Для звіту по АН ВО у 2014 р.
Робота аграрного відділення здійснювалась відповідно до
затвердженого плану.
Професор В.П.Бородай є консультантом двох дисертантів, які успішно
працюють над докторськими дисертаціями у галузі технології виробництва
продукції птахівництва та екологічних проблем птахівництва, а також
керівником 3 аспірантів та двох пошукачів. За його співавторством
підготовлено 10 наукових статей та методичних рекомендацій, які призначені
для фахівців птахівничої галузі. Щомісячно видається науково-виробничий
журнал «Сучасне птахівництво», головним редактором якого є В.П.Бородай.
Для членів аграрного відділення представлена наукова доповідь «Стан і
перспективи галузі птахівництва в Україні», проведено 2 семінари за участі
іноземних фірм, які працюють у галузі птахівництва. Брав активну участь у
заходах, присвячених 50-річчю промислового птахівництва в Україні. Член 2
спеціалізованих вчених рад. Є членом Всесвітньої наукової асоціації по
птахівництву (ВНАП). За активну громадську діяльність нагороджений 2
державними нагородами.
Професор Повозніков М.Г. приймав активну участь у налагодженні
співпраці з закордонними аграрними закладами освіти і науки - Молдови –
Кишинівський державний аграрний університет, Білорусі – Інститут
тваринництва (Жодіно), Національною академією наук Азербайджана –
Інститут зоології, Польші – Краковський аграрний університет, Академією
сільськогосподарських наук Грузії (Тбілісі). Є членом редакційної колегії
наукового збірника «Зоотехнічна наука Білорусі». Приймав участь у
канадсько-українському проекті розвитку м’ясного скотарства та кормо
виробництва «STEP» та проекті по переробці продуктів тваринництва,
особливо м’яса, США – Україна – Казахстан – Росія «KOKRAN», ЄС Темпус
Тасіс «Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування
для України». Взяв активну участь у проведенні 2 міжнародних наукових
конференцій. За звітній період опубліковано 7 наукових статей у фахових
виданнях, є автором 1 підручника. Член НМК з технології виробництва і
переробки продукції тваринництва (090102). Був головою робочої групи з
розробки галузевого стандарту підготовки магістрів за спеціальністю
«Годівля тварин і технологія кормів». Є головою жюри секції «Сільське
господарство» - МАН – по Хмельницькій області. За його участі організовані
міжнародні, всеукраїнської та регіональні семінари для студентів напряму
ТВППТ, які включають актуальні питання щодо годівлі с.-г. тварин,
розведенні тварин, етології, біотехнології, менеджменту і маркетинг у
тваринництві, ТВП молока і яловичини, ТВП свинарства, ТВП птахівництва,
генетики з біометрією. З метою популяризації фахової діяльності та
допомоги товаровиробникам – запроваджено проведення Днів відкритих
дверей та різних фестивалів за різними напрямами тваринництва –

(«Пташиний двір», «Біофест»). Організовано і проведено 3 регіональних
семінари для виробничників.
Пономаренко Н. П. є головою робочої групи з розробки нормативних
документів спеціальності «Птахівництво» науково-методичної комісії
напряму 090102 «Технологія виробництва продукції тваринництва» галузі
знань «Сільське господарство і лісництво» Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту й Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Приймає активну участь у роботі вченої ради факультету технології
виробництва і переробки продукції тваринництва, є заступником голови
Проблемної вченої ради НДІ технологій та якості продукції тваринництва і
рибництва, членом Вченої ради ННІ тваринництва та водних біоресурсів
НУБіП України, членом 2 спеціалізованих вчених рад. За звітній період
опубліковано 8 науково-методичних публікацій у галузі птахівництва, брала
участь у роботі 3 міжнародних науково-практичних конференцій. Приймає
активну участь у роботі редакційної колегії журналу «Сучасне
птахівництво», який включено до переліку фахових видань за
сільськогосподарськими і ветеринарними науками. Є членом Всесвітньої
наукової асоціації по птахівництву (ВНАП).
Приймак І.Д. за звітний період підготував і видав підручник
«Теоретичні основи сучасного землеробства» (в співавторстві). На даний час
у видавництві м. Вінниця знаходяться два підручника готові до видання.
Прийняв активну участь у 3 міжнародних наукових конференціях.
Жеребко В.М. Прийняв участь у 2 міжнародних наукових
конференціях, підготував і видав 2 статті у фахових виданнях.
Демидась Г.І. Прийняв активну участь 12.02.2014 р. у роботі круглого
столу «Органічне землеробство в Україні» та презентації книги В. Черкаса
«Автограф на землі» присвяченої Герою Соціалістичної Праці, Герою
України, почесному члену НААН Семену Свиридовичу Антонцю.
Організував і прийняв активну участь у міжнародній науково-практичній
конференції ННІ рослинництва, екології і біотехнологій НУБіП України
спільно із Краківським аграрним університетом (Польща) травень місяць.
Організував і прийняв участь у науково-практичній конференції
«Плодівництво та овочівництво України: освіта, наука, інновації»
ННІ рослинництва, екології і біотехнологій НУБіП України спільно з
Краківським аграрним університетом (Польща), 15-18 жовтня 2014 р. В
результаті підписана угода про спільну співпрацю. Організував і провів
Всеукраїнську науково-практичну конференцію присвячену 110-річчю від
дня народження академіка Володимира Федоровича Пересипкіна.
В співавторстві колективу авторів підготував і видав підручники та
посібники:
1. Практикум із сільськогосподарської метеорології і кліматології.
2. Рослинництво з основами кормовиробництва.

3. Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації
кормовиробництва.
4. Кормовиробництво.
Всі підручники і посібники видані під грифом МОН призначені для
підготовки спеціалістів різних ступенів в агарних вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації напряму «Агрономія».
За 2014 р. підготовлено і видано 10 статей у фахових виданнях.
Академік Зінченко О.І. за звітний період підготував і видав в
співавторстві підручник «Кормовиробництво» під його редакцією. Активно
приймав участь в роботі спеціалізованих вчених рад м. Вінниця Інституту
кормів та сільського господарства Поділля, ННЦ «Інститут землеробства»
м. Чабани. Організував і провів Круглий стіл «органо-біологічне»
землеробство в сучасному аграрному виробництві.
Активну участь у роботі своїх трудових колективів прийняли академіки
Бесулін В.І., Мельник В.В.
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