
ЗВІТ 

за 2016-2017 навчальний рік 

НАУКОВА РОБОТА 

Виконання науково-дослідних робіт 
№ 

п/п 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, вчене 

звання 

Назва 

Госпрозрахункова тематика 

1. Тендітник В.С., к.с.г.н., 

доцент 

Відповідальний викона-

вець -  Кравченко О.І., 

к.с.г.н., доцент. 

Виконавці –  

Ножечкіна Г.М., к.т.н., 

доцент; Кузьменко Л.М., 

к.с.г.н.; Юхно В.М., к.с.г.н., 

доцент; Кодак Т.С., к.с.г.н. 

 

 

 

Розроблення технології молока для 

фермерського господарства 

 малої потужності 

Ініціативна тематика 

1. Кравченко О.І., к.с.г.н., 

доцент. 

Відповідальний  

виконавець –  

Кодак Т.С., к.с.г.н. 

Розробити методичні підходи з наближення 

українського законодавства до вимог ЄС щодо 

оцінки якості туш забійних тварин», 

державний номер реєстрації 0117U004699 

2.  Тендітник В.С., к.с.г.н., 

доцент 

Відповідальний 

виконавець -           

Кузьменко Л.М. 

Вивчити хімічний склад та фізико-хімічні 

властивості молока в окремих господарствах 

Полтавської області, як сировини для 

виробництва молочних продутків 

 

 

Видання друкованих праць  

(підручників/навчальних посібників, монографій*) 

№ Автори 

Місце  

Рік видання 

Обсяг, др. арк. 

Інші видання 

1. 

Димань Т.М., Козловська 

М.В.,Облап Р.В., Дубін 

О.В., Кравченко О.І. 

Генетично модифіковані сільськогосподарські культури: 

прогрес, проблеми, перспективи : монографія / Т.М. Димань, 

М.В. Козловська, Р.В. Облап, О.В. Дубін, О.І. Кравченко; 

Передмова та ред. Т.М. Димань, Л.Г.Шморгун // Серія: 

Імплементація європейських норм і практик. Регулювання 

ринків та дослідництво в умовах СОТ. Спецвипуск від 03-04-

2013. – К.: Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 

2013. – 158 с., ілл., англомовна анотація. 

7,2 друк. арк. 

Особистий внесок – 1,4 друк.арк. 

 

За 2016-2017 н. р. викладачами кафедри було видано одну монографію, 



тобто на одну штатну одиницю професорсько-викладацького персоналу 

припадає 0,23 ум. др. арк. На навчальний рік (усього 0,23 ум. др. арк.). 

Публікації 

№ 

п/п 

ПІБ автора Назва 

Місце і рік видання  

Обсяг сторінок (др. арк.) 

У закордонних виданнях 

1. Kravchenko 

O. 

Assessment of carcasses of pigs, slaughtered with different 

live weight 

Author: Povod, M., Kravchenko, O., Getya, A. Book of         

abstracts  № 23 (2017) EAAP Annual Meeting 2017, 

Tallinn, Estonia. – P.220. 

У фахових виданнях України 

1. Кузьменко 

Лариса 

Михайлівна 

 Біологічна повноцінність свинини залежно від рівня 

соняшникового шроту в раціонах / Л. М. Кузьменко // 

Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник 

Інституту свинарства і АПВ. – Полтава: ТОВ «Фірма 

«Техсервіс»», 2016. – № 68. – С. 123 – 130. (обсяг – 0,36 

друк.арк.) 

Інші видання 

1. Кравченко 

Оксана  

Іванівна 

Деякі аспекти маркування продукції тваринництва/ 

О.І.Кравченко, Я.Чобітько //Актуальні питання 

технології продукції тваринництва: Збірник статей за 

результатами всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції студентів і молодих учених 20-21 

жовтня 2016 року. – Полтава, 2016. – С. 105-111. (обсяг 

– 0,3 друк.арк.) 

2 Юхно 

 Віктор 

Миколайович 

Сосиски – від перших згадок до сьогодення/ 

В.Г.Бондаренко, В.М.Юхно //Актуальні питання 

технології продукції тваринництва: Збірник статей за 

результатами всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції студентів і молодих учених 20-21 

жовтня 2016 року. – Полтава, 2016. – С. 81-85. (обсяг – 

0,2 друк.арк.) 

3 Юхно 

 Віктор  

Миколайович 

Бринза. Цікаво знати/ К.С.Венька, В.М.Юхно 

//Актуальні питання технології продукції тваринництва: 

Збірник статей за результатами всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції студентів і молодих 

учених 20-21 жовтня 2016 року. – Полтава, 2016. – С. 

85-90. (обсяг – 0,22 друк.арк.) 

4 Юхно 

 Віктор 

 

Миколайович 

Пробіотики у молочних продуктах/Т.В.Лукьяненко, 

В.М.Юхно //Актуальні питання технології продукції 

тваринництва: Збірник статей за результатами 

всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції студентів і молодих учених 20-21 жовтня 



2016 року. – Полтава, 2016. – С. 96-90. (обсяг – 0,18 

друк.арк.) 

5 Кодак 

Тетяна 

 Степанівна 

Якість сала / Т.С. Кодак// Актуальні питання технології 

продукції тваринництва: Збірник статей за результатами 

всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції студентів і молодих учених 20-21 жовтня 

2016 року. – Полтава, 2016. – С. 90-95. (обсяг – 0,22 

друк.арк.)  

Збірники тез доповідей 

1 Тендітник  

Володимир 

Сергійович 

 

З досвіду засвоєння студентами дисциплін «Технологія 

молока і молочних продуктів» та «Технології м’яса і 

м’ясних продуктів» / В.С. Тендітник, Л.М. Кузьменко, 

Т.С. Кодак // Матеріали 48-ї науковометодичної 

конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні 

основи компетентнісного підходу до підготовки 

здобувачів вищої освіти». – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. 

– С. 213-215. (обсяг – 0,14 друк.арк.) 

2 Кузьменко 

Лариса 

Михайлівна 

 

З досвіду засвоєння студентами дисциплін «Технологія 

молока і молочних продуктів» та «Технології м’яса і 

м’ясних продуктів» / В.С. Тендітник, Л.М. Кузьменко, 

Т.С. Кодак // Матеріали 48-ї науковометодичної 

конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні 

основи компетентнісного підходу до підготовки 

здобувачів вищої освіти». – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. 

– С. 213-215. (обсяг – 0,14 друк.арк.) 

3 Кодак  

Тетяна 

Степанівна  

З досвіду засвоєння студентами дисциплін «Технологія 

молока і молочних продуктів» та «Технології м’яса і 

м’ясних продуктів» / В.С. Тендітник, Л.М. Кузьменко, 

Т.С. Кодак // Матеріали 48-ї науковометодичної 

конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні 

основи компетентнісного підходу до підготовки 

здобувачів вищої освіти». – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. 

– С. 213-215. (обсяг – 0,14 друк.арк.) 

3 Тендітник 

Володимир 

Сергійович 

Кількісні зміни лактози молока, як фактор його 

натуральності / В. С. Тендітник, Л. М. Кузьменко,  Т. С. 

Кодак // Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18 

травня 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 

359–360. (обсяг – 0,1 друк.арк.) 

4 Кузьменко 

Лариса    

Михайлівна 

Класифікація і використання харчових добавок / Л. М. 

Кузьменко // Збірник наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за 



підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році (м. 

Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2017. – С. 350–351. (обсяг – 0,1 друк.арк.) 

5 Кузьменко 

Лариса    

Михайлівна 

Кількісні зміни лактози молока, як фактор його 

натуральності / В. С. Тендітник, Л. М. Кузьменко,  Т. 

С. Кодак // Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18 

травня 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 

359–360. (обсяг – 0,1 друк.арк.) 

6 Кравченко 

Оксана  

Іванівна 

Результати оцінки туш свиней забитих при різній живій 

масі/ О.І.Кравченко //Збірник наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році 

(м.Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2017. – С. 348-349. (обсяг – 0,1 друк.арк.) 

7 Кодак Тетяна 

Степанівна 

Білкові препарати в ковбасних виробах / Т.С. Кодак 

//Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2016 році (м.Полтава, 17-18 

травня 2017 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 

344-346. (обсяг – 0,1 друк.арк.) 

8 Кодак  

Тетяна 

 Степанівна 

Кількісні зміни лактози молока, як фактор його 

натуральності / В. С. Тендітник, Л. М. Кузьменко,  Т. С. 

Кодак // Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18 

травня 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 

359–360. (обсяг – 0,1 друк.арк.) 

9 Юхно 

 Віктор  

Миколайович 

Мікрофлора кишківника людини та її багатогранна 

роль/В.М.Юхно// Збірник наукових праць науково-

практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році (м. 

Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава : РВВ 

ПДАА, 2017. – С. 368–370. (обсяг – 0,1 друк.арк.) 

10 Ножечкіна 

Галина 

Миколаївна 

Вплив молокозсідальних препаратів на формування 

органолептичних показників сирів/Г.М.Ножечкіна// 

Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками 



науково-дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18 

травня 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 

354–355. (обсяг – 0,1 друк.арк.)  

11 Ножечкіна 

Галина 

Миколаївна 

Причини нестабільної якості та виходу сиру. 

Рекомендації по їх 

усуненню/Г.М.Ножечкіна//Молочная Индустрия. -  № 

4. - 2016 р. -  С.20-23 (обсяг – 0,18 друк.арк.). 

 

Роботи на конкурс (олімпіаду) 
№ 

п/п 

ПІБ 

керівника 

ПІБ ЗВО 

Шифр 

курсу 

Назва конкурсу (олімпіади) 

Тема роботи, Дата і місце 

проведення 

Статус 

участі 

(перемога, 

лауреат, 

місце, 

тощо) 

1 Кравченко 

О.І. 

Цюра 

 Каміла Петрівна 

ТВППТ_2016_м_д 

 

Калієнко Дарья 

Олексіївна 

ТВППТ_2016_м_д 

 

Зал Маргарита 

Андріївна 

ТВППТ_2016_с_д 

 

ІІ тур Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

«Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» 

 17.05.2017 року   

М.Київ 

12 місце у 

рейтингу , 

загальний 

бал – 50 

24 місце у 

рейтингу , 

загальний 

бал – 25 

9 місце у 

рейтингу, 

загальний 

бал – 62 

 


