
Апробація наукових досліджень здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня 

 за освітньо-науковою програмою 

204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 



КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

  
 

 

 

 

НЕЖЛУКЧЕНКО НАТАЛІЯ  ВАЛЕНТИНІВНА 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

докторант другого року навчання 

Тема науково-дослідної роботи: «Методологія оцінки біології адаптаційної здатності овець 

в екстремальних умовах півдня України.» 

Місце проведення досліджень: Державне підприємство "Дослідне господарство 

"Асканійське" Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту 

зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України" 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор  

Вовченко Борис Омелянович 





КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ С.-Г. ПРОДУКЦІЇ  

 

 

ЮЗЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

четвертого року навчання 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України, член-кореспондент НААНУ 

Пелих Віктор Григорович  

Тема науково-дослідної роботи: «Селекційно-генетичні методи підвищення продуктивності 

свиней вітчизняного гонофонду» 

Місце проведення досліджень: СТОВ "ЗАПОВІТ ІЛЛІЧА" Херсонська обл.,  

Скадовський р-н., с. Ульянівка. 

 

 





КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

КРИВИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

четвертого року навчання   

Тема науково-дослідної роботи: «Розробка і практичне впровадження елементів новітніх 

(енергозберігаючих) технологій виробництва та підвищення якості харчових яєць» 

Місце проведення досліджень: Філія «Чорнобаївське» Приватного акціонерного 

товариства «Агрохолдинг Авангард» 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент  

Любенко Оксана Іванівна 





 
 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ С.-Г. ПРОДУКЦІЇ  

 
 

 Круподер Марія Сергіївна 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

третього року навчання 

Тема науково-дослідної роботи: «Підвищення продуктивних якостей свиней шляхом 

схрещування в умовах півдня України» 
Місце проведення досліджень: «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ», ДП 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки  

і техніки України, член-кореспондент НААНУ 

Пелих Віктор Григорович  





 

  
 

 

 

 

МАМЕДОВ САДІЯР МУХТАСОВИЧ 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

третього року навчання 

Тема науково-дослідної роботи: «Аспекти адаптації овець романівської породи  

за еколого-господарських умов степу Півдня України» 

Місце проведення досліджень: ФГ «ПРИМОРСЬКЕ - 2012» відокремлена садиба, 

Херсонська область 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент  

Папакіна Наталія Сергіївна 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРІЇ, ГІГІЄНИ ТА РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН  ІМ. В.П. КОВАЛЕНКА  

 





КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ С.-Г. ПРОДУКЦІЇ  

 
 

 ГАВРИКОВ ЄВГЕН ДЕМИДОВИЧ 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

другого року навчання 

Тема науково-дослідної роботи: «Підвищення м’ясної продуктивності  

свиней шляхом використання порід зарубіжної селекції» 

Місце проведення досліджень: Господарство ТОВ "Світанок" смт Сиваське Новотроїцького 

р-ну, Херсонської обл. 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки 

і техніки України, член-кореспондент НААНУ 

Пелих Віктор Григорович  





КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 
 

 
Левченко Інна Сергіївна 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

першого року навчання 

Тема науково-дослідної роботи: «Вплив щільності посадки та фронту годівлі на продуктивність курей 

промислового стада» 

Місце проведення досліджень: Філія «Снігурівська птахофабрика» Приватної науково-виробничої компанії 

«Інтербізнес» 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент  

Любенко Оксана Іванівна 




