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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 6 

з них,  

кандидатів наук 
5 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 5 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
1 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб)  

 з них,  із захистом дисертації  

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього  

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього  
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  Кількість, одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього   

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
 

1.2. спеціального фонду державного бюджету  

2. за  угодами міжнародного співробітництва   

3. за господарськими договорами із замовниками  1 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
1 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг   

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього    

4.1. 
з них, 

завершених  
  

4.2. перехідних    

4.3. нових    

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  2 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
2 

5.2.                               у т.ч., завершених   

5.3.                                         перехідних 2 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього  16 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
14 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  2 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

11. отримано охоронних документів, усього  3 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
 

11.2. патентів на корисну модель 3 

12. отримано свідоцтв авторського права  

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   1 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
 

14.2. технологій 1 

16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   
1 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
1 

 

Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 

(перелік  розробок повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у 
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виробництво») 
 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження  

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Розроблення об’ємно-плануваль-

них рішень та технологічних карт 

при проектуванні  тваринницьких і 

переробних підприємств 

Розроблено ефективні об’єм-

но-планувальні рішення та 

технологічні карти при 

реконструкції та будівництві 

комплексу із виробництва 

свинини в с.Недогарки 

Кременчуцького р-ну, Пол-

тавської області; с.Михай-

лівка Царичанського р-ну, 

Дніпропетровської області; 

с.Полствин Канівського р-ну, 

Черкаської області. Запропо-

новані технологічні карти та 

конструктивні  рішення, від-

крили можливість оптимі-

увати схему розміщення 

станкового обладнання, 

збільшивши ефективність 

використання площі при-

міщень. Сформовані прог-

рами годівлі дають мож-

ливість підвищити показники 

власної продуктивності на 10 

– 12%. 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Науково-дослідний 

проектно-

вишукувальний 

інститут 

«Полтавагропроект» 

 29.06. 2020 рр 

Визначено оптимальну 

структуру стада та визначено 

технолого-економічні 

показники роботи 

підприємств. 

Розраховано щорічне 

утворення гнойових стоків на 

комплексах.  

Розроблені ефективних 

об’ємно-планувальних рішень 

при реконструкції молочно–

товарної ферми з 

будівництвом комплексу по 

доїнню та утриманню корів 

Запропоновані  рішення 

розміщення станкового та 

технологічного обладнання, 

дозволяють збільшити надої у 

корів та підвищити якість 

молока та умови зберігання. 
 

2      

      

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
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Розроблення об’ємно-плануваль-них рішень та технологічних карт при проектуванні  тваринницьких і переробних підприємств. При 

реконструкції та будівництві комплексу із виробництва свинини оптимізовано схему розміщення станкового обладнання, збільшивши 

ефективність використання площі приміщень. Сформовані програми годівлі підвищили показники власної продуктивності на 10 – 12% в 

с.Недогарки Кременчуцького р-ну, Пол-тавської області; с.Михай-лівка Царичанського р-ну, Дніпропетровської області; с.Полствин 

Канівського р-ну, Черкаської області. Розроблені ефективні об’ємно-планувальні рішення при реконструкції молочно–товарної ферми з 

будівництвом комплексу по доїнню та утриманню корів в с. Макарцівка Полтавського р-ну; с. Гоголево Шишацького р-ну, Полтавської 

області, зпропоновані рішення розміщення станкового та технологічного обладнання, дозволяють збільшити надої у корів та підвищити 

якість молока та умови зберігання 

  

 

Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього  2 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій 
1 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 1 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 1 

5 Участь в експертних радах, журі  

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 1 

 

 

Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів 

про проведення наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 
 

№ з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 

наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 
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1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 

Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 120-річчю 

О. В. Квасницького, м. Полтава,  

 

Актуальні проблеми фізіології тварин 
17-18 вересня 2020 
 

 

Участь колективукафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 
 

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 Шостя А.М. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.01 Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Гжицького. Спеціальність – 03.00.13 – фізіологія людини і 

тварин 

 

10.11.2020 

2 Шостя А.М. 

Член редакційної колегії журналу Вісник Полтавської державної 

аграрної академії 

 

 постійно 

 

 

 

Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними 

організаціями у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники 

Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 

співробітництво, одиниць 
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1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
1 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською радою, усього 
 

3 
Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 1 

4 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього  

 

 

 

Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 

Національної академії наук України та національних галузевих академій наук  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 

Інститут свинарства 

та агропромислового 

виробництва 

Національної академії 

аграрних наук 

Філіал кафедри технології виробництва продукції 

тваринництва 

Виконання спільної тематики наукових досліджень 

викладачами  

Проходження практики студентами 

Договір про 

співробітництво від 

20.02.2019 року 

Підготовлено і видано 

спільні монографії, статті і 

патенти 

 

 

Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 
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Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1 

Екологічно безпечні кормові добавки – запорука збереження довкілля. / СяброА.С., ПавловаІ.В., УсенкоО.О, 

Березницький В. І.,Мороз О. Г., Чухліб Є. В. // Колективна монографія. Екологічні інновації у підвищенні 

економічної та продовольчої безпеки України. За ред. Яснолоб І.О., Чайки Т.О., Горба О.О. Полтава 2020.  С.-166-

176. 

 
 

 

 

Список отриманих патентів  

за результатами наукових досліджень у звітному періоді 
 

№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1 

.  Спосіб покращення 

відтворювальної здатності 

кнурів-плідників із 

використанням гомогенату 

трутневих личинок 

Патент на корисну 

модель № 142384  

Україна,  МПК 

(2020.01)  
 

; опубл. 10.06.20, 

Бюл. № 11. 

 
 

ПДАА 

Ємець Я.М., Шостя 

А.М., Усенко С.О.,  

Цибенко В.Г., Сябро 

А.С., Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Усенко О.О., Павлова 

І.В., Ступарь І.І., 

Шаферівський Б.С., 

Чухліб Є.В., Мороз 

О.Г., Бондаренко О.М. 

2 
Композиція комбікорму для 

свиней.  

Патент на корисну 

модель №138706 

10.12. 2019 року, 

бюл.№23. 
 

ПДАА 

Кузьменко Л.М., 

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Чухліб Є.В., Рак Т.М., 

Мироненко О.І., Юхно 
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В.М., Усачова В.Є., 

Щава Т.М., Просолов 

Є.Я. 

3 
Спосіб приготування 

комбікорму для свиней 

Спосіб приготування 

комбікорму для 

свиней 

26.12. 2019 року, 

бюл.№24 
 

ПДАА 

Кузьменко Л.М., 

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Чухліб Є.В., Рак Т.М., 

Мироненко О.І., Юхно 

В.М., Усачова В.Є., 

Щава Т.М., Просолов 

Є.Я. 
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 НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік 
Кількіс

ть 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1 

Науковий керівник: 

професор кафедри 

виробництва продукції 

тваринництва Шостя 

Анатолій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, 

старший науковий 

співробітник 

Тематика роботи :  

«Розроблення об’ємно-

планувальних рішень та 

технологічних карт при 

проектуванні  тваринницьких 

і переробних підприємств» 

 

17.04.2020 – 27.06. 2020 рр 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Науково-

дослідний 

проектно-вишу-

кувальний 

інститут 

«Полтавагропро-

ект» 

 

17.04.2020 

Договір №3 

 

162,6 162, 6 

Розроблено ефективні об’ємно-планувальні рішення та 

технологічні карти при реконструкції та будівництві 

комплексу із виробництва свинини в с.Недогарки 

Кременчуцького р-ну, Полтавської області; 

с.Михайлівка Царичанського р-ну, Дніпропетровської 

області; с.Полствин Канівського р-ну, Черкаської 

області. Запропоновані технологічні карти та 

конструктивні  рішення, відкрили можливість 

оптимізувати схему розміщення станкового 

обладнання, збільшивши ефективність використання 

площі приміщень. Сформовані програми годівлі дають 

можливість підвищити показники власної 

продуктивності на 10 – 12%. Визначено оптимальну 

структуру стада та визначено технолого-економічні 

показники роботи підприємств. 

Розраховано щорічне утворення гнойових стоків на 

комплексах. Розроблені ефективних об’ємно-

планувальних рішень при реконструкції молочно–

товарної ферми з будівництвом комплексу по доїнню 

та утриманню корів в с. Макарцівка Полтавського р-

ну; с. Гоголево Шишацького р-ну, Полтавської області. 

Запропоновані  рішення розміщення станкового та 

технологічного обладнання, дозволяють збільшити 

надої у корів та підвищити якість молока та умови 

зберігання. 

 

1 
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 Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, 

без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 
Виконавці   

Результативні показники 

виконання  

науково-дослідної роботи 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник Шостя Анатолій 

Михайлович  – д.с.-г.н.,   проф. кафедри 

технології виробництва продукції 

тваринництва  

Тематика роботи «Розроблення та 

впровадження ефективних новітніх 

репродуктивних біотехнологій у свинарстві 

 (2019-2023) 

0119U101637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співвиконавці: 

Усенко С.О. – к.б.н., с.н.с.; 

 Чухліб Є.В. - к.с.-г.н ст. 

викл 

Ступарь І.І. – аспірант; 

Павлова І.В. – аспірант; 

Усенко О.О. – аспірант  

 

 

Розроблені ефективні 

способи, методи  та 

технології підвищення 

репродуктивної функції 

свиней 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Науковий керівник: Слинько Віктор 

Григорович к. с.-г.н., доц.  

Тематика роботи:  Історія розвитку та 

розробка сучасних технологічних рішень 

підвищення виробництва та якості продукції 

тваринництва в Полтавській області (2019-

2023) 

Історія розвитку та розробка сучасних 

технологічних рішень підвищення 

виробництва та якості продукції 

тваринництва в Полтавській області. 

 

0119U101651 

 

 

Співвиконавці: 

Усачова В.Є - к.с.-г.н. доц; 

Мороз О. Гю. – к.с.-г.н., 

доц.; 

Березницький В.І. – ст.. 

викл. 

Розроблені сучасні 

технологічні рішення для 

підвищення виробництва і 

якості переробки продукції 

тваринництва. 
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Публікації у фахових виданнях та збірниках тез  доповідей конференцій 

№ з/п фахові видання  та збірники тез  доповідей конференцій кількість 

 фахові видання України: 

 

14 

1 
Usenko S. O., Shostya А. М., Stoianovskyi V. G., Tenditnyk V. S., Birta G. O., Kravchenko O. I., 

Kuzmenko L. M. Influence of vitamins on the prooxidant-antioxidant homeostasis in boars under the 

conditions of heat stress. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2020, Vol. 3, N 2. Р. 

30-35. Режим доступу: https://ujvas.com.ua/index.php/journal/article/view/53/67 

 

2 
Усенко С.О., Шостя А.М., Бірта Г.О., Слинько В.Г., Чухліб Є.В. Особливості прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу у спермі  кнурів-плідників за корекції мінерального живлення. 

Науково-практичний журнал «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування». 

№ 5. 2020. С. 198-205. 

Режим доступу: http://ojs.hdzva.edu.ua/index.php/journal/article/view/227/202Усенко С. О., 

 

3 
Шостя А. М., Стояновський В. Г., Бірта Г. О., Кузьменко Л. М., Мироненко О. І. Вплив лактатів 

мікроелементів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників Науковий вісник 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2020, Т. 22, № 92. С. 28’ Режим 

доступу:  https://ujvas.com.ua/index.php/journal/article/view/53 

 

4 
Шостя А.М., Павлова І.В., Чухліб Є.В., Кузьменко Л.М., Кодак Т.С., Березницький В.І., 

Шаферівський Б.С. Вплив гуматів на проксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників 

під час теплового стресу. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 1. 2020. С. 114-120.  

Режим доступу  https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-

no1-2020. Режим доступу  https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-

akademiyi-no1-2020 

 

 

5 
Усенко С.О., Шостя А.М., Мироненко О.І., Шаферівський Б.С., Бірта Г.О., Флока Л.В. Формування 

прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свинок в період становлення статевої функції за 
 

https://ujvas.com.ua/index.php/journal/article/view/53/67
http://ojs.hdzva.edu.ua/index.php/journal/article/view/227/202
https://ujvas.com.ua/index.php/journal/article/view/53
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корекції вітамінного живлення. Аграрний Вісник Причорномор’я. 2020. № 96. С. 25-33.  

 

 

6 
Стояновський В. П., Усенко С. О., Шостя А. М., Гиря В. М., Сокирко М. П., Васильєва О. О., 

Березницький В. І. Якість спермопродукції у кнурів-плідників залежно від типів вищої нерової 

діяльності: журнал. Одесса: Аграрний вісник Причорномор'я, 2020. № 97. С.14-23. DOI: 

10.37000/abbsl.2020.97.03 

Режим доступу : https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/issue/view/11/8 

 

 

7 
Усенко С.О., Шостя А.М., Стояновський В.Г., Бірта Г.О., Кузьменко Л.М., Слинько В.Г. 

Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз в інкубованій спермі кнурів-плідників при 

згодовуванні лактатів мікроелементів. Наукові доповіді НУБіП. 2020. № 29 (84). Режим доступу: 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13948 

 

8 
Стояновський В. Г., Усенко С. О., Шостя А. М., Соколенко В. М., Юдіна К. Є.,. Бірта. Г. О. 

Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників залежно від типів вищої нервової 

діяльності Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 

2020, т 22, № 92. 

 

 

9 
Гиря В.М., Метлицька О.І., Усачова В.Є., Мироненко О.І., Слинько В.Г.Взаємозв’язок 

спермопродуктивності та статевої активності кнурів-плідників різних генотипів за генами ACTNI I 

FSHB. Вісник Полтавської державної аграрної академії – Полтава, 2020 - №1 – С. 130-139. Режим 

доступу  https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-no1-

2020 

 

 

10 
Усенко С. О., Сябро А. С., Поліщук А. А., Мороз О. Г., Бірта Г. О., Ільченко М. О. Новітні 

біотехнології відтворення свиней в умовах промислового свинарства. Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. № 1. 2020. С. 121-129. Режим доступу  

https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-no1-2020 

 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13948
https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-no1-2020
https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-no1-2020
https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-no1-2020
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11 
Усачова В. Є., Гиря В. М., Рак Т. М., Сябро А. С., Павлова І. В. Теплостійкість свиней різних порід. 

Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 2. С. 149–155.  

Режим доступу  https://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-

no2-2020 

 

12 
Стояновський В. Г., Усенко С. О., Шостя А. М., Березницький В. І., Усенко О. О., Слинько Є. В. Прооксидантно-

антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурів-плідників з різними типами вищої нервової діяльності. Вісник ПДАА. 

2020. № 3. С. 196–204. Режим доступу:  https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2020/03/22.pdf 

 

 

13 
Шостя А.М., Сарнавська І.В., Тендитник В.С., Кузьменко Л.М., Слинько В.Г., Шаферівський Б.С. Прооксидантно-

антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників залежно від умов утримання/ Вісник Полтавської державної 

аграрної академії – Полтава, 2020 - №3 – С. 166-173.  Режим доступу:  

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2020/03/18.pdf 

 

 

14 
Stoyanovskyy, V. G., Usenko, S. O., Shostya, A. M., Kuzmenko, L. M., Slynko, V. G., & Tenditnyk, V. S. (2020). 

Hormonal regulation of prooxidant-antioxidant homeostasis in gilts.Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural 

Sciences, 3(3), 39–43.2020. Режим доступу: https://ujvas.com.ua/index.php/journal/article/view/70/80 

 

 

 Зарубіжні видання: 

 

2 

1 
Рыбалко В.П., Усенко С.А., Шостя А.М., Смыслов С.Ю., Ильченко М.А. Физиологические 

факторы формирования прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза у 

свинок. Актуальныевопросы сельскохозяйственной биологии. Теоретический и научно-

практический журнал, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2020. Вып. 2 (16). С. 106-113. (Фаховий). 

Режим доступу  http://www.bsaa.edu.ru/InfResource/library/journal_2/2-2020.pdf 

 

2 Рыбалко В.П., Усенко С.А., Шостя А.М., Тендитник В.С., Ильченко М.А., Смыслов 

С.Ю.Использование лактатов микроэлементов для повышения качества сохраняемой спермы 

хряков. Зоотехния. 2020. № 7.  

 

 Участь у конференціях 4 
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1 Усенко С. О., Шостя А. М. Новий метод штучного осіменіння свиноматок // Сучасне 

матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (12–13 березня 2020 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 

С. 179-181. 

 

2 Усенко С.О., Шостя А.М. Пероксидне окиснення у спермі при різних температурах зберігання за 

корекції мінерального живлення кнурів-плідників //Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної 

медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції викладачів і студентів (м. Дніпро, 6-7 травня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С. 62-64. 

 

3 Усенко С.О., Шостя А.М. Освіта в умовах цифрової трансформації // Матеріали 51-ї науково-

методичної конференції викладачів і аспірантів «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення 

якості у контексті сучасних трансформацій». Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 178-180. 

 

4 
Усачова В.Є., Андреєв А.І. Пріоритетні напрямки відновлення виробничого потенціалу діючих 

риборозплідників на Полтавщині. Актуальні питання технології продукції тваринництва: Збірник 

статей за результатами V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 29-30 жовтня 

2020 року. Полтава, 2020. С.19-24. 

 

 

 

    

 

 


	ФОРМА 4
	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
	ЗВІТ
	ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ  КАФЕДРИ
	Технології виробництва продукції тваринництва
	ЗА 2020 РІК
	Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво»)
	2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств Розроблення об’ємно-плануваль-них рішень та технологічних карт при проектуванні  тваринницьких і переробних підприємств. При ре...
	Список опублікованих монографій,
	Список отриманих патентів
	Публікації у фахових виданнях та збірниках тез  доповідей конференцій

