питань 

харчової безпеки на молокопереробних 

підприємствах. 

17. Всеукраїнський семінар «Сучасне 

обладнання, інноваційні технології та 

проблеми якості у виробництві молочної 

продукції»,  м. Київ, 17-18 березня 2016 

року. Доповідь – Порівняльний аналіз 

сучасних технологій виробництва 

кисломолочного сиру: переваги і недоліки. 

 

4.  Юхно 

Віктор 

Микола-

йович  

Доцент 

кафедри  

Полтавський 

державний 

сільського-

подарський 

інститут, 

2000 рік 

Спеціальність

«Ветеринарна 

медицина» 

Кваліфікація: 

«Лікар 

ветеринарної 

медицини» 

Кандидат сільсько-

господарських наук 

03.00.13 - фізіологія 

людини і тварин.  

 

Стаціонарне відділення: 

1. Мікробіологія молока 

–  22 год. 

2. Мікробіологія м’яса – 

12 год. 

3. Біохімія м’яса – 8  год. 

4. Технологія продуктів 

забою – 8 год. 

 

 

 

 

Заочне відділення:  

1. Мікробіологія молока 

–  6 год. 

2. Мікробіологія м’яса – 

4 год. 

3. Біохімія м’яса – 4 год. 

4. Технологія продуктів 

забою – 4 год.  

І. Основні публікації за напрямом: 

1. Юхно В. М. Забійні якості свиней при 

використанні емульгованого жиру 

яловичини / В. М. Юхно, В.Ф. Коваленко // 

Таврійський науковий вісник. – 2012. – Вип. 

78. – Ч. 2. – Том 2. – С. 83-87. 

2. Хоменко З. В. Цито- та ультраструктура 

легенів собак за тривалого впливу 

малоінтенсивного іонізуючого 

випромінювання / З. В. Хоменко, 

Л. П. Горальський, С. С. Заїка, І. М. Дубич, 

І. М. Сокульський, В. М. Юхно // Вісник 

Житомирського національного 

агроекологічного університету. – 2012. – № 1 

(32). – Т. 3. – Ч. 2. – С. 398–406. 

3. Юхно В. М. Морфо-гістологічні 

особливості внутрішніх органів поросят за 

використання емульгованого жиру / 

В. М. Юхно // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. – 

2012. – Серія «Тваринництво». – Випуск 12 

(21). – С. 125–127. 

4. Юхно В. М. Використання емульгованих 

жирів у годівлі свиней різного віку / 

В. М. Юхно // Науково-технічний бюлетень 

№ 109 : в 2 ч. / НААН. Інститут 

тваринництва. – Х., 2013. – Ч. 2. –  

1. Захист 

кандидатської 

дисертації в лютому 

2012 року 

«Фізіологічний вплив 

емульгованих жирів на 

стан здоров’я та 

продуктивність свиней 

різного віку»  

2. ННІ післядипломної 

освіти Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України. Курси 

підвищення 

кваліфікації  

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» – 108 год., 

свідоцтво № 12 СПВ 

076712, 2014 рік 

3. Інститут свинарства 

і АПВ НААН України 

Курси підвищення 

кваліфікації  



 77 

С. 218–223. 

5. Юхно В. М. Безпека якості молока та 

молочних продуктів при їх реалізації на 

стихійних ринках / В. М. Юхно // Вісник 

Сумського національного аграрного 

університету. – 2014. – Серія 

«Тваринництво». – Випуск 2/1 (24). – С. 172–

174. 

6. Юхно В. М. Використання озону при 

зберіганні м’яса та м’ясопродуктів / 

В. М. Юхно // Проблеми зооінженерії та 

ветеринарної медицини / Збірник наукових 

праць. – Х., 2014. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 145–

150. 

7. Кузьменко Л.М. Влияние разных 

источников протеина в комбикорме на 

эффективность откорма свиней / 

Л.М. Кузьменко, В.Н. Юхно, В.М. Бочков // 

Lucrări ştiinţifice: Zootehnie şi biotehnologii: 

materialele Simpozionului Ştiinţific 

Internaţional «Realizări şi perspective în 

Zootehnie şi Biotehnologii» dedicat aniversării 

a 75 ani de la fondarea Fac. de Zootehnie şi 

Biotehnologii. – Chişinău: UASM, 2015 – Vol. 

44. – Р. 88-92. 

8. Юхно В.М. Соціальна мережа 

«ВКонтакте» як засіб інтерактивного 

спілкування між студентами та викладачами 

/  Юхно В.М., Юхно В.А. // Матеріали 47-ї 

науково-методичної конференції викладачів 

та аспірантів «Науково-методичні засади 

системи забезпечення якості освітньої 

діяльності». – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 

С. 222–224. 

9. Юхно В.М. Біфідо- та лактобактерії 

кишківника людини /  Юхно В.М., 

Юхно В.А. // Матеріали науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної 

академії (м. Полтава, 18-19 травня 2016 

року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 

192-193. 

  

ІІ. НДР: «Розробити технологію молока для 

«Інноваційні 

технології у галузі 

свинарства» – 108 год.,  

Посвідчення,  

реєстраційний номер 

0091  
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фермерського господарства малої 

потужності» (договірна) 

 

ІІІ. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Вклад вчених у розвиток 

галузі тваринництва», м. Полтава, 13-14 

листопада 2014 року – доповідь «Якість 

свинини за різних режимів годівлі» 

 2. Науково-методична конференція 

«Науковий та педагогічний професіоналізм 

викладачів ВНЗ як основа надання студентам 

якісних освітніх послуг» м. Полтава, 26-27 

лютого 2015 року  – доповідь «Можливості 

та вміння викладача застосовувати активні 

методи навчання у ВНЗ аграрного профілю» 

3. Науково-практична конференція 

професорського-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії, м. 

Полтава, 13-14 травня 2015 року – доповідь 

«Необхідність використання загального 

відсотку м’яса, як селекційного критерію в 

промисловому свинарстві України». 

4. Simpozionului Ştiinţific Internaţional 

«Realizări şi perspective în Zootehnie şi 

Biotehnologii» dedicat aniversării a 75 ani de la 

fondarea Fac. de Zootehnie şi Biotehnologii 

(29-31. 10. 2015).  

Доповідь – Влияние разных источников 

протеина в комбикорме на эффективность 

откорма свиней. 

5. 47-а науково-методична конференція 

викладачів та аспірантів «Науково-методичні 

засади системи забезпечення якості освітньої 

діяльності» (15-16.03.2016) 

Соціальна мережа «ВКонтакте» як засіб 

інтерактивного спілку-вання між студентами 

та викладачами. 

6. Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії 

(м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). 

Доповідь – Біфідо- та лактобактерії 

кишківника людини 
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5.  Кузьменко 

Лариса 

Михайлівна  

Доцент  Полтавська 

державна 

аграрна 

академія, 2003, 

спеціальність: 

«Зоо-

інженерія» 

Кваліфікація: 

«Зооінженер» 

Використання шроту 

соняшника 

підвищеної кормової 

цінності у 

комбікормах для 

молодняку свиней, 

06.02.02 – годівля 

тварин та технологія 

кормів 

Стаціонарне відділення: 

1. Технологічне 

обладнання цехів з 

переробки молока – 

10 год. 

2. Біологічно активні 

речовини харчових 

технологіях – 8 год. 

3.  Стандартизація 

продукції тваринництва 

– 8 год.  

 

Заочне відділення:  

1. Технологічне 

обладнання цехів з 

переробки молока – 

4 год. 

2.  Біологічно активні 

речовини харчових 

технологіях – 4 год. 

3. Стандартизація 

продукції тваринництва 

– 4 год. 

 

І. Основні публікації за напрямом: 

1.  Кузьменко Л. М. Вплив концентрованого 

соняшникового шроту на  забійні якості та 

фізико-хімічні властивості продуктів забою 

свиней / Л. М. Кузьменко //  Таврійський 

науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 78 

Ч.2 (І) – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 331 – 

338. 

2. Кузьменко Л. М. Гематологічні 

показники молодняку свиней при 

згодовуванні концентрованого 

соняшникового шроту / Л. М. Кузьменко // 

Свинарство. Міжвідомчий тематичний 

науковий збірник Інституту свинарства і 

АПВ. – Полтава, 2012. – № 60. – С. 132 – 

137. 

3.  Кузьменко Л. М. Відгодівельні та м'ясні 

якості молодняку свиней при згодовуванні 

соняшникового шроту підвищеної кормової 

цінності / Л. М. Кузьменко, 

О. О. Держговський // Свинарство. 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник 

Інституту свинарства і АПВ. – Полтава, 

2012. – № 61. – С. 103 – 108. 

4. Кузьменко Л. М. Эффективность 

подсолнечного шрота повышенной кормовой 

ценности в составе комбикормов для 

откармливаемого молодняка свиней / 

Л. М. Кузьменко, Л. И. Подобед // 

Животноводство и ветеринарная медицина. – 

Горки, 2012. – № 4(7). С. 28 – 32. 

5.  Пат. 12888 Україна, Комбікорм для 

свиней на відгодівлі / Кузьменко Л. М., 

Подобед Л. І., Орос Ш. І. ; заявник і 

патентовласник Л. М. Кузьменко. – № 12888 

; заяв. 13.11.12 ; позит. рішення 19.02.13. 

6.  Пат.13551 Україна, Спосіб приготування 

комбікорму для свиней на відгодівлі / 

Кузьменко Л. М., Подобед Л. І., Орос Ш. І. ; 

заявник і патентовласник Л. М. Кузьменко. – 

№ 13551 ; заяв. 26.11.12 ; позит. рішення 

19.02.13. 

7. Кузьменко Л. М. Вплив сезонного 

фактору на склад і властивості молока корів / 

1. Інститут 

тваринництва НААН, 

навчання в аспірантурі 

з 1.02.2009 р. по 

31.01.2013 р. (довідка 

від 25.02.13 р.); 

2. Інститут кормів 

НААН, майстер-клас 

«Виробництво та 

використання сої у 

молочному скотарстві, 

відгодівлі тварин і 

вирощуванні птиці» 

(сертифікат від 

11.02.2010 р.); 

3. Українська асоціація 

виробників і 

переробників сої, 

«Впровадження моделі 

потокового 

виробництва свинини 

«Ефективне 

свинарство» в 

Полтавській області» 

(сертифікат від 

01.08.2010 р.) 

4. Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій імені 

С.З. Гжицього. Захист 

кандидатської 

дисертації 

«Використання шроту 

соняшника підвищеної 

кормової цінності у 

комбікормах для 

молодняку свиней». 

Грудень 2013 року. 

5. ННІ післядипломної 

освіти Національного 

університету 
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Л. М. Кузьменко, В. С. Тендітник, М. Ю. 

Мухомор // Вклад вчених у розвиток галузі 

тваринництва : Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція (м. Полтава, 

13-14 листопада 2014 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2014. – С. 92 – 95. 

8. Тендітник В. С. Склад і властивості 

молока корів різного періоду лактації / 

В. С. Тендітник, Л. М. Кузьменко, 

І. О. Примак // Вклад вчених у розвиток 

галузі тваринництва : Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція (м. Полтава, 

13-14 листопада 2014 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2014. – С. 97 – 98. 

9. Кузьменко Л. М. Формування 

професіоналізму науково-педагогічних 

працівників ВНЗ як основа якісної 

підготовки майбутніх спеціалістів / 

Л. М. Кузьменко // Матеріали 46-ї науково-

методичної конференції «Науковий та 

педагогічний професіоналізм викладачів 

ВНЗ як основа надання студентам якісних 

освітніх послуг (м. Полтава, 26-27 лютого 

2015 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 

С. 187 – 188. 

10. Тендітник В. С. Професіоналізм 

особистості і науково-педагогічного 

колективу кафедри як основа інновації щодо 

якісної підготовки майбутніх технологів / 

В. С. Тендітник, Л. М. Кузьменко // 

Матеріали 46-ї науково-методичної 

конференції «Науковий та педагогічний 

професіоналізм викладачів ВНЗ як основа 

надання студентам якісних освітніх послуг 

(м. Полтава, 26-27 лютого 2015 року). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – С. 176 – 178. 

11. Кузьменко Л. М. Впровадження 

міжнародної системи якості HACCP  для 

отримання якісного молока-сировини / 

Л. М. Кузьменко // Матеріали науково-

практичної конференції професорсько-

викладацького складу Полтавської 

державної аграрної академії (м. Полтава, 13-

14 травня 2015 року). – Полтава : РВВ 

біоресурсів і 

природокористування 

України. Курси 

підвищення 

кваліфікації  

«Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності» – 108 год., 

свідоцтво № 12 СПВ 

076141, 2014 рік. 

6. Інститут свинарства 

і АПВ НААН України. 

Курси підвищення 

кваліфікації  

«Інноваційні 

технології у галузі 

свинарства» – 108 год.,  

Посвідчення,  

реєстраційний номер 

0085  
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ПДАА, 2015. – Ч. 2. – С. 180 – 182. 

12. Кузьменко Л.М. Влияние разных 

источников протеина в комбикорме на 

эффективность откорма свиней /  

Л.М. Кузьменко, В.Н. Юхно, В.М. Бочков // 

Lucrări ştiinţifice: Zootehnie şi biotehnologii: 

materialele Simpozionului Ştiinţific 

Internaţional «Realizări şi perspective în 

Zootehnie şi Biotehnologii» dedicat aniversării 

a 75 ani de la fondarea Fac. de Zootehnie şi 

Biotehnologii. – Chişinău: UASM, 2015 – Vol. 

44. – Р. 88-92. 

13. Кузьменко Л.М. Методичне 

забезпечення самостійної роботи студентів 

як основного засобу засвоєння навчального 

матеріалу / Л. М. Кузьменко, 

В. С. Тендітник // Матеріали 47-ї науково-

методичної конференції «Науково-методичні 

засади системи забезпечення якості освітньої 

діяльності» (м. Полтава, 15-16 березня 2016 

року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 211 

– 213. 

14. Кузьменко Л. М. Перспективні напрями 

удосконалення традиційних технологій 

молочних продуктів / Л. М. Кузьменко // 

Збірник наукових праць професорсько-

викладацького складу академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2015 

році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 182 – 185. 

15. Кузьменко Л. М. Оптимізація технології 

молока і його якості в СВК «Токарі» 

Лохвицького району Полтавської області // 

Л. М. Кузьменко, В. С. Тендітник, 

О. О. Буданова // Збірник наукових праць 

професорсько-викладацького складу академії 

за підсумками науково-дослідної роботи в 

2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 

року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 189 

– 192. 

 

ІІ. НДР – 

 Договірна тематика «Розробити 

технологію молока для фермерського 
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господарства малої потужності» 

Ініціативна тематика «Дослідити якість 

молокосировини деяких господарств для 

переробки на молочні продукти в різні пори 

року» 

 

ІІІ. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Вклад вчених у розвиток 

галузі тваринництва», м. Полтава, 13-14 

листопада 2014 року – доповідь «Вплив 

сезонного фактору на склад і властивості 

молока корів» 

2. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Вклад вчених у розвиток 

галузі тваринництва», м. Полтава, 13-14 

листопада 2014 року – доповідь «Склад і 

властивості молока корів різного періоду 

лактації» 

3. Науково-методична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії 

«Науковий та педагогічний професіоналізм 

викладачів ВНЗ як основа надання студентам 

якісних освітніх послуг», м. Полтава, 26-27 

лютого 2015 року – доповідь «Формування 

професіоналізму науково-педагогічних 

працівників ВНЗ як основа якісної 

підготовки майбутніх спеціалістів» 

4. Науково-методична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії 

«Науковий та педагогічний професіоналізм 

викладачів ВНЗ як основа надання студентам 

якісних освітніх послуг», м. Полтава, 26-27 

лютого 2015 року – доповідь 

«Професіоналізм особистості і науково-

педагогічного колективу кафедри як основа 

інновації щодо якісної підготовки майбутніх 

технологів» 

5. Науково-практична конференція 

професорського-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії, м. 

Полтава, 13-14 травня 2015 року – доповідь 
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«Впровадження міжнародної системи якості 

HACCP  для отримання якісного молока-

сировини» 

 

6. Кодак 

Тетяна  

Степанівна  

Старший 

викладач 

Полтавська 

державна 

аграрна 

академія, 2003, 

спеціальність: 

«ТВППТ» 

Кваліфікація: 

«ТВППТ» 

  І. Основні публікації за напрямом: 

1. Позднякова Т. С. Репродуктивні якості 

чистопородних і помісних свиноматок при 

схрещуванні з кнурами вітчизняної та 

зарубіжної селекції / Т.С. Позднякова // 

Вісник Полтавської державної аграрної 

академії. – 2011. –  № 1. – С. 180-183. 

2. Кодак Т. С. Гематологічні показники 

крові молодняку свиней різних генотипів / 

Т. С. Кодак // Свинарство – 2011. – № 59 – 

С. 39-43. 

3. Кодак Т. Забійні якості відгодівельного 

молодняку від різних поєднань / Т. Кодак, 

В. Вовк // Тваринництво України - 2014. –  

№ 7. – С. 18-20.  

4. Кодак Т. С. Відгодівельні якості 

гібридного молодняку, отриманого при 

різних варіантах поєднань материнських і 

батьківських форм / Т. С. Кодак // 

Свинарство. – 2014. – № 64. – С. 169-173. 

5. Березовський М. Д. Вікові зміни росту та 

розвитку молодняку свиней різних генотипів 

/ М. Д. Березовський, Т. С. Кодак // 

Свинарство. – 2015. – № 66. – С. 23-27.  

6. Кодак Т. С. Ріст і розвиток 

відгодівельного молодняку різних генотипів 

/ Т. С. Кодак // Матеріали науково-

практичної конференції професорсько-

викладацького складу 13-14 травня 2014. – 

Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – Т.2. – С. 232-

234. 

7. Кодак Т. С. Відгодівельні якості 

гібридного молодняку, отриманого при 

різних варіантах поєднань материнських і 

батьківських форм / Т. С. Кодак // Вклад 

вчених у розвиток галузі тваринництва: 

матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 13-14 листопада 2014. 

– Полтава : РВВ ПДАА,  2014. – С. 56-58. 

8. Кодак Т. С. Фізико-хімічний склад сала 

1. Інститут свинарства 

і АПВ НААН України. 

Захист кандидатської 

дисертації 

«Ефективність 

використання кнурів 

зарубіжної та 

вітчизняної селекції у 

поєднанні з 

чистопородними та 

помісними 

свиноматками в 

умовах товарного 

репродуктора»,  

2015 рік.  

2. Інститут свинарства 

і АПВ НААН України. 

Курси підвищення 

кваліфікації  

«Інноваційні 

технології у галузі 
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Посвідчення,  

реєстраційний номер 
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отриманого від молодняку свиней різних 

генотипів / Т. С. Кодак // Матеріали 

науково-практичної конференції 
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9. Кодак Т. Качественные показатели мяса и 
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Кравченко О., Гетя А., Супрун І. // Lucrări 

ştiinţifice: Zootehnie şi biotehnologii : 

materialele Simpozionului Ştiinţific 

Internaţional "Realizări şi perspective оn 
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75 ani de la fondarea Fac. de Zootehnie şi 
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10.  Кравченко О.І. Порівняльна оцінка 

якості туш свиней згідно вітчизняної 
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Кравченко О.І., Кодак Т.С. // Науково-

практична конференція професорсько-

викладацького складу 18-19 травня 2016 р. 

Том 2. – Полтава, 2015. – С. 180–182. 

 

ІІ. НДР:  
«Розробити технологію молока для 

фермерського господарства малої 

потужності» (договірна) 

«Розробити методичні підходи з наближення 

українського законодавства до вимог ЄС 

щодо оцінки якості туш забійних тварин» 

(ініціативна) 

 

ІІІ. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Всеукраїнська конференція «Роль 

фізіології тварин у вирішенні сучасних 

проблем аграрної освіти, науки і 

виробництва», присвяченій пам’яті 

академіка О. В. Квасницького (м. Полтава, 

2013);  

2. Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії (м. 
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Полтава, 2013, 2015);  

3. Міжнародній науково-практична інтернет-

конференція «Вклад вчених у розвиток 

галузі тваринництва» (м. Полтава, 2014). 

4. Науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії (м. 

Полтава, 2015). 

5. «Biodiversity of farm animal genetic 

resources and its significance on ecosystem 

balance», Baisogala, Lithuania, 19-20 May, 

2016 . Доповідь – Efficiency of use boars 

American selection in breeding program of 

Ukraine. 

6. Науково-практична конференція 

професорського-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії, м. 

Полтава, 18-19 травня 2016 року. Доповідь – 

Порівняльна оцінка якості туш свиней згідно 

вітчизняної та європейської класифікації.  

 



5.4. Результати підвищення кваліфікації викладачів 

№ Рік 

Всього 

викла-

дачів 

ФПК Стажування 

Заплановано 

підвищити 

кваліфікацію 

виконано 

Заплановано 

підвищити 

кваліфікацію 

виконано 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

1 2005 8  

Не плану-

валося 

  - - 1 14,3 

2 2006 13    1 12,5 - - 

3 2007 15    1 9,1 1 9,1 

4 2008 16    1 9,1 2 18,2 

5 2009 15    2 18,2 2 18,2 

6. 2010 13    2 18,2 3 27,3 

7. 2011 11    2 18,2 2 18,2 

8. 2012 10    2 18,2 2 20,0 

9. 2013 8    - - - - 

10. 2014 7    2 33,3 5 83,3 

11. 2015 7    - - - - 

12. 2016 7     - - 4 57,1 

Викладачі кафедри, які беруть участь у роботі вченої ради академії, 

факультету, методичних рад:  

вчена рада академії – 1,  

рада факультету – 3,  

науково-методична рада спеціальності “Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва ” – 2.  

Усього 3 особи – 42,9 % від загальної кількості викладачів.  
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РОЗДІЛ 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Кафедра розташована на площі 892,0 м
2
, в тому числі під навчальним 

лабораторіями і кабінетами 388,3 м
2
. Матеріально-технічна база кафедри 

повинна задовольняти вимогам підготовки спеціалістів високої якості. За 

останній час її матеріальна база суттєво поповнилася і окріпла. Придбано 

немало обладнання, меблів, посуду, реактивів, стендів, перепрофільовані 

приміщення кафедри, покращені побутові умови, робочі кабінети, навчальні 

лабораторії. На кафедрі є в наявності технічні засоби начання. 

Характеристика матеріально-технічної бази кафедри показана в таблицях 

6.1. і 6.2. 

6.1. Наявність аудиторного фонду 

Номер та назва аудиторій Площа, м
2
 Посадочні місця 

502 – Лабораторія стандартизації, 

технологічного обладнання і 

проектування  

53 32 

503 – Кабінет ІОТ 18,1 11 

505 – Лекційна зала 144,4 50 

506 – Лабораторія технології молока і 

молочних продуктів 
53,4 25 

510 – лабораторія технології м’яса і 

мясних продуктів 
58,2 36 

511 – Кабінет проектування і самостійної 

роботи студентів 
16,4 12 

515 – лабораторія технохімічного і 

бактеріологічного контролю 
44,8 26 

Всього 388,3 192 

 

На кафедрі є 4 кімнати для викладачів. 

6.2. Наявність технічних засобів навчання 

№ 

п/п 
Назва аудиторія 

К-сть, 

шт. 

1. Комп’ютер 503 8 

2. Сканер 503 1 

3. Діапроектор переносний 2 

4.  Графопроектор переносний 2 

5. Ноутбук переносний 1 

6. Мультимедійний проектор переносний 1 

7. Телевізор 503 1 

8. Копіювальний апарат 503 2 
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6.3. Стан розвитку матеріально-технічної бази кафедри 

№ 

п/п 
Показники 

Навчальний рік 

2010-

2011 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Навчальна площа навчально-лабораторних 

приміщень – всього (м
2
) 

343,5 388,3 388,3 388,3 388,3 

2. Навчальна площа у розрахунку на одного 

студента денної форми навчання (м
2
) 

4,6 5,2 5,2 5,2 5,2 

3. Площа приміщень, які орендуються (м
2
) - - - - - 

4. Площа приміщень, які здаються в оренду (м
2
) - - - - - 

5. Балансова вартість встановленого обладнання 

у розрахунку на одного студента денної форми 

навчання (тис.грн.) 

3,08 3,83 3,83 3,9 3,9 

6. Кількість комп’ютерних класів 1 1 1 1 1 

7. Кількість персональних ЕОМ – всього 

 в т.ч. сучасних 
- - - - - 

8. Середня кількість студентів денної форми 

навчання, яка припадає на одиницю ПЕОМ 
9,5 8,3 8,1 8,1 8,1 

9. Загальний фонд бібліотеки – всього (том) 

в т.ч. – навчальної 

- наукової 

- художньої 

- періодичної 

- - - - - 

10. Середня кількість томів навчальної літератури, 

яка припадає на одного студента денної форми 

навчання 

- - - - - 

11. Середня кількість томів наукової літератури, 

яка припадає на одного науково-педагогічного 

працівника, докторанта і аспіранта 

- - - - - 

12.  Середня кількість студентів денної форми 

навчання, яка припадає на одне місце у 

читальних залах 

- - - - - 

13. Середня кількість науково-педагогічних 

працівників, докторантів і аспірантів на одне 

місце в викладацьких читальних залах 

- - - - - 

14. Потужність поліграфічної бази (арк.) - - - - - 

15. Введення в дію основних фондів (тис.грн.) - - 38,61 36,0 - 

16. Введення в дію площ навчально-

лабораторного фонду – всього (м) 

в т.ч. – навчальних корпусів 

- студентських гуртожитків 

- житлових будинків 

- 44,8 - - - 

17. Виконано будівельно-монтажних робіт 

(тис.грн.) 
- - 6,0 2,3 2,5 

18. Благодійна допомога, яку отримав факультет 

на розвиток матеріально-технічної бази 

(тис.грн.) 

- - 6,0 36,0 - 
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Проблеми і недоліки: На даний час на кафедрі є дуже багато роботи по 

подальшому покращенню умов навчання студентів. Водопровідна і каналізаційна 

мережі застаріли, працюють неефективно, створюють антисанітарні умови, в 

результаті чого в приміщеннях кафедри постійно присутній неприємних запах 

каналізації.  

Температура повітря в аудиторіях взимку + 0-6 °С, а влітку + 30-34 °С, що не 

потребує ніяких коментарів.  

Крім того, не дивлячись на маскувальні ремонтні роботи, під сильного дощу 

регулярно протікає дах над кафедрою. Це призводить до псування меблів, 

навчально-методичної літератури та сприяє розвитку грибка на стінах. 
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РОЗДІЛ 7.  

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР ЦІЛІСНОГО 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

7.1. Виховні заходи, проведені зі студентами факультету ТВППТ 

викладачами кафедри 

Впродовж 2015-2016 навчального року викладачами кафедри 
проводилася виховна робота під час навчального процесу; у студентських 
гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських годинах 
в академічних групах, на засіданнях науково-практичного гуртка, тощо. 
 

№ Вид  заходу 
К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

1.  
Приймали участь у святкуванні Дня міста. Хода у 

вишиванках. 
1 

20 вересня 2015 року 

Центральна вулиця 

м.Полтава 

2.  Тиждень інституту ІТВМ 1 
12 жовтня 2015 

4-й корпус ПДАА 

3.  
Профорієнтаційна робота з учнями 11 класів школи 

№ 2 м. Полтава 
1 

30 жовтня 2015 року 

ЗОШ № 2 

4.  
Приймали участь святкуванні «День студента» та 

«День працівника сільського господарства» 
1 

16 листопада 2015 року 

Кафедра ТППТ, актовий 

зал 

5.  
Бесіда «День гідності і свободи України» 

(2 курс ТВППТ) 
1 

21 листопада 2015 року 

Кафедра ТППТ 

6.  Вшанування пам’яті загиблих під Крутами  1 
27 січня 2016 року, 

кафедра ТППТ 

7.  

Приймали участь у конкурсі «Міс і містер 

інституту тваринництва та ветеринарної 

медицини» (2 курс ТВППТ) 

1 
7 квітня 2016 року 

Актовий зал 

8.  
Приймали участь у концерті «Студентська весна 

2016р» (2 курс ТВППТ) 
1 

13 квітня 2016 року 

Актовий зал 

9.  
Участь студентів гуртка у студентській науковій 

конференції 
1 

27-28 квітня 2016 року 

Актовий зал,  

439 аудиторія 

10.  
Приймали участь у заході «Солдатська каша до 

Дня Перемоги» (2 курс ТВППТ) 
1 

12 травня 2016 року 

територія академії 

11.  
Приймали участь у першому чемпіонаті із гумору 

«Ліга сміху» (активісти 2 курс ТВППТ) 
1 

19 травня 2016 року 

територія академії 

12.  
Бесіда: «Аграрна освіта в Україні і наше місце в 

ній» (4 курс ТВППТ) 
1 

14 червня 2016 року, 

кафедра ТППТ 

ВСЬОГО: 12 - 
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7.2. Список доповідей студентів ПДАА за науковою тематикою кафедри на   

студентській науковій конференції за підсумками наукової роботи у 2015-

2016 навчальному році 

 

№ 

Студент, 

викладач-науковий 

керівник 

Тема доповіді 

Назва, місце і 

дата проведення 

конференції 

1. 
Бондаренко В.Г. 

/ Юхно В.М. 

Використання штучних оболонок у 

виробництві ковбасних виробів 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

2.  
Венька К.С. 

/ Юхно В.М. 

Особливості різних видів розсільних 

сирів 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

3. 
Калініченко І.М. 

/ Юхно В.М. 

Процес кутерування у технології 

варених ковбас 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

4. 
Лук’яненко Т.В. 

/ Юхно В.М. 

Застосування молокозсідальних 

препаратів у сировиробництві 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

5. 
Горьовий О.О. 

/ Юхно В.М. 

Загальна технологія молочних каш для 

дитячого харчування 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

6. 
Калієнко Д.О. 

/ Юхно В.М. 
Виробництво сирокопчених ковбас 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

7. 
Цюра К.П. 

/ Юхно В.М. 

Адаптовані сухі молочнні суміші 

«Малиш» і «Малютка» 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

8. 
Скляр Т.Д.  

/ Юхно В.М. 
«Тахтаулівські ковбаси» 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

9. Ємець Ю.В.,  

Глухова А.А. / 

Кравченко О.І. 

 

Характеристика  шинкових виробів 

різних країн 
Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

10.  Панасенко П.О. / 

Кравченко О.І. 

Покращення ферментації 

сирокопчених ковбас 

 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

11. Саенко В.Р. / 

Кравченко О.І. 

Порівняльна оцінка солених оселедців 

 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

12. Албул Л. В. / 

Кузьменко Л.М. 

Формування якісних показників 

вершкового масла 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

13. Величко К. І. / 

Кузьменко Л.М. 

Історія та коротка характеристика  

ТОВ «Лубенський молочний завод» 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

14. Величко К. І. / 

Кузьменко Л.М. 

Особливості технології кисломолочних 

напоїв 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 
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15. Іваненко В. А. / 

Кузьменко Л.М. 

Історія і географія сиру Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

16. Кацай А. Р. / 

Кузьменко Л.М. 

Нетрадиційні компоненти 

кисломолочних продуктів 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

17. Колєснік В. Л. / 

Кузьменко Л.М. 

Виробництво кисломолочного сиру з 

використанням ванн-вставок 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

18 Крем’янська К.В. / 

Кузьменко Л.М. 

Особливості технології розсільного 

сиру бринза 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

19. Люта Л. В. / 

Кузьменко Л.М. 

Історія та технологія виробництва 

адигейського сиру 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

20. Радченко О. М. / 

Кузьменко Л.М. 

Види контролю якості Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

21. Цимбал Л. М. / 

Кузьменко Л.М. 

Користь і шкода твердих сирів Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

22. Примак І.О. / 

Тендітник В.С. 

Оптимізація технології вершкового 

масла на ПП «Білоцерківська 

агропромислова група» 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

23. Щербань К.С. / 

Тендітник В.С. 

Оптимізація виробництва і якість 

молочної сировини в зоні діяльності 

ПП «Білоцерківська агропромислова 

група» 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 

24. Буданова О.О. / 

Тендітник В.С. 

Удосконалення технології молока і 

його якості в СВК «Токарі» 

Лохвицького району Полтавської 

області 

Студентська  наукова 
конференція, ПДАА, 
27-28 квітня 2016 року 
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РОЗДІЛ 8.  

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖНАРОДНІ 

ЗВ’ЯЗКИ 
 

З А Г А Л Ь Н А 
НАУКОВА РОБОТА  

кафедри Технології переробки продукції тваринництва 

Науково-дослідна  робота серед професорсько-викладацького складу та 

студентів є запорукою належного перебігу навчального процесу у будь-якому 

вищому навчальному закладі. Наукова-діяльність також є рушійною силою у 

розширенні теоретичного та практичного  забезпечення академічних дисциплін, 

що в свою чергу впливає на якість їх викладання і в кінцевому результаті на 

рівень підготовки майбутніх спеціалістів.  

Основна наукова і видавнича діяльність на кафедрі проводиться згідно 

наступних тем: 

Тема 1. Дослідити якість молокосировини деяких господарств для 

переробки на молочні продукти в різні пори року в умовах ПП «Білоцерківська 

агропромислова група» 

Виконавці: Тендітник В.С. кандидат  сільськогосподарських наук, 

доцент, професор; Кузьменко Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент. 

Тема 2. Розробити методичні підходи з наближення українського 

законодавства до вимог ЄС щодо оцінки якості туш забійних тварин. 

Виконавці: Кравченко О.І., кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, професор; Кодак Т.С., кандидат сільськогосподарських наук, старший 

викладач. 

Крім того, на кафедрі виконується договірна тематика на замовлення ТОВ 

«Ефективні системи у тваринництві» на тему «Розроблення технології молока 

для фермерського господарства малої потужності». 

Виконавці: Тендітник В.С. кандидат  сільськогосподарських наук, доцент, 

професор; Кравченко О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

професор; Ножечкіна Г.М., кандидат технічних наук, доцент, професор; 

Кузьменко Л.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Юхно В.М., 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Кодак Т.С., кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач. 

Також ведеться науково-дослідна робота студентів, у ході якої студенти 

реалізовують свій творчий потенціал, виконують курсові та випускні дипломні 

роботи. Під керівництвом доцента Кравченко О.І. на кафедрі на постійній 

основі функціонує студентський науковий гурток "TECHNOLOGY FOOD 

PRODUCTION", у якому студенти мають змогу під наглядом викладачів 



  94 

самостійно обирати тематику роботи, завдання і методику його виконання. 

Всього в гуртку над своєю тематикою працює понад 50 студентів 3-4-5 курсів 

та магістратури. Всі вони є дипломниками кафедри. 

Результати наукових досліджень студенти доповідають на конференціях 

та семінарах, а також мають можливість публікуватиїх у періодичних виданнях. 

Викладачі кафедри постійно підтримують зв'язок із виробництвом і 

допомагають господарствам при розв'язуванні актуальних питань, пов'язаних з 

інноваційними технологіями у галузях виробництва і переробки продукції 

тваринництва. На базі кафедри за ініціативою доцента Ножечкіної Г.М. 

колективом кафедри періодично проводяться Міжнародні науково-практичні 

семінари для спеціалістів молокопереробних підприємств, присвячених 

актуальним питанням галузі. Крім цього всі викладачі кафедри намагаються 

регулярно підвищувати свою професійну майстерність на курсах із підвищення 

кваліфікації, стажування, семінарах або за власною ініціативою. У 2016 році 

чотири викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації у Інституті 

свинарства по тематиці «Сучасні інноваційні технології у галузі свинарства» та 

отримали відповідні посвідчення. 
 

 

 

 



2.20 НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕМІНАРИ) 

№ 
Назва наукового заходу 

(конференція, круглий стіл, семінар) 

Дата 

проведення 

Міжнародна Всеукраїнські 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

 Всеукраїнський семінар «Виробництво  молочних та молоковмісних 

продуктів: технології, інгредієнти, обладнання, новини законодавства, 

нормативна база, проблеми якості»  

03-04.12.2015 

  

55 19 

 Всеукраїнський семінар «Сучасне обладнання, інноваційні технології та 

проблеми якості у виробництві молочної продукції»,  м. Київ, 17-18 

березня 2016 року 

17-18.03.2016 

  

57 17 

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ 

№ Назва підрозділу Керівник підрозділу 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Напрями роботи 

1.     

НАУКОВІ ШКОЛИ 

№ Назва школи Керівник школи 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність керівника 

Напрями роботи 

(спеціальність) 

1.      

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ 

№ 
Назва інституту, дата 

заснування 
Керівник інституту 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність Напрями роботи 

1. НДІ тваринництва та 

ветеринарної медицини 

Поліщук А.А. доктор с.-г. наук, професор Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва і ветеринарна 

медицина 

Підвищення продуктивності 

тварин, покращення якості 

продукції тваринництва та 

профілактика і лікування 

хвороб сільськогосподарських 

тварин 
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НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
НАУКОВА ТЕМАТИКА 

Державна тематика 

№ Виконавець 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва теми 

    

Договірна тематика 

1. Тендітник В.С.  

Кравченко О.І. 

Ножечкіна Г.М. 

Кузьменко Л.М. 

Юхно В.М. 

Кодак Т.С. 

к.с.г.н., доцент 

к.с.г.н., доцент 

к.т.н., доцент 

к.с.г.н. 

к.с.г.н., доцент 

к.с.г.н. 

Розробити технологію молока для фермерського господарства малої потужності 

Ініціативна тематика 

1.  Кравченко О.І. 

Кодак Т.С. 

к.с.г.н., доцент 

к.с.г.н. 

Розробити методичні підходи з наближення українського законодавства до вимог ЄС щодо оцінки якості 

туш забійних тварин. 

2. К Тендітник В.С.  

Кузьменко Л.М. 

к.с.г.н., доцент 

к.с.г.н. 

Дослідити якість молокосировини деяких господарств для переробки на молочні продукти в різні пори 

року  

2.7 
ДОГОВОРИ НА НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАНУ, НААН, НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ІНШИХ 

ГАЛУЗЕЙ ТА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМИ 

№      

1.       

2.15 ЗАВЕРШЕНІ НАУКОВІ РОБОТИ 

№ Виконавці роботи 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Одержані результати 

     

2.16 ВПРОВАДЖЕНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ 

№ 
Виконавці 

роботи 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Де впроваджено, економічний ефект 

1. Кодак Т.С. к.с.г.н. Ефективність використання кнурів 

зарубіжної та вітчизняної селекції у 

поєднанні з чистопородними та помісними 

Встановлено висока ефективність  використання кнурів 

угорської селекції породи дюрок та термінальних в 

поєднаннях з чистопородними та помісними 
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свиноматками в умовах товарного 

репродуктора 

свиноматками. Економічний ефект підвищення 

продуктивності свиней на 27-29% у ТОВ «Агро-Овен» 

Дніпропетровська область 

2.14 ВПРОВАДЖЕНІ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
Назва авторського 

свідоцтва, патенту 
Номер 

Дата 

реєстрації 

Ким 

зареєстровано 

Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Де впроваджено 

Економіч

на 

ефективні

сть, тис. 

грн. 

1.        

2.1 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ГРАНТИ, 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

№ 
Ім’я, прізвище, 

По батькові НПП 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва гранта, стипендії Хто надав 

Кількість 

отриманих 

коштів, тис. 

грн. 

1.      

2.18 ПРОБЛЕМНІ ТА СЕРТИФІКОВАНІ (АКРЕДИТОВАНІ) НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ 

№ Назва лабораторії Керівник лабораторії 
Науковий ступінь, вчене 

звання 
Фінансування Призначення лабораторії 

Акредитовані 

1.      

Не акредитовані 

1.      

2.10 ОДЕРЖАНО ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА 

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

№ Назва патенту 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер Дата реєстрації Ким зареєстровано 

      

2.10 АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОДЕРЖАНІ НА 

СОРТИ, ПОРОДИ, НОВІ МЕТОДИ, ТЕОРІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, НОВІ ВИДИ ВИРОБІВ 

№ Назва авторського свідоцтва 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер 

Дата 

реєстрації 

Ким 

зареєстровано 

1.      

ПІДРУЧНИКИ 

№ Назва підручника Автори Місце, назва, рік видання В т.ч. надання грифу 
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1.     

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ Назва навчального посібника Автори Місце, назва, рік видання В т.ч. надання грифу 

     

2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ 

№ Автори Назва наукової праці 
Умовно друкованих 

одиниць 

Місце, рік та країна 

видання 

Стаття 
1. Кодак  Т., 

Кравченко О., 

Гетя А., 

Супрун І.   

Качественные показатели мяса и сала свиней разных генотипов 0,16 Lucrări ştiinţifice: Zootehnie şi 

biotehnologii : materialele 

Simpozionului Ştiinţific 

Internaţional "Realizări şi 

perspective оn Zootehnie şi 

Biotehnologii" dedicat aniversării a 

75 ani de la fondarea Fac. de 

Zootehnie şi Biotehnologii. – Univ. 

Agrară de Stat din Moldova; red.-

şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău: 

UASM, 2015 – Р. 206-209 

2. Кузьменко Л.М., 

Юхно В.Н., 

Бочков В.М. 

Влияние разных источников протеина в комбикорме на эффективность откорма 

свиней 

0,23 Lucrări ştiinţifice: Zootehnie şi 

biotehnologii: materialele 

Simpozionului Ştiinţific 

Internaţional «Realizări şi 

perspective în Zootehnie şi 

Biotehnologii» dedicat aniversării a 

75 ani de la fondarea Fac. de 

Zootehnie şi Biotehnologii. – 

Chişinău: UASM, 2015 – Vol. 44. – 

Р. 88-92. 

3. Кравченко  О.І., 

Гетя А.А., 

Бочков В.М. 

Перспективы использо-вания показателя мясности туши в качестве селекцион-

ного критерия в промышл-енном свиноводстве Украины 

0,3 Сборник материалов XXII 

Международной научно-

практической конференции 

«Научный фактор в стратегии 

инновационного развития 

свиноводства». – Гродно, ГГАУ, 

2015. – С.66-71. 

Тези  
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2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 

№ Автори Назва наукової праці 

Умовно 

друкованих 

одиниць 

Місце і рік видання 

Стаття 

в фахових виданнях 

в інших виданнях 

1.  Кравченко О., Гетя А., 

Шрайвер Р. Чемезов М. 

Перспективи застосування сучасної системи оцінки туш свиней на 

м’ясокомбінатах України 

0,2 Прибуткове свинарство №1(31)-с.52-55. 

2. Кравченко О.І.,  

Бейдик Н.М.  

Моделювання параметрів екологічного оцінювання продукції свинарства 0,25 Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Хімія, 

екологія та освіта», Полтава, 28-29 квітня 2016 

року. – С.204-208. 

3. Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С. 

Порівняльна оцінка якості туш свиней згідно  

Вітчизняної та європейської класифікації 0,1 

Науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу 18-19травня 2016 р. – 

Полтава, 2016. – С. 180–182.  

4. Кравченко О.І.,  

Кодак Т.С. 

Порівняльна оцінка якості туш свиней згідно вітчизняної 

та європейської класифікації 0,12 

Науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу 18-19 травня 2016 р. Том 

2. – Полтава, 2015. – С. 180–182.  

5. Кузьменко Л. М. Перспективні напрями удосконалення традиційних технологій молочних 

продуктів 

0,15 

Збірник наукових праць професорсько-

викладацького складу академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2015 році (м. 

Полтава, 18-19 травня 2016 року). – Полтава : 

РВВ ПДАА, 2016. – С. 182 – 185. 

6. Кузьменко Л. М., 

Тендітник В. С.,  

Буданова О. О.  

Оптимізація технології молока і його якості в СВК «Токарі» Лохвицького 

району Полтавської області 

0,15 Збірник наукових праць професорсько-

викладацького складу академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2015 році (м. 

Полтава, 18-19 травня 2016 року). – Полтава : 

РВВ ПДАА, 2016. – С. 189 – 192. 

7. Юхно В.М., 

Юхно В.А. 

Соціальна мережа «ВКонтакте» як засіб інтерактивного спілкування між 

студентами та викладачами 

0,14 Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

викладачів та аспірантів «Науково-методичні 

засади системи забезпечення якості освітньої 

діяльності». – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 

222–224. 

8. Юхно В.М., 

Юхно В.А. 
Біфідо- та лактобактерії кишківника людини 0,1 Матеріали науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії 

(м. Полтава, 18-19 травня 2016 року). – Полтава : 

РВВ ПДАА, 2016. – С. 192-193. 
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9. Кузьменко Л. М., 

Тендітник В. С.  

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів як основного 

засобу засвоєння навчального матеріалу 

0,1 

Матеріали 47-ї науково-методичної конференції 

«Науково-методичні засади системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» (м. 

Полтава, 15-16 березня 2016 року). – Полтава : 

РВВ ПДАА, 2016. – С. 211 – 213. 

в газетах 

Монографія 

1.     

2.1 ШТАТНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В 

НАУКОВИХ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Симпозіум 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

державна, 

обласна та 

районна 

Назва заходу Тема наукової доповіді 

Кіль-

кість 

допо-

відей 

1. Тендітник В.С. к.с.г.н., доцент конференція вузівська «Науково-методичні засади 

системи забезпечення якості 

освітньої діяльності» (м. Полтава,  

15-16 березня 2016 року) 

Методичне забезпечення 

самостійної роботи 

студентів як основного 

засобу засвоєння 

навчального матеріалу 

1 

2. Тендітник В.С. к.с.г.н., доцент конференція вузівська «Науково-методичні засади 

системи забезпечення якості 

освітньої діяльності»  

(м. Полтава,  

15-16 березня 2016 року) 

Про деякі науково-

методичні вимоги щодо 

забезпечення якості 

освітньої діяльності 

1 

3. Тендітник В.С. к.с.г.н., доцент конференція вузівська Конференція професорсько-

викладацького складу академії за 

підсумками науково-дослідної 

роботи в 2015 році  

(м. Полтава,  

18-19 травня 2016 року) 

Оптимізація технології 

молока і його якості в СВК 

«Токарі» Лохвицького 

району Полтавської області 

1 

4. Кравченко О.І. к.с.г.н., доцент конференція міжнародна XXII Международной научно-

практической конференции 

«Научный фактор в стратегии 

иннова-ционного развития 

свиноводства». – 9-11 сентября 

2015 года, Гродно, ГГАУ. 

 

Перспективы использо-

вания показателя мяснос-ти 

туши в качестве 

селекционного критерия в 

промышленном свино-

водстве Украины 

1 
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5. Кравченко О.І. к.с.г.н., доцент конференція міжнародна SIMPOZION ŞTIINŢIFIC  

INTERNAŢIONAL „Realizărişi 

perspective 

оnZootehnieşiBiotehnologii” 

dedicataniversării a 75 ani de la 

fondareaFacultăţii de 

ZootehnieşiBiotehnologii29-31 

octombrie 2015 

Качественные показатели 

мяса и сала свиней 

разныхгенотипов 

1 

6. Кравченко О.І. к.с.г.н., доцент конференція міжнародна WurstTech«М'ясо и 

мясопереработка». -  17-18 березня 

2016 року, отель «Пуща» Киев. 

Перспективы применения 

европейской 

классификации туш 

крупного рогатого скота, 

свиней и овец. 

1 

7. Кравченко О.І. к.с.г.н., доцент конференція державна ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

«Хімія, екологія та освіта» ( 

м.Полтава ,28-29 квітня 2016 року 

Моделювання параметрів 

екологічного оцінювання 

продукції свинарства 

1 

8. Кравченко О.І. к.с.г.н., доцент конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорського-викладацького 

складу Полтавської державної 

аграрної академії, м. Полтава, 18-

19 травня 2015 року 

Порівняльна оцінка якості 

туш свиней згідно 

вітчизняної  та європейської 

класифікації 

1 

9. Кравченко О.І. к.с.г.н., доцент конференція міжнародна «Biodiversity of farm animal genetic 

resources and its significance on 

еcosystem balance». – 19-20 May, 

Baisogala, Lithuania 

Efficiency of use boars 

American selection in 

breeding programs of Ukraine 

1 

10. Кравченко О.І. к.с.г.н., доцент семінар державний «Проблеми та інновації у  

свинарстві» – 9 червня 2016 року 

«Агро-2016», Київ 

Застосування нової 

класифікації туш свиней в 

Україні 

1 

11. Кузьменко Л.М. к.с.г.н. симпозіум міжнародний «Simpozionului Ştiinţific 

Internaţional «Realizări şi 

perspective în Zootehnie şi 

Biotehnologii» dedicat aniversării a 

75 ani de la fondarea Fac. de 

Zootehnie şi Biotehnologii» 

(29-31 octombrie 2015). 

Влияние разных 

источников протеина в 

комбикорме на 

эффективность откорма 

свиней 

1 

12. Кузьменко Л.М. к.с.г.н. конференція вузівська «Науково-методичні засади 

системи забезпечення якості 

освітньої діяльності»  

(м. Полтава,  

15-16 березня 2016 року) 

Методичне забезпечення 

самостійної роботи 

студентів як основного 

засобу засвоєння 

навчального матеріалу 

1 
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13. Кузьменко Л.М. к.с.г.н. конференція вузівська Конференція професорсько-

викладацького складу академії за 

підсумками науково-дослідної 

роботи в 2015 році  

(м. Полтава,  

18-19 травня 2016 року) 

Перспективні напрями 

удосконалення традиційних 

технологій молочних 

продуктів 

1 

14. Кузьменко Л.М. к.с.г.н. конференція вузівська Конференція професорсько-

викладацького складу академії за 

підсумками науково-дослідної 

роботи в 2015 році  

(м. Полтава,  

18-19 травня 2016 року) 

Оптимізація технології 

молока і його якості в СВК 

«Токарі» Лохвицького 

району Полтавської області 

1 

15. Юхно В.М. к.с.г.н., доцент сімпозіум міжнародний Simpozionului Ştiinţific Internaţional 

«Realizări şi perspective în Zootehnie 

şi Biotehnologii» dedicat aniversării 

a 75 ani de la fondarea Fac. de 

Zootehnie şi Biotehnologii 

(29-31. 10. 2015). 

Влияние разных 

источников протеина в 

комбикорме на 

эффективность откорма 

свиней 

1 

16. Юхно В.М. к.с.г.н., доцент конференція вузівська 47-ї науково-методична 

конференція викладачів та 

аспірантів «Науково-методичні 

засади системи забезпечення 

якості освітньої діяльності» 

(15-16.03.2016) 

Соціальна мережа 

«ВКонтакте» як засіб 

інтерактивного спілку-

вання між студентами та 

викладачами 

1 

17. Юхно В.М. к.с.г.н., доцент конференція вузівська науково-практична кон-ференція 

професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної 

аграрної академії (м. Полтава, 18-

19 травня 2016 року) 

Біфідо- та лактобактерії 

кишківника людини 

1 

18. Кодак Т.С. к.с.г.н. конференція міжнародна «Biodiversity of farm animal genetic 

resources and its significance on 

ecosystem balance», Baisogala, 

Lithuania, 19-20 May, 2016   

Efficiency of use boars 

American selection in 

breeding program of Ukraine 

1 

19. Кодак Т.С. к.с.г.н. конференція вузівська Науково-практична конференція 

професорського-викладацького 

складу Полтавської державної 

аграрної академії, м. Полтава, 18-

19 травня 2016 року 

Порівняльна оцінка якості 

туш свиней згідно 

вітчизняної 

та європейської 

класифікації 

 

 

 

1 
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20. Ножечкіна Г.М. к.т.н., доцент семінар державна Всеукраїнський семінар «Вироб-

ництво  молочних та молоковміс-

них продуктів: технології, 

інгредієнти, обладнання, новини 

законодавства, нормативна база, 

проблеми якості», м. Київ, 3-4 

грудня 2015 року 

Комплексний підхід до 

питань харчової безпеки 

на молокопереробних 

підприємствах 

1 

21. Ножечкіна Г.М. к.т.н., доцент семінар державна Всеукраїнський семінар «Сучасне 

обладнання, інноваційні технології 

та проблеми якості у виробництві 

молочної продукції»,  м. Київ, 17-

18 березня 2016 року 

Порівняльний аналіз 

сучасних технологій 

виробництва 

кисломолочного сиру: 

переваги і недоліки 

1 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу 

Державне, 

обласне 

Дата 

виступу 

1.      

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО РАДІО 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу 

Радіо 

(державне, 

обласне) 

Дата 

виступу 

1.      

2.3 АСПІРАНТИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові аспіранта 

Спеціальність 

(очно, заочно) 
Науковий керівник 

Дата вступу в 

аспірантуру 

1.     

ЗДОБУВАЧІ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові здобувача 
Спеціальність Науковий керівник 

Дата 

прикріплення 

1.     

2.5  

ДОКТОРИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові доктора 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Спеціальність 

Штатний, 

сумісник 

1.     

 

 

 



  104 

2.8 ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема дисертації Науковий керівник Спеціальність 

Кандидатська, 

докторська, дата 

захисту 

1. Кодак Т.С. Ефективність використання кнурів 

зарубіжної та вітчизняної селекції у 

поєднанні з чистопородними та 

помісними свиноматками в умовах 

товарного репродуктора 

Березовський М.Д., доктор 

с.г.наук, професор 

06.02.01 – розведення та 

селекція 

сільськогосподарських 

тварин 

Кандидатська 

дисертація 

30.09.2015 

ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Автореферат, монографія, 

підручник, навчальний посібник 
Назва 

Дата 

надання 

1. Тендітник В.С., 

Кузьменко Л.М. 

к. с.-г. н, доцент 

к. с.-г. н 

Автореферат кандидатської 

дисертації Зволейко Дмитра 

Володимировича на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

технічних наук 

Вплив різних типів доїльних установок на процес 

молоковіддачі, продуктивність корів  

16.05.16 

2. Кравченко О.І. к. с.-г. н, доцент Автореферат дисертації Змієвської 

Тетяни Миколаївни на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

технічних наук 

Розроблення технології реструктованих формованих 

продуктів із м’яса птиці 

11.05.16 

3. Кравченко О.І. к. с.-г. н, доцент Автореферат дисертації Крижської 

Тетяни Анатоліївни  на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

технічних наук 

Розробка технології сиров’яленого суцільном’язового 

продукту із м’яса птиці 

11.03.16 

4. Кравченко О.І. к. с.-г. н, доцент Автореферат дисертації  Ішханяна 

Артура Рудольфовича на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук 

Удосконалення прийомів оцінки продуктивності 

свиней за різних методів розведення та інтенсивності 

формування їх організму 

27.05.16 

5. Кравченко О.І. к. с.-г. н, доцент Автореферат дисертації Шебаніна 

Петра Олексійовича на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук 

Технологічні та селекційно-генетичні фактори 

підвищення продуктивності свиней 

25.05.16 

6. Кодак Т.С. к. с.-г. н Автореферат дисертації  Ішханяна 

Артура Рудольфовича на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук 

Удосконалення прийомів оцінки продуктивності 

свиней за різних методів розведення та інтенсивності 

формування їх організму 

27.05.16 
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НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

№ 
Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова 

публікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

1.  Ємець Ю.В., 

Глухова А.А. 

 

Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

4 курс 

 

 Характеристика  шинкових виробів 

різних країн  

Матеріалах студентської  науко-вої конференції 27-28 

квітня 2016 року» ,   Том ІІ  «Тези навчально-

наукового   аграрно-інженерного інституту та 

навчально-нау-кового інституту   тваринництва і 

ветеринарної медицини. – Полтава, РВВ ПДАА, 2016. 

– С.245-246. 

2.  Панасенко П.О.  

 

Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 Покращення ферментації сирокопчених 

ковбас 

 

Матеріалах студентської  науко-вої конференції 27-28 

квітня 2016 року» ,   Том ІІ  «Тези навчально-

наукового   аграрно-інженерного інституту та 

навчально-нау-кового інституту   тваринництва і 

ветеринарної медицини. – Полтава, РВВ ПДАА, 2016. 

– С.266-267. 

3.  Саенко В.Р.  

 

Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 Порівняльна оцінка солених оселедців 

 

Матеріалах студентської  науко-вої конференції 27-28 

квітня 2016 року» ,   Том ІІ  «Тези навчально-

наукового   аграрно-інженерного інституту та 

навчально-нау-кового інституту   тваринництва і 

ветеринарної медицини. – Полтава, РВВ ПДАА, 2016. 

– С.269-271. 
4.  Албул Л. В. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

4 курс 3 група 

 

 Формування якісних показників 

вершкового масла 

Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 228–229. 
5.  Величко К. І. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 

 Історія та коротка характеристика  ТОВ 

«Лубенський молочний завод» 

Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 233–234. 
6.  Величко К. І. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 

 Особливості технології кисломолочних 

напоїв 

Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 234–236. 
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7.  Іваненко В. А. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

1 курс, ОКР 

«Спеціаліст» 

 Історія і географія сиру Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 247–248. 
8.  Кацай А. Р. Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, 

1 курс, СВО «Магістр» 

 Нетрадиційні компоненти 

кисломолочних продуктів 

Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 252–253. 
9.  Колєснік В. Л. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 

 Виробництво кисломолочного сиру з 

використанням ванн-вставок 

Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 256–257. 
10.  Крем’янська К. В. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 

 Особливості технології розсільного 

сиру бринза 

Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 258–259. 
11.  Люта Л. В. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 

 Історія та технологія виробництва 

адигейського сиру 

Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 261–262. 
12.  Радченко О. М. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

4 курс 

 

 Види контролю якості Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 268–269. 
13.  Цимбал Л. М. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

3 курс 

 

 Користь і шкода твердих сирів Матеріали студентської наукової конференції» (27-28 

квітня 2016 рік). – Том ІІ «Тези навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту та навчально-

наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 273–274. 
14.  Бондаренко В.Г. Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, 

магістрант 

 Використання штучних оболонок у 

виробництві ковбасних виробів 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 231-232. 
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15.  Венька К.С. Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, 

магістрант 

 Особливості різних видів розсільних 

сирів 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 236-237. 
16.  Калініченко І.М. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

магістрант 

 Процес кутерування у технології 

варених ковбас 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 250-251. 
17.  Лук’яненко Т.В. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

магістрант 

 Застосування молокозсідальних 

препаратів у сировиробництві 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 259-260. 
18.  Горьовий О.О. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

4 курс 

 Загальна технологія молочних каш для 

дитячого харчування 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 244-245. 
19.  Калієнко Д.О. Технологія виробництва 

та переробки продукції, 

4 курс 

 Виробництво сирокопчених ковбас Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 248-250. 
20.  Цюра К.П. Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, 

4 курс 

 Адаптовані сухі молочнні суміші 

«Малиш» і «Малютка» 

Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 274-276. 
21.  Скляр Т.Д. Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, 

3 курс 

 Тахтаулівські ковбаси Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 27-28 квітня 

2016р. Том ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-

інженерного інституту та навчально-наукового 

інституту тваринництва і ветеринарної медицини. – 
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Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 271-272. 
22.  Буданова О.О. Технологія виробництва 

та переробки продукції,  

магістр 

 

 Оптимізація технології молока і його 

якості в СВК «Токарі» Лохвицького 

району Полтавської області 

Збірник наукових праць професорсько-викладацького 

складу академії за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 травня 2016 

року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2016. – С. 189 – 192. 

2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 
Назва патенту, авторського свідоцтва Номер 

Дата 

реєстрації 
Ким зареєстровано 

1.       

СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 2-У ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 
Спеціальність, курс, група Призове місце 

1. Бондаренко В.Г Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 1 курс магістратури - 

2. Калієнко Д.О. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 4 курс - 

3. Цюра К.П. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 4 курс - 

2.13 СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ 

№ 
Прізвище, ім’я,  

по батькові студента 
Спеціальність, курс, група Призове місце 

1. Шершова А.О. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 2 курс магістратури - 

    

2.12 СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В НАУКОВИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, курс, 

група 

Симпозіум, 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

міжгалузева та 

галузева, навчального 

закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість 

доповідей 

1.  Ємець Ю.В.,  

Глухова А.А. 

 

Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції, 

4 курс 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Характеристика  шинкових виробів 

різних країн  

1 

2.  Панасенко П.О.  Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції, 

 3 курс 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Покращення ферментації сирокопчених 

ковбас 

 

1 

3.  Саенко В.Р.  Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції, 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Порівняльна оцінка солених оселедців 

 

1 
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 3 курс 

4.  Албул Л. В. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

4 курс 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Формування якісних показників 

вершкового масла 

1 

5.  Величко К. І. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

3 курс 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Історія та коротка характеристика  ТОВ 

«Лубенський молочний завод» 

1 

6.  Величко К. І. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

3 курс 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Особливості технології кисломолочних 

напоїв 

1 

7.  Іваненко В. А. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

1 курс, ОКР 

«Спеціаліст» 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Історія і географія сиру 1 

8.  Кацай А. Р. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва,   

1 курс, СВО 

«Магістр» 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Нетрадиційні компоненти 

кисломолочних продуктів 

1 

9.  Колєснік В. Л. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

3 курс 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Виробництво кисломолочного сиру з 

використанням ванн-вставок 

1 

10.  Крем’янська К.В. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Особливості технології розсільного сиру 

бринза 

1 
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3 курс 

 

11.  Люта Л. В. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

3 курс 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Історія та технологія виробництва 

адигейського сиру 

1 

12.  Радченко О. М. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

4 курс 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Види контролю якості 1 

13.  Цимбал Л. М. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

3 курс 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Користь і шкода твердих сирів 1 

14.  Бондаренко В.Г. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

1 курс магістр 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Використання штучних оболонок у 

виробництві ковбасних виробів 

1 

15.  Венька К.С. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

1 курс магістр 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Особливості різних видів розсільних 

сирів 

1 

16.  Калініченко І.М. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

1 курс магістр 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Процес кутерування у технології варених 

ковбас 

1 

17.  Лук’яненко Т.В. 
Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

1 курс магістр 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Застосування молокозсідальних 

препаратів у сировиробництві 

 

 

 

 

1 
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18.  Горьовий О.О. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

4 курс 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Загальна технологія молочних каш для 

дитячого харчування 

1 

19.  Калієнко Д.О. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

4 курс 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Виробництво сирокопчених ковбас 1 

20.  Цюра К.П. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

4 курс 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Адаптовані сухі молочнні суміші 

«Малиш» і «Малютка» 

1 

21.  Скляр Т.Д. Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

3 курс 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

«Тахтаулівські ковбаси» 1 

22.  Примак І.О. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

магістр 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Оптимізація технології вершкового 

масла на ПП «Білоцерківська 

агропромислова група» 

1 

23.  Щербань К.С. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

магістр 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Оптимізація виробництва і якість 

молочної сировини в зоні діяльності ПП 

«Білоцерківська агропромислова група» 

1 

24.  Буданова О.О. Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції,  

магістр 

 

Конференція ПДАА Студентська  наукова 

конференція, ПДАА, 

27-28 квітня 2016 

року 

Удосконалення технології молока і його 

якості в СВК «Токарі» Лохвицького 

району Полтавської області 

1 

 



РОЗДІЛ 9. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ 

ВИПУСКНИКІВ 
9.1. Дипломне проектування 

№ 

п/п 
Дипломник Тема дипломної роботи Науковий керівник 

Оцін- 

ка 

Рекомендації 

ДЕК до 

впровадження 

Спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

Денна форма навчання 

ОКР «Бакалавр» 

1. Вишегородська  

Юлія 

Олександрівна  

Технологія сирокопчених і сиров’ялених 

ковбас в умовах ТОВ «Заря» м. Полтава 

Кузьменко Л.М. 

5  

2. Михатіло 

Владислав  

Валерійович 

Технологія сухого молока в умовах ПП 

«Білоцерківська агропромислова група» 

Кузьменко Л.М. 

4  

3. Маленко  

Юлія  

Вікторівна 

Технологія вершкового масла в умовах ПП 

«Білоцерківська агропромислова група» 

Тендітник В.С. 

5  

4. Томасян 

Марія  

Арамівна 

Технологія вершкового масла в умовах ТОВ 

«Глобинський маслосирзавод» 

Кузьменко Л.М. 
 

5 
 

5. Овраменко  

Оксана 

Олександрівна 

Технологія питних видів молока в умовах 

ТОВ «Лубенський молочний завод» 

Кузьменко Л.М. 
 

4 
 

6. Говоруха  

Олександр 

Валерійович 

Технологія кисломолочних продуктів в 

умовах ТОВ «Лубенський молочний завод» 

 

Кузьменко Л.М. 

4  

7. Радченко 

Оксана 

Михайлівна 

Технологія кисломолочного сиру та 

сиркових виробів в умовах ПП 

«Білоцерківська агропромислова група» 

Тендітник В.С. 

5  

8. Албул  

Лілія  

Валеріївна 

Технологія вершкового масла в умовах ПП 

«Білоцерківська агропромислова група» 

Кузьменко Л.М. 

5  

9. Сацька  

Марина  

Андріївна 

Технологія кисломолочних продуктів в 

умовах ТОВ «Лубенський молочний завод» 
Юхно В.М. 5  

10. 
Цюра  

Каміла 

Петрівна 

Технологія та контроль якості сухих 

молочних сумішей для дитячого харчування 

в умовах ПАТ «Хорольський молоко-

консервний комбінат дитячих продуктів» 

Юхно В.М. 5  

11. Калієнко  

Дарія 

Олександрівна  

Технологія сирокопчених ковбас в умовах 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 
Юхно В.М. 5  

12. 
Горьовий  

Олександр 

Олегович  

Технологія молочних кащ щвидкого 

приготування для дитячого харчування в 

умовах ПАТ «Хорольський молоко-

консервний комбінат дитячих продуктів» 

Юхно В.М. 5  

13. Гура  

Артур 

Миколайович 

Технологія та контроль якості варених 

ковбас в умовах ПП «Кременчукм’ясо» 
Юхно В.М. 4  

14. Вакарчук  

Євгеній  

Олександрович 

Технологія виробництва напів-копчених 

ковбас в умовах ТОВ «Мічуріна» м. Глобине, 

Полтавської області 

Юхно В.М. 3  

15. Єжелий  

Віктор 

Васильович  

Технологія напівкопчених ковбас в умовах 

ПАТ «Кременчукм’ясо» 
Юхно В.М. 4  

16. Сарнавська  

Ірина  

Вікторівна 

Технологія копчених виробів в умовах ПП 

«Тахтаулівські ковбаси» 

Кодак Т.С. 

5  
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17. Мунько  

Денис 

 Юрійович 

Технологія кисломолочного сиру та виробів з 

нього в умовах ТОВ «Маслозавод «Заріг» 

Кодак Т.С. 

3  

18.  Глухова  

Анастасія 

Анатоліївна 

Технологія сирокопчених ковбас в умовах 

КП «Полтавський м’ясокомбінат» 

Кравченко О.І. 

4  

19. Ємець  

Юлія  

Валеріївна 

Технологія варених ковбас в умовах ТОВ 

«Агропромислова компанія «Докучаєвські 

чорноземи» 

Кравченко О.І. 

4  

20. Кудря  

Яніна  

Сергіївна 

Технологія напівкопчених ковбас в умовах 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

Кравченко О.І. 

4  

21. Марусіна  

Оксана  

Валеріївна 

Технологія копчено-варених виробів в 

умовах ПАТ «Кременчукм’ясо» 

Кравченко О.І. 

3  

22. Кабушка  

Ярослав  

Сергійович 

Проект молочноконсервного цеху на 

ПАТ «Пирятинський сирзавод» 

Ножечкіна Г.М. 4 

 

23. Коротенко  

Ірина  

Вікторівна 

Проект маслоцеху на ТОВ «Глобинський 

маслозавод» 

Ножечкіна Г.М. 5 

  

24. Зал  

Маргарита 

Андріївна 

Проект  цеху кисломолочної продукції на 

ТОВ «Лубенський молочний завод» 

Ножечкіна Г.М. 5 

  

25. Стороженко  

Анна  

Олександрівна 

Проект  цеху незбираномолочної продукції 

на ТОВ «Лубенський молочний завод» 

Ножечкіна Г.М. 3 

  

26. Сергєєва   

Людмила 

Геннадіївна 

Проект  цеху незбираномолочної продукції 

на ПАТ «Пирятинський сирзавод» 

Ножечкіна Г.М. 5 
 

27. Рудь  

Сергій  

Сергійович 

Проект сирцехуна ПАТ «Пирятинський 

сирзавод» 

Ножечкіна Г.М. 4 
 

28.  Коломієць  

Ірина  

Андріївна 

Технологія твердих сирів на 

Ат «Пирятинський сирзавод» 

Тендітник В.С.  4 
 

ОКР « Спеціаліст» 

1. Іваненко  

Вероніка  

Аркадіївна 

Удосконалення технології твердих сирів в 

умовах АТ «Пирятинський сирзавод» 
Кузьменко Л.М. 5  

2. Пронька  

Анастасія 

Григорівна 

Удосконалення технології переробки молока 

в умовах ТОВ «Миргородмолокопродукт» 
Кузьменко Л.М. 3  

3. Куімов  

Дмитро  

Артурович 

Удосконалення технології виробництва 

молока та підвищення його якості в умовах 

ТОВ «Білагро» 

Кузьменко Л.М. 4  

4. 
Теодорович  

Ярослав 

Миколайович 

Удосконалення технології виробництва 

молока та підвищення його якості в умовах 

ТОВ «Агрофірма «Перше травня» 

Кузьменко Л.М. 

 

 

3 

 

 

5. Бут  

Василина  

Василівна 

Удосконалення технології переробки молока 

в умовах ФОП «Козуб» 
Юхно В.М. 4  

6. Ломака  

Яна 

Ігорівна 

Удосконалення технології твердих сирів з 

низькою температурою другого нагрівання в 

умовах АТ «Пирятинський сирзавод» 

Юхно В.М. 5  

7. Соловйова  

Таміла  

Ігорівна 

Удосконалення технології копчених 

ковбасних виробів в умовах ПАТ 

«Кременчукм’ясо» 

Кодак Т.С. 

5  

8. Кузема  

Аліна  

Удосконалення технології напівкопчених 

ковбасних виробів в умовах ПАТ 

Кодак Т.С. 
4  

http://krm.com.ua/index.php?id=30
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Віталіївна «Кременчукм’ясо» 

9 

 

Варченко  

Михайло 

Валеріович 

Удосконалення технології сирокопчених 

ковбас в умовах КП «Полтавський 

м’ясокомбінат» 

Кравченко О.І. 

4  

10. Олефір  

Сергій  

Юрійович 

Удосконалення технології варених ковбас в 

умовах ТОВ «Агропромислова компанія 

«Докучаєвські чорноземи» 

Кравченко О.І. 

3  

11. Путівський 

Володимир 

Миколайович 

Удосконалення технології забою тварин в 

умовах ТОВ «Глобинськийм’ясокомбінат» 

Кравченко О.І. 

4  

12. Шевчук 

(Пономаренко) 

Лілія Анатоліївна 

Удосконалення технології м’ясних 

копченостей в умовах ТОВ 

«Глобинськийм’ясокомбінат» 

Кравченко О.І. 

4  

13. Яйчун  

Володимир 

Миколайович 

Удосконалення технології плавлених сирів в 

умовах ПП «Білоцерківська агропромислова 

група» 

Кравченко О.І. 

4  

14. Бець  

Віктор  

Вікторович 

Проект реконструкції цеху кисломолочної 

продукції на ПрАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод» 

Ножечкіна Г.М. 

4  

ОКР «Магістр» 

1. Ситник  

Марія 

Антонівна 

Оптимізація технології твердих сирів з 

ароматизаторами в умовах АТ 

«Пирятинський сирзавод» 

Кузьменко Л.М. 

4  

2. Олексієнко 

Єлизавета  

Ігорівна 

Оптимізація технології кисломолочних 

продуктів в умовах ПАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод» 

Кузьменко Л.М. 

5  

3. Барабаш 

Маргарита 

Анатоліївна 

Оптимізація технології твердих сирів в 

умовах АТ «Пирятинський сирзавод» 

Кузьменко Л.М. 

5  

4. Самойленко  

Ксенія 

Олегівна 

Оптимізація технології кисломолочних 

продуктів в умовах ТОВ «Лубенський 

молочний завод» 

Юхно В.М. 3  

5. Кондуфор 

Юлія 

Юріївна 

Оптимізація технології плавлених сирів в 

умовах Решетилівської філії ТОВ «Терра 

Фуд» 

Юхно В.М. 4  

6. Хоменко  

Олена 

Олександрівна 

«Оптимізація технології копченостей в 

умовах ФОП «Булочніков С.Л.» 

Новосанжарського району Полтавської 

області» 

Кравченко О.І. 

4  

7. Шершова 

Альона  

Олегівна 

«Оптимізація технології сирокопчених 

ковбас в умовах ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

Кравченко О.І. 

4  

8. 

Зінченко  

Артем 

Володимирович 

Розроблення технології нового виду 

йогурту з рослинними структуруючими 

інгредієнтами 

 

Ножечкіна Г.М. 

3  
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Спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

Заочна форма навчання 

ОКР «Спеціаліст» 

1. Катькало  

Ірина  

Вікторівна 

Удосконалення технології твердих сирів і 

сирних продуктів в умовах ТОВ «ГАДЯЧСИР» 
Кузьменко Л.М. 5  

2. Катькало 

Андрій 

Михайлович 

Удосконалення технології згущеного молока в 

умовах ТОВ «ГАДЯЧСИР» 
Кузьменко Л.М. 

 

5 
 

3. Виноградова  

Анна 

Сергіївна 

Удосконалення технології вершкового масла в 

умовах ПП «Білоцерківська агропромислова 

група» 

Кузьменко Л.М. 4  

4. 
Лавренко  

Діана 

Валеріївна  

Удосконалення технології виробництва молока 

та підвищення його якості в умовах ДП 

Машівської виправної колонії  УДПтС в  

Полтавській області № 9 

Кузьменко Л.М. 4  

5. Гафійчук 

Аліна 

Олександрівна 

Удосконалення технології твердих сирів в 

умовах ТОВ «Славія» Сумської області 
Кузьменко Л.М. 4  

6. Зус  

Оксана  

Юріївна 

Удосконалення технології забою свиней в 

умовах ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 
Юхно В.М. 4  

7. Касяновська 

Світлана  

Вікторівна 

Удосконалення технології варених ковбасних 

виробів в умовах ПП «Тахтаулівські ковбаси» Кодак Т.С. 5  

8. Сарган  

Світлана 

Миколаївна 

Удосконалення виробництва сирокопчених 

ковбас в умовах ПП «Тахтаулівські ковбаси» Кодак Т.С. 4  

9. Болкуневич  

Таміла  

Сергіївна 

«Удосконалення технології напівкопчених 

ковбас в умовах ПП «Тахтаулівські ковбаси» Кравченко О.І. 5  

10. Стеценко 

Олександр 

Миколайовича 

«Удосконалення технології варених ковбас в 

умовах ТОВ «Фірма Заря» Кравченко О.І. 4  

11. Фролова  

Марина  

Сергіївна 

«Удосконалення технології шинкових виробів в 

умовах ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» Кравченко О.І. 4  

ОКР «Магістр» 

1. Шовкопляс 

Олександр 

Миколайович 

Оптимізація технології молока в умовах ТОВ 

«Дукла» 
Кравченко О.І. 5  
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9.2. Підсумки захисту дипломних робіт (проектів) 

Спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

Показники 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістр спеціаліст бакалавр 

очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Всього випускних (дипломних) робіт (проектів) 8 1 14 11 28 - 

2. Захистили (випускні) дипломні роботи (проекти), % 100 100 100 100 100 - 

    в т.ч. на       “5”, чол. 2 1 3 4 12 - 

                                % 25,00 100 21,43 36,36 42,86 - 

                       “4”, чол. 4 - 8 7 12 - 

                              % 50,00 - 57,14 63,64 42,86 - 

                        “3”, чол. 2 - 3 - 4 - 

                                % 25,00 - 21,43 - 14,28 - 

3.  Середній бал 4,00 5,00 4,00 4,36 4,29 - 

 

 

9.3. Результати здачі державного екзамену 

Спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

Показники 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістр спеціаліст бакалавр 

очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Всього випускників 8 1 14 11 28 - 

2. Здали іспити, % 100 100 100 100 100 - 

    в т.ч. на       “5”, чол. 2 1 3 4 12 - 

                                % 25,00 100 21,43 36,36 42,86 - 

                       “4”, чол. 4 - 8 7 12 - 

                              % 50,00 - 57,14 63,64 42,86 - 

                        “3”, чол. 2 - 3 - 4 - 

                                % 25,00 - 21,43 - 14,28 - 

3.  Середній бал 4,00 5,00 4,00 4,36 4,29 - 
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РОЗДІЛ 10. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Підсумовуючи результати роботи кафедри за останній навчальний рік, 

можна зробити такі висновки:  

1. Завдяки напруженій робті викладачів, план роботи кафедри на 2015-

2016 навчальний рік виконано  в повному обсязі. 

2. Систематично проводилися засідання кафедри, на яких розглядалися 

актуальні питання і виносилися дієві рішення з визначенням  

конкретних  виконавців  і конкретних  строків  виконання. 

3. В звітному навчальному році викладачі кафедри домоглися деякого 

покращення дисципліни серед студентів, але кількість пропусків 

занять без поважних причин продовжує мати місце, а успішність 

бажає бути кращою. Всі викладачі виконали повністю своє навчальне 

навантаження. 

4. Згідно з планом роботи кафедри викладачі Ножечкіна Г.М., Юхно В.М. 

та Кодак Т.С. виконували обов’язки керівників академічних груп 

студентів І-го курсу. Порушення трудової і навчальної дисципліни не 

було. 

5. Слід також відмітити роботу співробітників кафедри і студентів 

факультету по проведенню ремонтних робіт (приміщень, обладнання, 

меблів, лабораторій) і по покращенню матеріально-технічної бази 

кафедри. Було відремонтовано комп’ютер і принтер, в лабораторіях і 

кабінетах замінено 33 стелеві лампи і стартери до них, відремонтовано 

холодильник, придбано хімреактиви, миючі засоби, дверні замки, 

ручки і т. ін.   

Поряд з позитивною оцінкою багатьох позицій діяльності кафедри слід 

відмітити і деякі її недоліки: 

1. Не всіма викладачами поки що видані комп’ютерним виконанням 

повні конспекти лекцій з дисциплін кафедри. 

2. З деяких дисциплін не завершено роботу в повному обсязі по 

підготовці методичного забезпечення і, зокрема, по самостійній 

роботі студентів. 

3. На наш погляд використання 100-бальної системи і шкали ЄКТС 

оцінювання знань студентів потребує або відміни, або 

удосконалення. 

4. Рекомендації, вказівки, пояснення та інші матеріали методичного 

забезпечення не всі віддруковані через редакційно-видавничий відділ 

ПДАА, а краще б через РВВ НМЦ МОН України. 

5. За останній рік участь кафедри у підготовці підручників, посібників, 

монографій, статей була недостатньою. 

6. На кафедрі відсутнє керівництво аспірантами і здобувачами, хоча 

така можливість не виключається.  

7. На кафедрі відсутні стенди, що характеризують її навчальну, 

методичну, наукову, виховну і організаційну роботу. 
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Приймаючи до уваги вище викладене вважати за необхідне: 

1. В 2016-2017 навчальному році продовжувати обмін педагогічним 

досвідом в різних його формах між викладачами кафедри, факультету, академії 

і інших вищих навчальних закладів. І на далі постійно підвищувати рівень 

педагогічної майстерності і вважати, що педагогічне експериментування 

потребує такого наукового підходу, як і наукові дослідження. 

2. Підготувати до друку матеріали лекцій з усіх дисциплін кафедри. 

Підкреслюючи важливість лекції, слід розглядати її як систему досягнень з 

даної дисципліни, зв’язок її з лабораторними і практичними заняттями, з 

виробничою практикою, яка супроводжується демонстрацією досліджень, 

наглядного приладдя і  т. п.  

3. Постійно покращувати і поновлювати матеріальне забезпечення 

лабораторій і навчальних кабінетів. Прохати ректорат академії профінансувати 

кафедру до розумної межі з тим, щоб викладач зміг показати, якою повинна 

бути сучасна навчальна лабораторія з даної дисципліни і як слід організувати її 

навчальну роботу виходячи з сучасних вимог науки і практики.  

4. Розробити зміст і архітектоніку, виготовити і встановити навчально-

методичні кафедральні стенди пізнавального і інформаційного характеру. 

5. Просити ректорат академії придбати новітню навчальну та  наукову 

літературу згідно переліку, складеного кафедрою, а також продовжити 

підписку на відповідні журнали з виробництва і переробки молока і м’яса,  чого 

в цьому році не трапилося. 

6. Для покращення навчального процесу кафедрі ще потрібні кольоровий 

лазерний принтер, як мінімум три-чотри комп’ютери, ксерокс, «кафедра 

Medium PT з поличкою», ноутбук, мультимедійний проектор, обладнання для 

визначення складу і властивостей молока і м'яса та мініобладнання для 

переробки молочної і м'ясної сировини, але на все це потрібні гроші. 

7. Треба також розв’язати проблему каналізаційного сморіду, постійного 

протікання даху та опалення на кафедрі і підтримання нормальної температури 

як в зимовий, так і літній періоди, а ще провести поточні ремонтні роботи в 

приміщеннях кафедри. Температура взимку знижується до +2 °С, а влітку 

підвищується до +32 °С – коментарії тут потрібні. 

8. Що стосовно до самої схеми звіту, то вважаю, що структура його не 

допрацьована. Деякі питання повторюються. Наприклад, перелік дисциплін 

приводимо у трьох таблицях, а їх можна було обєднати в одну. Дані про захист 

виробничої практики передбачені в таблицях п/п 4.16 і 4.18 і т. ін.  

Для чого ми переписуємо питання засідань кафедри, якщо вони є в плані 

роботи кафедри і там є відмітка про їх виконання. Із року в рік перераховуємо 

площу кафедри, наче б то її хтось додає. 

 І взагалі по деяким питанням я, як завідувач кафедри, звітуюся вдруге і 

втретє. А навіщо? Це перебір папіру і часу. Папір, до речі, кафедра шукає сама, 

а часу у кожного і так в обмаль. Об’єм звіту такий, що його тільки механічно 

переписувати треба два тижні, а якщо ще й думаючи складати одному 

завідуючому, то й місяць пройде. На скільки мені відомо, в Європі, куди ми так 

швидко біжемо, таких звітів не складають. 
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В цілому можливо констатувати той факт, що кафедра має достатньо 

кваліфікований викладацький склад і досить потужну навчальну матеріально-

технічну базу для проведення всіх видів робіт, але могло б бути ще краще. 

 

 

Завідуючий кафедрою                                                             В.С. Тендітник      

 

Звіт розглянуто на засіданні кафедри, 

протокол № 15 від 2 серпня 2016 року 


