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з науково-педагогічної,  
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Узагальнюючі показники 

планування науково-дослідних робіт 

кафедри Технології виробництва продукції тваринництва 

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів, 

на 2018-2019 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування показників Вимір 

Планова 

кількість 

1 
НДР за кафедральними тематиками 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього 

од 1 

1.1 
у т.ч., 

завершених  
од 0 

1.2 перехідних  од 1 

 

1.3

. 

нових  од 0 

2 
НДР за кафедральними тематиками без номеру 

державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього 
од 1 

2.1

. 

у т.ч., 

завершених  
од 1 

2.2

. 
перехідних  од 0 

2.3

. 
нових  од 0 

3 
НДР, що плануються до виконання за 

кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) 
од 2 

 

 

Тематичний план науково-дослідних робіт  

кафедри Технології виробництва продукції тваринництва  

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2018-2019 рік 
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-

дослідної 

роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу 

№ засідання 

кафедри, 

дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки виконання 

 (роки) 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра  

           Заплановано до виконання науково-дослідних робіт за кафедральними 

тематиками  
                   (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

1 

Розроблення 

ефективних 

фізіолого-

біохімічні 

методів 

підвищення 

конверсії 

корму та 

протоколу 

№10 

засідання 

кафедри 

ТВПТ,  від 

06.02.2017 

В процесі 

підготовки  до 

реєстрацій 

Науковий 

керівник Шостя 

А.М. – д.с.-г.н.,   
проф. кафедри 

техно-логії 

виробництва 

продукції 

тваринництва 

 2017-2019 



відтворюваль

ної здатності 

свиней 

 Співвиконавці: 

Усенко С.О. – 

к.б.н., с.н.с.; 

Усачова В.Є. – 

к.с.-г.н.; 

Бондаренко 

О.М. – к.с.-г.н., 

доц.; 

Гиря В.М. – к.с.-

г.н. 

                                Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

             за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) 

                                         без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 

1 

Історія, 

розвиток та 

сучасний 

стан 

тваринництв

а в Україні. 

 

протоколу 

№10 

засідання 

кафедри 

ТВПТ,  від 

06.02.2017 

В процесі 

підготовки  до 

реєстрацій 

Науковий 

керівник 

Слинько В.Г. 

к.с.-г.н., проф. 

Співвиконавці: 

Бондаренко 

О.М.- доц., канд. 

с.-г. наук,; 

Усачова В.Є - 

к.с.-г.н. доц; 

 Мороз О.Г. 

доц.к.с.-г.н.,  

Чухліб Є.В. к.с.-

г.н. 

Березницький 

В.І. – ст.. викл. 

2017-2018 

2   х   

….   х   
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