Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

ОГОРОДНІЧУК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
1)
наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus
або Web of Science Core Collection;
Тurych V, Rutkevych V., Goncharuk N.,. Ogorodnichuk G Investigation of tne process of smoothing
with ultrasound. Engineering technological systems. 2018. 3/1 (93). P.22-33. SCOPUS, SNIP 0,755.
Ogorodnichuk G, Efficiency of using a new feed additive in feeding chickens of broilers. Рolish
journal of science №32, 2020

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Огороднічук Г.М. Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за дії препарату
«Пробіол». Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип.1 (104).
С. 36-44. (фахове видання)
2.Огороднічук Г.М. Використання ферментного препарату «Целозим» з метою підвищення
м’ясної продуктивності птиці «Пробіол. Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові
технології. 2019. Вип.3 (106). С. 3-11. . (фахове видання)
3.Огороднічук Г.М. Використання ферментного препарату «Протеази» у раціонах за
відгодівлі курчат — бройлерів. Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології.
2019. Вип.5 (108). Т.2. С. 11-17. (фахове видання)
4.Огороднічук Г.М. Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки
ПКД-10 в годівлі свиней. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2016, т 18, № 2
(67). С. 163-167. (фахове видання)
5.Огороднічук Г.М. Гончарук Н.М. Інтенсивність росту курчат бройлерів КОББ-500 за дії
нової кормової добавки. Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології
2018. Випуск 3(102). С. 31-37. (фахове видання)

3)

наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

1.Балух Н.М., Чудак Р.А., Огороднічук Г.М. Ефективність використання комбінованої
ферментно-пробіотичної добавки у годівлі птиці: Монографія. Вінниця: РВВ ВНАУ. 2015.97
с.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника
керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/
філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти
підрозділу/відділу
(наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального
секретаря приймальної комісії та його заступника;

Виконую обов’язки заступника декана з навчальної роботи
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три
найменування;
Огороднічук Г.М. Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні
вказівки з організації самостійної роботи для студентів спеціальності 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. - 23с.
Огороднічук Г.М. Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні
вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність адміністрування. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020.
- 44с.
Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І, Царук Л.Л. Тваринництво.
Навчальний посібник для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки
6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» - Вінниця: ВЦ ВНАУ,
2014. - 160 с.
17)

досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

Вінницький національний аграрний університет, загальний науковопедагогічний стаж у вищих навчальних закладах ІІІ-ІVрівнів акредитації станом на
26.06.2020 р. 21 рік.

