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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) 9 

з них,  

кандидатів наук 
6 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 10 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
2 

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

 з них,  із захистом дисертації  

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 1 

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.+ 1.2.)  

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 (3.1.+ 3.2.)  

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 1 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 6 

4.1. 
з них, 

завершених  
1 

4.2. перехідних  6 

4.3. нових  1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 6 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
5 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.)  
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5.3.                                         перехідних  

/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 

визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні. 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 

 

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 (1.1.+1.2.) 15 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
12 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  3 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 3 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 1 

6. 
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор 
1 

7. опубліковано монографій, усього  
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7.1. 
з них,  

за кордоном 
 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

8.1. 
з них,  

за кордоном 
 

9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників  

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 3 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
 

11.2. патентів на корисну модель 3 

12. отримано свідоцтв авторського права  

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.)  

13.1. 
з них,  

нової техніки 
 

13.2. технологій  

13.3. матеріалів  

13.4. сортів рослин та порід тварин  

13.5. методів, теорій  

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.)  

14.1. 
з них,  

нової техніки 
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14.2. технологій  

14.3. матеріалів  

14.4. сортів рослин та порід тварин  

14.5. методів, теорій  

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 1 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
 

15.2. технологій  

15.3. матеріалів  

15.4. сортів рослин та порід тварин  

15..5 методів, теорій 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  (16.1.+16.2.) 
 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах  

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (17.1.+17.2.) 
 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах  

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 4 
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/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 

 

 

2.3. 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») 

 

 

 

№ 

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 

Спосіб копроовоскопічної діагностики 

езофагостомозу свиней  

(«Методичні рекомендації щодо 

діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Автори: 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

 

Запропонований способу 

діагностики езофагостомозу свиней 

проявляє високу діагностичну 

ефективність, результативність 

якого перевищує на 28,1, 29,7 та 

49,4 % (р<0,001) результати відомих 

методів Котельникова-Хренова, 

Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Проведені нами розрахунки 

економічної ефективності 

запропонованого способу 

діагностики езофагостомоз свиней 

свідчать, що удосконалений спосіб 

має високий рівень окупності 

(вартість одного діагностичного 

дослідження становить 0,42 грн). 

- Харківська державна 

зооветеринарна академія. 

- Регіональна державна 

лабораторія ветеринарної 

медицини у Полтавській 

області.  

- Полтавська державна 

аграрна академія.  

- Білоцерківський 

національний аграрний 

університет.  

- Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний університет. 

- Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет. 

30.05.2016. 

 

08.06.2016. 

 

 

 

06.06.2016. 

 

19.05.2016. 

 

 

25.05.2016 

 

 

30.05.2016 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої наукової та науково-

навчальної роботи. 

 
 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
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/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 
 

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

Назва розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней («Методичні рекомендації щодо діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Автори 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

Основні характеристики, суть розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомоз свиней, який включає дослідження фекалій шляхом їх розчинення у рідині з 

наступною фільтрацією та мікроскопією крапель поверхневої плівки на наявність яєць паразитів, який відрізняється тим, що як рідину 

використовують комбінований розчин натрію хлориду та цукру у співвідношенні 1 : 1 з питомою вагою ρ=1,26 вні інвазії у курей (поширення, 

патогенез та заходи боротьби)», 16.00.111,28. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати 

Запропонований способу діагностики езофагостомозу свиней проявляє високу діагностичну ефективність, результативність якого перевищує 

на 28,1, 29,7 та 49,4 % (р<0,001) результати відомих методів Котельникова-Хренова, Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Пат. України на корисну модель № 108380, Україна МПК (2016.01) u 201600961, B03D 1/00, G01N 1/00, G01N 21/00. Спосіб 

копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней / Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., Мельничук В. В.; заявник і патентовласник 

В. О. Євстаф’єва, Ю. Б. Манойло, В. В. Мельничук. – Заявл. 05.02.2016; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. 

Порівняння із світовими аналогами 

Відомій спосіб копроовоскопічної діагностики за І. С. Дахно (2010), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в 

якості якої використовують природний мінерал бішофіт (питома вага 1,27-1,31). Недоліком даного способу є висока вартість витратних 

матеріалів (а саме розчину бішофіту), а також те, що розчин мало розповсюджений в торгівельній мережі. При різкому вливанні розчину в 

склянку з фекаліями на поверхні утворюється велика кількість пухирців повітря, що, в свою чергу, затрудняє діагностику. Відомий спосіб за 

Ф. Фюллеборном (1984), в якому для дослідження використовують насичений розчин кухонної солі. Недоліком даного способу є те, що 

флотація яєць відбувається досить тривалий час (30 хвилин), до того ж по відношенню із загальновикористовуваним насиченим розчином 

аміачної селітри він є недостатньо ефективним. Загальновідомим є спосіб копроовоскопічної діагностики за Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хреновим (1984), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в якості якої використовують розчин аміачної 

селітри з наступною фільтрацією та мікроскопією крапель з поверхневої плівки. Недоліком способу є те, що через наднасичення 

флотаційного розчину з аміачної селітри відбувається швидке висихання і кристалізація крапель на предметному склі (протягом 8-10 

хвилин), що ускладнює перегляд матеріалу. Через високу питому вагу розчину на поверхню досліджуваної проби підіймаються не лише 
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яйця паразитів, а й рештки неперетравлених кормів, що, в свою чергу, завдає труднощів при встановлені інтенсивності інвазії чи вивченні 

морфологічних особливостей яєць паразита і, в кінцевому підсумку, негативно впливає на ефективність досліджень. Найбільш близьким, 

який обрано як прототип, є спосіб копроовоскопічної діагностики за методом Маллорі [3], де у якості флотаційного розчину використовують 

насичений розчин цукру, питома вага такого розчину становить 1,29-1,31. Недоліком цього методу є те, що розчин цукру є густим, при 

цьому відбувається неповне спливання яєць езофагостом. Також слід зазначити, що перегляд краплі на предметному склі при 

мікроскопіюванні утруднений, що також пов'язано з густотою флотаційного розчину. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 

Проведені нами розрахунки економічної ефективності запропонованого способу діагностики езофагостомоз свиней свідчать, що 

удосконалений спосіб має високий рівень окупності (вартість одного діагностичного дослідження становить 0,42 грн). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізовувати результати розробки 

Вищі навчальні аграрні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, лабораторії ветеринарної медицини, клініки та лікарні ветеринарної 

медицини, свинарські господарства різних форм власності та з різною технологією утримання тварин. 

Стан готовності розробки 

Виконано. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту 

впровадження – 08.06.2016. Місце впровадження – Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини у Полтавській області. Дата 

акту впровадження – 06.06.2016. Місце впровадження – Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 19.05.2016. Місце 

впровадження – Білоцерківський національний аграрний університет. Дата акту впровадження – 25.05.2016. Місце впровадження – 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – 

Житомирський національний агроекологічний університет. 

Результати впровадження. 

Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній роботі вищих навчальних аграрних закладів України ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та роботі Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини у Полтавській області. 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 

Телефон: 0501837878 Євстаф’єва В. О., 0666747809 Мельничук В. В., 0959419546 Манойло Ю. Б. 

Факс: (05322) 2-28-93,  E-mail: evstva@ukr.net 
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1 
V. А. Yevstafievа, I. D. Yuskiv, 

V. V. Melnychuk 

 An Investigation of Embryo and Eggshell 

Development in Trichuris suis (Nematoda, 

Trichuridae) under Laboratory Conditions 
Vestnik zoologii № 50 (2). – 2016Р. 173–178 

2     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

2     

 
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів: 
 

№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1     

2     
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Міжнародні наукові конкурси 

1     

2     

 

 

 

Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

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

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 1 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. інших  

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.)  

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  
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2.3. інших  

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 1 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 3 

5 Участь в експертних радах, журі  

6 Участь в спеціалізованих вчених радах  

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

8 
Участь в наукових спілках 7 

9 
Участь у засіданні комітету з питань науки і освіти Верховної ради України 1 

10 
Опонування дисертацій 3 

 

 

3.2. 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 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 
Всеукраїнська науково-практична 

 Інтернет-конференція 

«Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 

медицині» 
5-6 квітня 2016 р. 

2    

Студентські наукові заходи 

1    
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2    

 

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри 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 Євстаф’єва В. О. 
Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Голубцової Мар’яни 

Вікторівни «Асоціативні інвазії у курей (поширення, патогенез та заходи 

боротьби)», 16.00.11 – паразитологія 
21 квітня 2016 р. 

2 Євстаф’єва В. О. 

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Півень Ольги Тарасівни 

«Кишкові цестодози овець (поширення, патогенез, лікування)», 16.00.11 – 

паразитологія 

 

12 квітня 2016 р. 

3 Євстаф’єва В. О. Член редакційної колегії  Вісника ПДАА  

4 Передера Ж.О. 

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Назаренко 

Світлани Миколаївни «Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування і 

заходів забезпечення якості коропів», 16.00.06 – гігієна тварин та 

ветеринарна санітарія. 

 

9 червня 2016 р. 

5. Передера Ж.О. 
член Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки 
 

2016 р. 

6. Передера Ж.О. 
Відповідальна за блок з незаразної патології Всеукраїнської наук.-
практ. Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у 
ветеринарній медицині» 

5–6 квітня 2016 р 

7. Щербакова Н.С. 
Секретар Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції, 5–6 квітня 
2016 р «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині»  
 

5–6 квітня 2016 р 

8. Щербакова Н.С. 
Голова Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки 
 

2016 р. 
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9.  Щербакова Н.С. 
У засіданні комітету з питань науки і освіти Верховної ради України з 
обговорення законопроекту «З питання біобезпеки та використання 
ГМО №1708».  

20.04.2016 р. 

10 Клименко О.С. 
Відповідальна за блок з заразної патології Всеукраїнської наук.-практ. 
Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 
медицині» 

5–6 квітня 2016 р 

11. Кручиненко О.В. Голова Полтавського осередку Української асоціації Паразитологів 2016 р. 

12. Клименко О.С. Член Полтавського осередку Української асоціації Паразитологів 2016 р. 

13. Михайлютенко С.М. Член Полтавського осередку Української асоціації Паразитологів 2016 р. 

 

 

3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 
 

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 

1 2 3 4 

1    

2      
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 

4.1. 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 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською державною адміністрацією, усього 
 

3 
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього  

4 
Співробітництво із  закордонними організаціями, усього  

 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками  (наукові лабораторії, центри колективного користування 

новітнім обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

1 
Навчально-наукова лабораторія 

паразитології 

Проведення паразитологічних 

досліджень для виконання тематики 

дипломних, дисертаційних 

 робіт та ініціативних державних та 

господарських тематик. Ведення 

студентського наукового гуртку 

«Паразитологія та інвазійні хвороби 

тварин» 

За результатами проведення факультативних занять гуртку 

«Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» студентами 

підготовлено наукові доповіді на студентську наукову конференцію 

(м. Полтава, 27–28 квітня 2016 р.), Всеукраїнську науково-практичну 

Інтернет-конференцію «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 

медицині» (м. Полтава, 5–6 квітня 2016 р.), Х Всеукраїнську науково-

практичну конференцію студентів та молодих науковців «Перші 

наукові кроки-2016» (м. Камʼянець-Полільський, 5–6 травня 2016 р.): 

1. Попруга С. С. (здобувач вищої освіти за ступенем «Магістр» 

факультету ветеринарної медицини): «Поширення бабезіозу собак в 

умовах міста Полтави», наукові керівники: Євстаф’єва В. О., доктор 
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№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 
ветеринарних наук, професор, Кручиненко О. В., кандидат 

ветеринарних наук, доцент. 

2. Стародуб Є. С. (здобувач вищої освіти за ступенем «Бакалавр» 

факультету ветеринарної медицини): «Поширення аскарозу свиней в 

умовах одноосібних селянських господарств Семенівського район», 

науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, 

професор, Мельничук В. В., завідувач лабораторії. 

3. Запуговіченко М-Т. М. (здобувач вищої освіти за ступенем 

«Магістр» факультету ветеринарної медицини): «Порівняння 

ефективності препаратів за пасалурозу кролів», науковий керівник: 

Клименко О. В., кандидат ветеринарних наук, доцент. 

4. Сорокова В. В. (здобувач вищої освіти за ступенем «Бакалавр» 

факультету ветеринарної медицини): «Поширення криптоспоридіозу 

телят в умовах СТОВ «Україна» Кобеляцького району Полтавської 

області», науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 

наук, професор. 

5. Майборода Н. А. (здобувач вищої освіти за ступенем «Бакалавр» 

факультету ветеринарної медицини): «Вікова динаміка еймеріозу 

кролів в умовах присадибнихз селянських господарств Полтавського 

району», науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 

наук, професор. 

6. Романко О. С. (здобувач вищої освіти за ступенем «Магістр» 

факультету ветеринарної медицини): «Поширення саркоптоїдозів 

собак в умовах с.м.т. Шишаки», науковий керівник: Євстаф’єва В. О., 

доктор ветеринарних наук, професор. 

Згідно з планами ініціативних науково-дослідних тем кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи на базі 

навчально-наукової лабораторії паразитології виконуються 

тринадцять дисертаційних робіт за наступними напрямами: 

1. «Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб птиці центральної частини України» 

(номер державної реєстрації 0112U001561). 

2. «Моніторинг та розробка заходів боротьби з гельмінтозами, 

протозойними і ектопаразитарними захворюваннями тварин» (номер 

державної реєстрації 0112U001562). 

3. «Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб тварин центральної частини 
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№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 
України» (номер державної реєстрації 0112U001560). 

4. «Еколого-фауністичний моніторинг, прогнозування та заходи 

боротьби з інвазійними хворобами бджіл» (номер державної 

реєстрації 0113U006494). 

5. Діагностика та заходи боротьби з ентомозами овець 

За результатами досліджень на базі навчально-наукової лабораторії 

паразитології кафедри була виконані дисертаційні роботи на здобуття 

наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: 

– аспірантом кафедри Манойло Ю. Б. на тему: Езофагостомоз свиней 

(поширення, діагностика та лікування)» за спеціальністю 16.00.11 – 

паразитологія. Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, 

професор Євстаф'єва Валентина Олександрівна. 

– завідувачем навчально-наукової лабораторії паразитології кафедри 

Мельничуком В. В. на тему: «Трихуроз свиней (поширення, 

діагностика, заходи боротьби та профілактики)» за спеціальністю 

16.00.11 – паразитологія. Науковий керівник: доктор ветеринарних 

наук, професор Юськів Ігор Дмитрович.  

На базі навчально-наукової лабораторії паразитології проводилися 

дослідження аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата 

наук, які прикріплені до кафедри за наступними темами: 

1. Перебийніс Олександр Вікторович – «Варооз медоносних бджіл в 

умовах Півдня україни (поширення, діагностика, лікування та заходи 

профілактики)». 

2. Натягла Ірина Василівна – «Капіляріоз курей (поширення, 

діагностика та заходи боротьби)». 

3. Гугосьян Юрій Андрійович – «Стронгілоїдоз коней (поширення, 

діагностика та заходи боротьби)». 

4. Шевченко Тетяна Сергіївна – «Трихуроз великої рогатої худоби 

(поширення, діагностика та заходи боротьби)». 

5. Назаренко Олександр Сергійович – «Варооз медоносних бджіл 

(поширення, діагностика і лікування)». 

6. Алєксєєва Євгенія Олександрівна – «Мелофагоз овець (поширення, 

патогенез та заходи боротьби)». 

7. Степанюк Віталій Костянтинович – «Шлунково-кишкові 

стронгілятози овець (поширення, діагностика та лікування)». 

8. Єресько Вадим Іванович – «Асоціативні кишкові інвазії гусей 

(поширення, діагностика та лікування)». 
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№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 
9. Сімон Всеволод Станіславович – «Нематодози індиків (поширення, 

діагностика та заходи боротьби)» 

На базі навчально-наукової лабораторії паразитології було виконано 

23 дипломні роботи, з них: 11 – за ступенем вищої освіти «Бакалавр», 

6 – за ступенем вищої освіти «Бакалавр с.т.н.» та 6 – за ступенем 

вищої освіти «Магістр». 

За результатами проведення наукової роботи викладачами кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи опубліковано 28 

наукових праць: 8 статей у фахових наукових виданнях, 7 статей у 

зарубіжних виданнях, 1 стаття у журналі, яке відноситься до 

наукометричної бази даних Scopus, 12 тез на наукових конференціях. 

Також викладачами кафедри за результатами проведення наукової 

роботи на базі навчально-наукової роботи лабораторії паразитології 

брали участь у всеукраїнський, міжнародних, вузівських та 

міжвузівських конференціях, семінарах.  

За результатами проведених експериментів була написана наукова 

рота здобувачем вищої освіти Єресько В. І., який отримав друге місце 

у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

ветеринарної медицини. Науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор. 

Отримано три патенти України на корисну модель 
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4.3. 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     

2     

 

 

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською державною 

адміністрацією, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ 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     

2     

 
 

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 

загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 

формою: 

№ з/п Країна партнер 
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 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1 Україна     

2 Україна     

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1      

2      
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 3 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 3 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. 

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

 
 Єресько Вадим Іванович Ветеринарна медицина, 2 курс,  ступінь вищої освіти «Магістр», 1 група 

Друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини (м. Дніпропетровськ, 24 березня 

2016 р.) 
 

1 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 1 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 1 
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5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

 

 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах) 

 

- всеукраїньськіх 

 

1. У засіданні комітету з питань науки і освіти Верховної ради України з обговорення законопроекту  «З питання біобезпеки та використання ГМО №1708».  

Щербакова Н.С. канд.вет.н. доцент 20.04.2016 

2. Науково-методичні засади системи забезпечення якості освітньої діяльності: 47-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів, 

15–16 березня 2016 р. Н. С. Щербакова канд.вет.н. доцент, Ж. О. Передера канд.вет.н. доцент, «Методика проведення профорієнтаційної 

роботи на факультеті ветеринарної медицини ПДАА». 

3. Науково-методичні засади системи забезпечення якості освітньої діяльності: 47-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів, 

15–16 березня 2016 р., О. В. Кручиненко канд.вет.н. доцент, О. С. Клименко канд.вет.н. доцент, С. М. Михайлютенко канд.вет.н. «Окремі 

елементи моніторингу якості освіти на факультеті ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії». 

4. Науково-методичні засади системи забезпечення якості освітньої діяльності: 47-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів, 

15–16 березня 2016 р., О. С. Клименко канд.вет.н. доцент, С. М. Михайлютенко канд.вет.н. «Складові елементи системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності», Інтернет –конференція Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині 5 – 6 квітня 

2016року. 

5. Н. С. Щербакова канд.вет.н. доцент,Ж. О. Передера канд.вет.н. доцент, «Визначення токсичності м'яса тушок птиці, контамінованих 

містеріями», «Органолептические показатели питьевой воды, которая используется в системе кормления птицы». 
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6. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: мат. Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції, 5–6 квітня 2015 р., 

В. О. Євстаф’єва, О. В. Кручиненко, С. С. Попруга «Поширення бабезіозу собак в умовах міста Полтави». 

7. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: мат. Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції, 5–6 квітня 2015 р., 

В. О. Євстаф’єва, Є. С. Стародуб, В. В. Мельничук «Поширення аскарозу свиней в умовах одноосібних селянських господарств 

Семенівського район». 

8.Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 5-6 квітня 

2016 р. / О. С. Клименко, С. М. Михайлютенко, О.В. Кручиненко  «Епізоотологія та посмертна діагностика аскаридіозу курей у приватних 

господарствах Полтавської області»  

9. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: мат. науково-практичній конференції 

викладачів і студентів, 1–2 червня 2016 р., Дніпропетровськ, В. О. Євстаф’єва, В. І. Єресько. «Особливості терапії за гельмінтозні-

протозойної асоціативної інвазії свиней». 

10. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин: мат. щорічної науково-практичної конференції молодих 

вчених, 16 червня 2016р., Київ, В. О. Євстаф’єва, Ю. Б. Манойло, В. В. Мельничук, О. В. Ложкіна. Езофагостомоз у складі мікстінвазій 

кишкового каналу свиней в умовах господарств Полтавської області. 

11. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році, 18–19 травня 

2016 р.: 

 Н. С. Щербакова канд.вет.н. доцент Бенз(а)пірен у навколишньому середовищі 

 В. О. Євстаф’єва канд.вет.н. професор, Ю. А. Гугосьян  Контамінація інвазійними елементами Strongyloides westeri тваринницьких 

приміщень, вигульних майданчиків та пасовищ у різні періоди року 

 Л. М. Корчан канд.вет.н., Диктіокаульоз великої рогатої худоби в особистих підсобних господарствах Полтавської області 

 В. В. Мельничук. Ефективність використання препаратів групи макроциклічних лактонів за спонтанного трихурозу свиней. 

 С. М. Михайлютенко канд.вет.н., О. С. Клименко канд.вет.н. доцент, О. В. Кручиненко канд.вет.н. доцент «Епізоотологія та посмертна 

діагностика аскаридозу курей у приватних господарствах Полтавської області». 

 Ж. О. Передера канд.вет.н. доцент, Н. С. Щербакова канд.вет.н. доцент, Е. Комар «Визначення якості свинини при застосуванні рідкого 

типу годівлі». 

12. Дев’ятій Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування 

здорового способу життя у молоді» (м. Одеса, 30 вересня –2 жовтня 2016 р.). В. О. Євстаф’єва, В. В. Мельничук «Проблеми формування 

здорового способу життя студентів у полтавській державній аграрній академії». 

13. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми заразної та незаразної патології тварин» (м. Житомир, 2–4 листопада 2016 р.): 

 В. О. Євстаф’єва, І.В. Натягла, В. В. Мельничук «Економічна ефективність зажиттєвих методів копроовоскопічної діагностики капіляріозу 

курей». 

 С. М. Михайлютенко, О. С. Клименко, О. В. Кручиненко «Порівняльна ефективність дезінвазійних засобів «Бі-дез» і «Бровадез-плюс» на 

культуру яєць Ascaris suum» . 

14. Науково-практична і навчально-методична конференція «Стан та перспективи розвитку ветеринарної  освіти і науки» з міжнародною 

участю, присвяченої 165-річчю Харківської державної зооветеринарної академії (м. Харків, 19–20 жовтня 2016 р.): 
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 В. О. Євстаф’єва, А.О. Гришко, О.В. Перебийніс. Нематодіроз у складі мікстінвазій травного каналу овець в умовах господарств 

Полтавської області. 

 В. О. Євстаф’єва, Ю.А. Гугосьян, К.А. Гаврик. Порівняння класичних та сучасних копроскопічних методів діагностики стронгілоїдоз 

коней. 

І.В. Натягла. Сезонна динаміка капіляріозу курей в умовах господарств Полтавської області 

 

– міжнародних 

1. V научно-практичої конференції міжнародної асоціації паразитоценологов,  «Паразитарные системы и паразитоценозы животных» м. 

Витебск. 24–27 мая 

 В. А. Евстафьева д.вет.н., професор, И. В. Натяглая  Распространение гельминтозов и протозоозов сельскохозяйственной птицы в 

условиях хозяйств Полтавской области 

 Л. М. Корчан канд.вет.н.  Паразитоценозы коз в лесостепной зоне Украины 

 О. В. Кручиненко канд.вет.н. доцент, А. С. Клименко канд.вет.н. доцент Противогельминтозные мероприятия в животноводческих 

хозяйствах  

 С. Н. Михайлютенко канд.вет.н., А. С. Клименко канд.вет.н. доцент Посмертная диагностика капилляриоза кур 

 В. В. Мельничук Сравнительная эффективность лекарственных форм на основе ивермектина против трихуроза свиней 

 Щербакова Н.С. канд.вет.н. доцент Определение безопасности мяса птицы больной эмериозом 

2. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: мат. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, 24–

25 березня 2016 р., Тернопіль: 

 В. Євстаф’єва, О. Назаренко «Проблеми розвитку бджільництва в Україні». 

 В. О. Євстаф’єва, В. Мельничук, М. Малошенко. Поширення езофагостомозу свиней в умовах приватного сектору Миргородського 

району. 

3. VI регіональному семінарі «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпекі та біохахисту в Україні» м. Київ 17-20 05. 2016. Щербакова Н.С. 

канд.вет.н. доцент. 

4. Міжнародному семінарі «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» м. Полтава. Щербакова Н.С. 

канд.вет.н. доцент  30 03. 2016 

5. Міжнародній науково-практична конференції «Теорія, практика та перспективи ветеринарної медицини», присвяченій 115-річчю з дня 

народження академіка І. О. Поваженка: 

 В. О. Євстаф’єва, Т. С. Шевченко. Гематологічні показники молодняка великої рогатої худоби за трихурозної інвазії . 

 М.В. Скрипка, О.В. Кручиненко, М.П. Прус. Патоморфологічні зміни в печінці великої рогатої худоби за дикроцеліозу. 
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- Опублікована тез доповідей 

1. Євстаф’єва В. О. Поширення бабезіозу собак в умовах міста Полтави / В. О. Євстаф’єва, О. В. Кручиненко, С. С. Попруга // Вирішення 

сучасних проблем у ветеринарній медицині: мат. Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції, 5–6 квітня 2015 р.: тези доп. – Полтава, 

2016. – С. 56–58. 

2. Євстаф’єва В. О. Поширення аскарозу свиней в умовах одноосібних селянських господарств Семенівського району / В. О. Євстаф’єва, 

Є. С. Стародуб, В. В. Мельничук // Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: мат. Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-

конференції, 5–6 квітня 2015 р.: тези доп. – Полтава, 2016. – С. 89–91. 

3. Євстаф’єва В. Проблеми розвитку бджільництва в Україні / В. Євстаф’єва, О. Назаренко // Екологія і природокористування в системі 

оптимізації відносин природи і суспільства: мат. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, 24–25 березня 2016 р.: тези доп. – Тернопіль, 

2016. – С. 13–15. 

4. Евстафьева В. А. Распространение гельминтозов и протозоозов сельскохозяйственной птицы в условиях хозяйств Полтавской области / 

В. А. Евстафьева, И. В. Натяглая // Паразитарные системы и паразитоценозы животных: мат. V научно-практической конференции 

Международной ассоциации паразитоценологов, 24–27 мая 2016 р.: тезисы докл. – Витебск, 2016. – С. 53–55. 

5. Євстаф’єва В. О. Контамінація інвазійними елементами Strongyloides westeri тваринницьких приміщень, вигульних майданчиків та 

пасовищ у різні періоди року / В. О. Євстаф’єва, Ю. А. Гугосьян // Наукові праці професорсько-викладацького складу академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2015 році, 18–19 травня 2016 р.: тези доп. – Полтава, 2016. –С. 134–135. 

6. Євстаф’єва В. О. Особливості терапії за гельмінтозні-протозойної асоціативної інвазії свиней / В. О. Євстаф’єва, В. І. Єресько // Актуальні 

аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: мат. науково-практичній конференції викладачів і 

студентів, 1–2 червня 2016 р.: тези. доп. – Дніпропетровськ, 2016. –С. 22. 

7. Євстаф’єва В. Поширення езофагостомозу свиней в умовах приватного сектору Миргородського району / В. О. Євстаф’єва, В. Мельничук, 

М. Малошенко // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: мат. ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 19–20 травня 2016 р.: тези доп. – Тернопіль, 2016. –С. 96–97. 

8. Євстаф’єва В. О. Езофагостомоз у складі мікстінвазій кишкового каналу свиней в умовах господарств Полтавської області / 

В. О. Євстаф’єва, Ю. Б. Манойло, В. В. Мельничук, О. В. Ложкіна // Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології 

тварин: мат. щорічної науково-практичної конференції молодих вчених, 16 червня 2016р. – Київ, 2016. – С. 24–26. 

9. Євстаф’єва В.О. Економічна ефективність зажиттєвих методів копроовоскопічної діагностики капіляріозу курей / В. О. Євстаф’єва, 

В. В. Мельничук, І. В. Натягла // Проблеми заразної та незаразної патології тварин: мат. Міжнародної наук.-практич. конференції, присвяч. 10-

річчю кафедри паразитології, вет.-сан. експертизи та зоогігієни, 2–4 листопада 2016 р. – Житомир, 2016. – С. 44–49. 

10. Кручиненко О. В. Порівняльна ефективність дезінвазійних засобів «Бі-дез» і «Бровадез-плюс» на культуру яєць Ascaris suum / 

О. В. Кручиненко, О. С. Клименко, С. М. Михайлютенко // Проблеми заразної та незаразної патології тварин: мат. Міжнародної наук.-

практич. конференції, присвяч. 10-річчю кафедри паразитології, вет.-сан. експертизи та зоогігієни, 2–4 листопада 2016 р. – Житомир, 2016. – 

С. 49–52. 



 29 

11. Гугосьян Ю. А. Гельминтофауна лошадей на территории Днепропетровской области / Ю. А. Гугосьян // Паразитарные системы и 

паразитоценозы животных: мат. V науч.-практич. конф. Международной ассоциации паразитоценологов, 24–27 мая 2016 р. – Витебск, 2016. 

– С. 38–40. (Іноземне видання). 

12. Корчан Л. Н. Паразитоценозы коз в лесостепной зоне Украины / Л. Н. Корчан // Паразитарные системы и паразитоценозы животных: мат. 

V науч.-практич. конф. Международной ассоциации паразитоценологов, 24–27 мая 2016 р. – Витебск, 2016. – С. 90–91. (Іноземне видання). 

13. Кручиненко О. В. Противогельминтозные мероприятия в животноводческих хозяйствах // О. В. Кручиненко, А. С. Клименко, М. П. Прус 

// Паразитарные системы и паразитоценозы животных: мат. V науч.-практич. конф. Международной ассоциации паразитоценологов, 24–

27 мая 2016 р. – Витебск, 2016. – С. 95–97. (Іноземне видання). 

14. Михайлютенко С. Н. Посмертная диагностика капилляриоза кур // С. Н. Михайлютенко, А. С. Клименко // Паразитарные системы и 

паразитоценозы животных: мат. V науч.-практич. конф. Международной ассоциации паразитоценологов, 24–27 мая 2016 р. – Витебск, 2016. 

– С. 112–114. (Іноземне видання). 

15. Юськив И. Д. Сравнительная эффективность лекарственных форм на основе ивермектина против трихуроза свиней // И. Д. Юськив, 

В. В. Мельничук // Паразитарные системы и паразитоценозы животных: мат. V науч.-практич. конф. Международной ассоциации 

паразитоценологов, 24–27 мая 2016 р. – Витебск, 2016. – С. 203–205. (Іноземне видання). 
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Передера, С. Б. Передера  // методична конференція ПДАА 15 – 16 березня 2016року. – Полтава, 2016. – 67-68С. 

17. Щербакова Н. С. Органолептические показатели питьевой воды которая  используються в системе кормления птицы/ Н. С Щербакова ., 
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2016року. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2016. – 102-105С. 

18. Щербакова Н. С. Визначення якості та безпеки м’яса птиці контамінованого лістеріями Н. С Щербакова ., Ж. О Передера //матеріали  
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“Укрпромторгсервіс”, 2016. – 101-102С. 

19. Источники попадання бен(за)пирена в организм человека/ Н. С. Щербакова, Безгодько Є.О, С. Б. Передера  //матеріали  Інтернет –
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21. Щербакова Н.С. Визначення якості свинини при застосуванні рідкого типу годівлі/ Н.С.Щербакова, Комар Е. Ж.О. Передера  // Полтава: 

РВВ ПДАА, 2016. Професорсько-викладацького складу, 13-14 травня 2015. [Підсумки науково-дослідної роботи за 2015 рік]. – Полтава, 
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23. Скрипка М.В. Патоморфологічні зміни в печінці великої рогатої худоби за дикроцеліозу / М.В. Скрипка, О.В. Кручиненко, М.П. Прус // 
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Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 відвести окремі години для викладачів при підготовці і опублікуванні наукових статей за профілюючими дисциплінами у 

фахових, іноземних та виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, утому числі Scopus, Web of Science; 

 закупити необхідне обладнання з метою упровадження сучасних технологій та комп’ютерних програм для покращення 

наукової роботи на кафедрі; 

 заохочувати викладачів з метою покращення наукової роботи із здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Ветеринарна 

медицина» з метою написання наукових робіт та можливості прийняття участі у конкурсах різного рівня; 

 розширити базу навчальних практик студентів за рахунок укладання угод з клініками ветеринарної медицини, господарствами 

та можливістю проходження виробничої практики за кордоном; 

 заключити договори на наукове співробітництво з науковими установами для спільної науково-дослідної співпраці та 

підвищення індексу цитування викладачів 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді  

додаються на 1 арк. 
 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на ___________ арк. 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на 6 арк. 
 

 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 . 

2  

3  

Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1  

2  

3  
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ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 . 

2  

3  

 

 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1 . 

2  

3  
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ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права 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 копроовоскопічної 

діагностики езофагостомозу свиней 

Пат. України на корисну 

модель № 108380, 

Україна МПК (2016.01) 

u 201600961, B03D 1/00, 

G01N 1/00, G01N 21/00. 

Заявл. 05.02.2016; 

опубл. 11.07.2016. 

Бюл. № 13. 

Євстаф’єва В. О., 

Манойло Ю. Б., 

Мельничук В. В. 

Євстаф’єва В. О., 

Манойло Ю. Б., 

Мельничук В. В. 

2 
Спосіб посмертної діагностики 

капіляріозу птиці 

Пат. України на корисну 

модель № 108684, 

Україна МПК (2016.01) 

u 201601034, G01N 33/00, 

А61В 1/002 (2006.01). 

Заявл. 08.02.2016; 

опубл. 25.07.2016. 

Бюл. № 14. 

Євстаф’єва В. О., 

Михайлютенко С.М., 

Клименко О.С. 

Євстаф’єва В. О., 

Михайлютенко С.М., 

Клименко О.С. 

3 
Спосіб зажиттєвої копроовоскопічної 

діагностики капіляріозу курей 

Пат. України на корисну 

модель № 111568, 

Україна МПК (2006.01) 

u 201605990, G01N 33/50. 

Заявл. 02.06.2016; 

опубл. 10.11.2016. 

Бюл. № 21. 

Євстаф’єва В. О., 

Натягла І. В., 

Мельничук В. В. 

Євстаф’єва В. О., 

Натягла І. В., 

Мельничук В. В. 

 

 

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на 48 арк. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Євстаф’єва Валентина Олександрівна 

Науковий ступінь доктор ветеринарних наук 

Вчене звання професор 

Посада завідувач кафедри 

 

1.7. 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1 Науковий керівник:  

Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб 

тварин центральної частини України. 

Строки виконання : 

2011 -2021 

№ 0112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Отримані нові дані щодо поширення езофагостомозу свиней, його вікової та 

сезонної динаміки у господарствах з різним способом утримання на території 

Полтавської області. Досліджено морфометричні та морфо-біологічні особливості 

зародків Oesophagostomum dentatum за експеримент-тального культивування. 

Вивчено динаміку розвитку патологічного процесу за езофагостомозної інвазії. 

Вдосконалено спосіб зажиттєвої копроовоскопічної діагностики езофагостомозу 

свиней. Розроблено науково обґрунтовані схеми лікування за езофагостомозу. 

Отримані нові дані щодо поширення трихурозу свиней у господарствах 

центрального регіону України з визначенням особливостей прояву інвазії у 

залежності від віку тварин та сезонних факторів. Експериментальними 

 

х 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

дослідженнями встановлено морфометричні особливості будови яєць Trichuris suis 

у процесі їх ембріогенезу. Встановлено вплив трихурисів на морфологічні та 

біохімічні показники крові поросят. Вдосконалено спосіб зажиттєвої  

діагностики трихурозу свиней. Розроблено науково обґрунтовані заходи лікування 

й профілактики за трихурозу свиней. 

Встановлено поширення найбільш поширених збудників паразитарних хвороб овец 

в умовах господарств Полтавської області. 
2. Кількість публікацій (статей), усього: 

1. Yevstafieva V. Morphometric identification of Trichuris suis eggs isolated from 

different biological substrates / V. Yevstafieva, V. Melnychuk, I. Yuskiv, O. Lozhkina // 

Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – 2016. – Вип. 28. – С. 327–334. (Фахове 

видання). 

2. Yevstafieva V. А. An Investigation of Embryo and Eggshell Development in 

Trichuris suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions / 

V. А. Yevstafievа, I. D. Yuskiv, V. V. Melnychuk // Vestnik zoologii. – 2015. – 

№ 50 (2). – Р. 173–178. (Scopus Index). 

3. Євстаф’єва В. О. Нематодіроз у складі мікстінвазій травного каналу овець в 

умовах господарств Полтавської області / В. О. Євстаф’єва, А. О. Гришко, 

О. В. Перебийніс // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. 

праць. – Харків, 2016. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 131–134. (Фахове видання). 

4. Євстаф’єва В. О. Сучасна методика викладання навчальних дисциплін 

ветеринарного напряму / В. О. Євстаф’єва, В. В. Мельничук // Професійно-

прикладні дидактики. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 36–41. 

4 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
Yevstafieva V. А. An Investigation of Embryo and Eggshell Development in Trichuris 

suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions / V. А. Yevstafievа, 

I. D. Yuskiv, V. V. Melnychuk // Vestnik zoologii. – 2015. – № 50 (2). – Р. 173–178. 

1 

3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
3 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 

Yevstafieva V. А. An Investigation of Embryo and Eggshell Development in Trichuris 

suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions / V. А. Yevstafievа, 

I. D. Yuskiv, V. V. Melnychuk // Vestnik zoologii. – 2016. – № 50 (2). – Р. 173–178. 

1 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  1 

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього 1 

у т.ч., патентів на винаходи - 

 патентів на корисну модель;  
1. Пат. України на корисну модель № 108380, Україна МПК (2016.01) 
u 201600961, B03D 1/00, G01N 1/00, G01N 21/00. Спосіб копроовоскопічної 
діагностики езофагостомозу свиней / Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., 
Мельничук В. В., заявник і патентовласник – Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., 
Мельничук В. В. – Заявл. 05.02.2016; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. 

1 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

фінансування 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; 1 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 1 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; 1 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 

1 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій 

1 

2 Науковий керівник:  

Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг та розробка заходів 

боротьби з гельмінтозними, 

протозойними і ектопаразитарними 

№ 0112U001562 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Вивчено поширення та морфологічні властивості збудника трихурозу у великої рогатої 

худоби на території господарств Черкаської області, встановлені гематологічні зміни за цієї 

інвазії. Визначено показники інвазованості коней різних вікових груп збудником 

стронгілоїдозу. Розроблені науково обґрунтовані заходи боротьби із стронгілоїдозом коней. 

 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього: 

1. Євстаф’єва В. О. Гематологічні показники молодняка великої рогатої худоби за 
2 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

захворюваннями тварин. 

Строки виконання : 

2011 -2021 

трихурозної інвазії / В. О. Євстаф’єва, Т. С. Шевченко // Науковий вісник 

національного університету біоресурсів і природокористування. – К., 2016. – 

Вип. 237. –С. 398–405. (Фахове видання України, яке включене до 

наукометричних баз даних). 
2. Євстаф’єва В. О. Порівняння ефективності класичних та сучасних 

копроскопічних методів діагностики стронгілоїдоз у коней / В. О. Євстаф’єва, 

Ю. А. Гугосьян, К. А. Гаврик // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: 

зб. наук. праць. – Харків, 2016. – Вип. 33, Ч. 2. – С. 126–130. (Фахове видання). 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; 2 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
3 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 патентів на корисну модель;  - 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 

1 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій 

1 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

3 Науковий керівник:  

Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб птиці 

центральної частини України 

Строки виконання : 

2011 -2021 

№ 1112U001561 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Вивчено поширення та видовий склад збудників капіляріозу у курей на території 

господарств Полтавської області, встановлені гематологічні зміни за цієї інвазії. 

Запропоновано сучасні лікарські засоби та дезінфікуючі засоби для боротьби та 

профілактики капіляріозу курей. 

 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього: - 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; - 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
3 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи - 



 41 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 патентів на корисну модель;  
1. Пат. України на корисну модель № 108684, Україна МПК (2016.01) 

u 201601034, G01N 33/00, А61В 1/002 (2006.01). Спосіб посмертної діагностики 

капіляріозу птиці / Євстаф’єва В. О., Михайлютенко С.М., Клименко О.С., 

заявник і патентовласник – Євстаф’єва В. О., Михайлютенко С.М., Клименко О.С. 

– Заявл. 08.02.2016; опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14. 
2. Пат. України на корисну модель № 111568, Україна МПК (2006.01) 
u 201605990, G01N 33/50. Спосіб зажиттєвої копроовоскопічної діагностики 
капіляріозу курей / Євстаф’єва В. О., Натягла І. В., Мельничук В. В., заявник і 
патентовласник – Євстаф’єва В. О., Натягла І. В., Мельничук В. В. – Заявл. 

02.06.2016; опубл. 10.11.2016. Бюл. № 21. 

2 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 

1 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій 

1 

4 Науковий керівник:  

Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Еколого-фауністичний моніторинг, 

прогнозування та заходи боротьби з 

інвазійними хворобами бджіл 

Строки виконання : 

2011 -2021 

№ 1112U001561 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Вивчено поширення та видовий склад збудників капіляріозу у курей на території 

господарств Полтавської області, встановлені гематологічні зміни за цієї інвазії. 

Запропоновано сучасні лікарські засоби та дезінфікуючі засоби для боротьби та 

профілактики капіляріозу курей. 

 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього: - 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; - 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
3 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи - 

 патентів на корисну модель;  - 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 
у т.ч., нової техніки,  - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 

1 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій 

1 

 

1.8. Перелік нових 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1 Науковий керівник:  

Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Діагностика та заходи боротьби з 

ентомозами овець 

Строки виконання : 

2016 -2020 

№ 0116U005175 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Вивчено поширення мелофагозу овець на території Запорізької області, 

встановлені зміни в крові овець за різної інтенсивності мелофагозної інвазії. 

 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього: - 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; - 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
3 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи - 

 патентів на корисну модель;  - 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 

1 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій 

1 

 

Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

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 Спосіб копроовоскопічної діагностики 

езофагостомозу свиней  

Запропонований способу 

діагностики езофагостомозу свиней 

- Харківська державна 

зооветеринарна академія. 

30.05.2016. 

 
Налагоджено співпрацю для 

подальшої наукової та науково-
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(«Методичні рекомендації щодо 

діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Автори: 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

 

проявляє високу діагностичну 

ефективність, результативність 

якого перевищує на 28,1, 29,7 та 

49,4 % (р<0,001) результати відомих 

методів Котельникова-Хренова, 

Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Проведені нами розрахунки 

економічної ефективності 

запропонованого способу 

діагностики езофагостомоз свиней 

свідчать, що удосконалений спосіб 

має високий рівень окупності 

(вартість одного діагностичного 

дослідження становить 0,42 грн). 

- Регіональна державна 

лабораторія ветеринарної 

медицини у Полтавській 

області.  

- Полтавська державна 

аграрна академія.  

- Білоцерківський 

національний аграрний 

університет.  

- Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний університет. 

- Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет. 

08.06.2016. 

 

 

 

06.06.2016. 

 

19.05.2016. 

 

 

25.05.2016 

 

 

30.05.2016 

навчальної роботи. 

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Назва розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней («Методичні рекомендації щодо діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Автори 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

Основні характеристики, суть розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомоз свиней, який включає дослідження фекалій шляхом їх розчинення у рідині з 

наступною фільтрацією та мікроскопією крапель поверхневої плівки на наявність яєць паразитів, який відрізняється тим, що як рідину 

використовують комбінований розчин натрію хлориду та цукру у співвідношенні 1 : 1 з питомою вагою ρ=1,26 вні інвазії у курей (поширення, 

патогенез та заходи боротьби)», 16.00.111,28. 
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Патентно-, конкурентоспроможні результати 

Запропонований способу діагностики езофагостомозу свиней проявляє високу діагностичну ефективність, результативність якого перевищує 

на 28,1, 29,7 та 49,4 % (р<0,001) результати відомих методів Котельникова-Хренова, Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Пат. України на корисну модель № 108380, Україна МПК (2016.01) u 201600961, B03D 1/00, G01N 1/00, G01N 21/00. Спосіб 

копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней / Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., Мельничук В. В.; заявник і патентовласник 

В. О. Євстаф’єва, Ю. Б. Манойло, В. В. Мельничук. – Заявл. 05.02.2016; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. 

Порівняння із світовими аналогами 

Відомій спосіб копроовоскопічної діагностики за І. С. Дахно (2010), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в 

якості якої використовують природний мінерал бішофіт (питома вага 1,27-1,31). Недоліком даного способу є висока вартість витратних 

матеріалів (а саме розчину бішофіту), а також те, що розчин мало розповсюджений в торгівельній мережі. При різкому вливанні розчину в 

склянку з фекаліями на поверхні утворюється велика кількість пухирців повітря, що, в свою чергу, затрудняє діагностику. Відомий спосіб за 

Ф. Фюллеборном (1984), в якому для дослідження використовують насичений розчин кухонної солі. Недоліком даного способу є те, що 

флотація яєць відбувається досить тривалий час (30 хвилин), до того ж по відношенню із загальновикористовуваним насиченим розчином 

аміачної селітри він є недостатньо ефективним. Загальновідомим є спосіб копроовоскопічної діагностики за Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хреновим (1984), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в якості якої використовують розчин аміачної 

селітри з наступною фільтрацією та мікроскопією крапель з поверхневої плівки. Недоліком способу є те, що через наднасичення 

флотаційного розчину з аміачної селітри відбувається швидке висихання і кристалізація крапель на предметному склі (протягом 8-10 

хвилин), що ускладнює перегляд матеріалу. Через високу питому вагу розчину на поверхню досліджуваної проби підіймаються не лише 

яйця паразитів, а й рештки неперетравлених кормів, що, в свою чергу, завдає труднощів при встановлені інтенсивності інвазії чи вивченні 

морфологічних особливостей яєць паразита і, в кінцевому підсумку, негативно впливає на ефективність досліджень. Найбільш близьким, 

який обрано як прототип, є спосіб копроовоскопічної діагностики за методом Маллорі [3], де у якості флотаційного розчину використовують 

насичений розчин цукру, питома вага такого розчину становить 1,29-1,31. Недоліком цього методу є те, що розчин цукру є густим, при 

цьому відбувається неповне спливання яєць езофагостом. Також слід зазначити, що перегляд краплі на предметному склі при 

мікроскопіюванні утруднений, що також пов'язано з густотою флотаційного розчину. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 

Проведені нами розрахунки економічної ефективності запропонованого способу діагностики езофагостомоз свиней свідчать, що 

удосконалений спосіб має високий рівень окупності (вартість одного діагностичного дослідження становить 0,42 грн). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізовувати результати розробки 

Вищі навчальні аграрні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, лабораторії ветеринарної медицини, клініки та лікарні ветеринарної 

медицини, свинарські господарства різних форм власності та з різною технологією утримання тварин. 

Стан готовності розробки 

Виконано. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту 

впровадження – 08.06.2016. Місце впровадження – Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини у Полтавській області. Дата 

акту впровадження – 06.06.2016. Місце впровадження – Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 19.05.2016. Місце 

впровадження – Білоцерківський національний аграрний університет. Дата акту впровадження – 25.05.2016. Місце впровадження – 
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Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – 

Житомирський національний агроекологічний університет. 

Результати впровадження. 

Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній роботі вищих навчальних аграрних закладів України ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та роботі Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини у Полтавській області. 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 

Телефон: 0501837878 Євстафєва В. О. 

Факс: (05322) 2-28-93,  E-mail: evstva@ukr.net 
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього - 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 1 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 

 
1 

4.1. 

з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 
 

Єресько Вадим Іванович Ветеринарна медицина, 2 курс,  ступінь вищої освіти «Магістр», 1 група 

Друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини (м. Дніпропетровськ, 24 березня 

2016 р.) 
 

1 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 3 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 1 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Мельничук Віталій Васильович 

Науковий ступінь немає 

Вчене звання немає 

Посада асистент кафедри 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) 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 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1 Науковий керівник: 

Мельничук В. В., завідувач 

навчально-наукової лабораторії 

паразитології, асистент кафедри. 

Тематика науково-дослідної роботи: 
«Моніторинг інвазійних захворювань 

тварин в умовах господарства СТОВ 

«Прогрес» та розробка науково-

обґрунтованих заходів боротьби та 

профілактики» 

Договір від  

25 грудня 2015 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 
1. Yevstafieva V. MorphometricidentificationofTrichuris 

suiseggsisolatedfromdifferentbiologicalsubstrates / V. Yevstafieva, V. Melnychuk, 

3 
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Строки виконання: 

2015‒2016 

I. Yuskiv, O. Lozhkina // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – 2016. – Вип. 28. – 

С. 327–334.  

2. Євстаф’єва В.О. Гематологічні показники молодняка великої рогатої худоби за 

трихурозної інвазії / В. О. Євстаф’єва, Т. С. Шевченко // Науковий вісник 

національного університету біоресурсів і природокористування. – К., 2016. – Вип. 

237. –С. 398–405.  

3. Мельничук В. В. Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець на 

території Полтавської області / В. В. Мельничук, В. К. Степанюк // Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2016. – № 3. – С. 81–83.  

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Webofscience для соціо-

гуманітарнихCopernicus) 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Webofscience для соціо-

гуманітарнихCopernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього  

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
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у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників  

11. опубліковано навчальних посібників  

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

   патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   
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          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1 Науковий керівник:  

Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб 

тварин центральної частини України. 

Трихуроз свиней (поширення, 

діагностика та заходи боротьби) 

(2013-2016) 

Строки виконання : 

2011 -2021 

№ 0112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Отримано нові дані щодо поширення трихурозу свиней в умовах господарств 

центрального регіону України. З’ясовано, що показники екстенсивності та 

інтенсивності трихурозної інвазії залежать від технології утримання тварин. 

Моніторинговими дослідженнями встановлено, що трихуриси паразитують, 

переважно, у складі асоціативних інвазій кишкового каналу свиней (66,79 %) з 

двома (57,18 %) та трьома (33,21 %) видами паразитів разом зі збудниками 

аскарозу (25,97 %), еймеріозів й ізоспорозу (11,6 %). Встановлено особливості 

вікової динаміки трихурозу свиней. З’ясовано, що максимальну ЕІ реєстрували у 

підсвинків віком 4–6 місяців (ЕІ=47,36 %). Вперше на території центрального 

регіону України одержано дані щодо морфометричних показників яєць Trichuris 

suis, виділених з різних субстратів, а також за експериментального культивування. 

Проведено порівняльну оцінку ефективності флотаційних розчинів різних 

копроовоскопічних методів досліджень, рекомендованих для діагностики 

трихурозу свиней. Доведено високу діагностичну ефективність розробленого та 

запропонованого удосконаленого способу зажиттєвої діагностики трихурозу 

свиней. Визначено терапевтичну ефективність різних лікарських форм на основі 

івермектину вітчизняного виробництва: «Бровермектин-грануляту», 

«Бровермектину 2 % водорозчинного» та «Бровермектину ін’єкційного» за 

трихурозу свиней. Встановлено виражений антигельмінтний ефект 

«Бровермектину 2 % водорозчинного» (ЕЕ – 80 %, ІЕ – 99,4 %). Вперше в Україні 

встановлено дезінвазійну ефективність засобів «Бі-дез» та «Бровадез-плюс» щодо 

яєць Trichuris suis з урахуванням їх морфометричних показників. Отримано нові дані 

щодо чутливості тест-культур Ascaris suum і Trichuris suis у процесі визначення 

овоцидних властивостей дезінфікуючих засобів у лабораторних умовах. 

 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього: 

1. Yevstafieva V. Morphometric identification of Trichuris suis eggs isolated from 

different biological substrates / V. Yevstafieva, V. Melnychuk, I. Yuskiv, O. Lozhkina // 

Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – 2016. – Вип. 28. – С. 327–334. (Фахове 

видання). 

2. Yevstafieva V. А. An Investigation of Embryo and Eggshell Development in 

Trichuris suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions / 

V. А. Yevstafievа, I. D. Yuskiv, V. V. Melnychuk // Vestnik zoologii. – 2015. – 

4 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

№ 50 (2). – Р. 173–178. (Scopus Index). 

3. Мельничук В. В. Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець на 

території Полтавської області / В. В. Мельничук, В. К. Степанюк // Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2016. – № 3. – С. 81–83. 

(Фахове видання). 

4. Євстаф’єва В. О. Сучасна методика викладання навчальних дисциплін 

ветеринарного напряму / В. О. Євстаф’єва, В. В. Мельничук // Професійно-

прикладні дидактики. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 36–41. 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
Yevstafieva V. А. An Investigation of Embryo and Eggshell Development in Trichuris 

suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions / V. А. Yevstafievа, 

I. D. Yuskiv, V. V. Melnychuk // Vestnik zoologii. – 2015. – № 50 (2). – Р. 173–178. 

1 

3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 

Yevstafieva V. А. An Investigation of Embryo and Eggshell Development in Trichuris 

suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions / V. А. Yevstafievа, 

I. D. Yuskiv, V. V. Melnychuk // Vestnik zoologii. – 2016. – № 50 (2). – Р. 173–178. 

1 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

у т.ч., кандидатських,  1 

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи - 

 патентів на корисну модель;  
1. Пат. України на корисну модель № 108380, Україна МПК (2016.01) 
u 201600961, B03D 1/00, G01N 1/00, G01N 21/00. Спосіб копроовоскопічної 
діагностики езофагостомозу свиней / Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., 
Мельничук В. В., заявник і патентовласник – Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., 
Мельничук В. В. – Заявл. 05.02.2016; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. 
2. Пат. України на корисну модель № 111568, Україна МПК (2006.01) 
u 201605990, G01N 33/50. Спосіб зажиттєвої копроовоскопічної діагностики 
капіляріозу курей / Євстаф’єва В. О., Натягла І. В., Мельничук В. В., заявник і 
патентовласник – Євстаф’єва В. О., Натягла І. В., Мельничук В. В. – Заявл. 
02.06.2016; опубл. 10.11.2016. Бюл. № 21. 

2 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,  - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; 1 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 1 
у т.ч., нової техніки,   
          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
          методів, теорій; 1 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

- 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій 

1 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

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 Спосіб копроовоскопічної діагностики 

езофагостомозу свиней  

(«Методичні рекомендації щодо 

діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Запропонований способу 

діагностики езофагостомозу свиней 

проявляє високу діагностичну 

ефективність, результативність 

якого перевищує на 28,1, 29,7 та 

- Харківська державна 

зооветеринарна академія. 

- Регіональна державна 

лабораторія ветеринарної 

медицини у Полтавській 

30.05.2016. 

 

08.06.2016. 

 

 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої наукової та науково-

навчальної роботи. 
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Автори: 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

 

49,4 % (р<0,001) результати відомих 

методів Котельникова-Хренова, 

Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Проведені нами розрахунки 

економічної ефективності 

запропонованого способу 

діагностики езофагостомоз свиней 

свідчать, що удосконалений спосіб 

має високий рівень окупності 

(вартість одного діагностичного 

дослідження становить 0,42 грн). 

області.  

- Полтавська державна 

аграрна академія.  

- Білоцерківський 

національний аграрний 

університет.  

- Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний університет. 

- Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет. 

 

06.06.2016. 

 

19.05.2016. 

 

 

25.05.2016 

 

 

30.05.2016 

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Назва розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней («Методичні рекомендації щодо діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Автори 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

Основні характеристики, суть розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомоз свиней, який включає дослідження фекалій шляхом їх розчинення у рідині з 

наступною фільтрацією та мікроскопією крапель поверхневої плівки на наявність яєць паразитів, який відрізняється тим, що як рідину 

використовують комбінований розчин натрію хлориду та цукру у співвідношенні 1 : 1 з питомою вагою ρ=1,26 вні інвазії у курей (поширення, 

патогенез та заходи боротьби)», 16.00.111,28. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати 
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Запропонований способу діагностики езофагостомозу свиней проявляє високу діагностичну ефективність, результативність якого перевищує 

на 28,1, 29,7 та 49,4 % (р<0,001) результати відомих методів Котельникова-Хренова, Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Пат. України на корисну модель № 108380, Україна МПК (2016.01) u 201600961, B03D 1/00, G01N 1/00, G01N 21/00. Спосіб 

копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней / Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., Мельничук В. В.; заявник і патентовласник 

В. О. Євстаф’єва, Ю. Б. Манойло, В. В. Мельничук. – Заявл. 05.02.2016; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. 

Порівняння із світовими аналогами 

Відомій спосіб копроовоскопічної діагностики за І. С. Дахно (2010), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в 

якості якої використовують природний мінерал бішофіт (питома вага 1,27-1,31). Недоліком даного способу є висока вартість витратних 

матеріалів (а саме розчину бішофіту), а також те, що розчин мало розповсюджений в торгівельній мережі. При різкому вливанні розчину в 

склянку з фекаліями на поверхні утворюється велика кількість пухирців повітря, що, в свою чергу, затрудняє діагностику. Відомий спосіб за 

Ф. Фюллеборном (1984), в якому для дослідження використовують насичений розчин кухонної солі. Недоліком даного способу є те, що 

флотація яєць відбувається досить тривалий час (30 хвилин), до того ж по відношенню із загальновикористовуваним насиченим розчином 

аміачної селітри він є недостатньо ефективним. Загальновідомим є спосіб копроовоскопічної діагностики за Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хреновим (1984), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в якості якої використовують розчин аміачної 

селітри з наступною фільтрацією та мікроскопією крапель з поверхневої плівки. Недоліком способу є те, що через наднасичення 

флотаційного розчину з аміачної селітри відбувається швидке висихання і кристалізація крапель на предметному склі (протягом 8-10 

хвилин), що ускладнює перегляд матеріалу. Через високу питому вагу розчину на поверхню досліджуваної проби підіймаються не лише 

яйця паразитів, а й рештки неперетравлених кормів, що, в свою чергу, завдає труднощів при встановлені інтенсивності інвазії чи вивченні 

морфологічних особливостей яєць паразита і, в кінцевому підсумку, негативно впливає на ефективність досліджень. Найбільш близьким, 

який обрано як прототип, є спосіб копроовоскопічної діагностики за методом Маллорі [3], де у якості флотаційного розчину використовують 

насичений розчин цукру, питома вага такого розчину становить 1,29-1,31. Недоліком цього методу є те, що розчин цукру є густим, при 

цьому відбувається неповне спливання яєць езофагостом. Також слід зазначити, що перегляд краплі на предметному склі при 

мікроскопіюванні утруднений, що також пов'язано з густотою флотаційного розчину. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 

Проведені нами розрахунки економічної ефективності запропонованого способу діагностики езофагостомоз свиней свідчать, що 

удосконалений спосіб має високий рівень окупності (вартість одного діагностичного дослідження становить 0,42 грн). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізовувати результати розробки 

Вищі навчальні аграрні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, лабораторії ветеринарної медицини, клініки та лікарні ветеринарної 

медицини, свинарські господарства різних форм власності та з різною технологією утримання тварин. 

Стан готовності розробки 

Виконано. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту 

впровадження – 08.06.2016. Місце впровадження – Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини у Полтавській області. Дата 

акту впровадження – 06.06.2016. Місце впровадження – Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 19.05.2016. Місце 

впровадження – Білоцерківський національний аграрний університет. Дата акту впровадження – 25.05.2016. Місце впровадження – 
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Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – 

Житомирський національний агроекологічний університет. 

Результати впровадження. 

Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній роботі вищих навчальних аграрних закладів України ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та роботі Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини у Полтавській області. 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 

Телефон: 0666747809 Мельничук В. В. 

Факс: (05322) 2-28-93,  E-mail: evstva@ukr.net 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНО - САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  Михайлютенко С.М. 

Науковий ступінь к.вет.н. 

Вчене звання _____________________________________________________________________________ 

Посада ст.викладач 

 

 

1.7. 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Науковий керівник:  

Євстаф'єва Валентина Олександрівна, 

кандидат ветеринарних наук, 

професор.  

Виконавці: 

Михайлютенко С.М. 

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб птиці 

центральної частини України 

Строки виконання : 

№ 0112U001560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. кількість публікацій (статей), усього 

1.Клименко О. С. Посмертна діагностика аскаридіозу курей 

приватних господарств Полтавської області / О. С. Клименко, 

С. М. Михайлютенко, О. В. Кручиненко, О. Ю. Хижня // Науково-

технічний Бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових 

добавок і інституту біології тварин. – Львів, 2016. – Вип. 17, № 1. – 

С. 193–197. 

2. Михайлютенко С. Н. Посмертная диагностика гельминтозов кур 

вызванных Cappiilaria spp. / С. Н. Михайлютенко, 

А. С. Клименко // Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2016. – № 5. – С. 57–62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2011 -2021 

 
 

 

 

 

3. отримано охоронних документів, усього 

 патентів на корисну модель; 
1. Пат. України на корисну модель № 108684, Україна МПК (2016.01) u 201601034, 

G01N 33/00, А61В 1/002 (2006.01). Спосіб посмертної діагностики капіляріозу 

птиці / Євстаф’єва В. О., Михайлютенко С.М., Клименко О.С. – Заявл. 08.02.2016; 

опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14. 

 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНО - САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  Клименко О.С. 

Науковий ступінь к.вет.н. 

Вчене звання доцент 

Посада доцент 

 

 

1.7. 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Науковий керівник:  

Євстаф'єва Валентина Олександрівна, 

кандидат ветеринарних наук, 

професор.  

Виконавці: 

Клименко О.С. 

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб 

тварин центральної частини України 

Строки виконання : 

 

 

№ 0112U001560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. кількість публікацій (статей), усього 

1. Клименко О. С. Посмертна діагностика аскаридіозу курей 

приватних господарств Полтавської області / 

О. С. Клименко, С. М. Михайлютенко, О. В. Кручиненко, 

О. Ю. Хижня // Науково-технічний Бюлетень ДНДКІ 

ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту 

біології тварин. – Львів, 2016. – Вип. 17, № 1. – С. 193–197. 

2. Михайлютенко С. Н. Посмертная диагностика гельминтозов 

кур вызванных Cappiilaria spp. / С. Н. Михайлютенко, 

А. С. Клименко // Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2016. – № 5. – С. 57–62. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2011 -2021 
 

 2. отримано охоронних документів, усього 

 патентів на корисну модель; 
Пат. України на корисну модель № 108684, Україна МПК (2016.01) u 201601034, 

G01N 33/00, А61В 1/002 (2006.01). Спосіб посмертної діагностики капіляріозу 

птиці / Євстаф’єва В. О., Михайлютенко С.М., Клименко О.С. – Заявл. 08.02.2016; 

опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14. 

 

3. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 
 

Всеукраїнська наук.-практ. Інтернет-конференція, 5–6 квітня 2016  «Вирішення 

сучасних проблем у ветеринарній медицині»  

 

3. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 

     грамота 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНО - САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  Кручиненко О.В. 

Науковий ступінь к.вет.н. 

Вчене звання доцент 

Посада доцент 

 

 

1.7. 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Науковий керівник:  

Євстаф'єва Валентина Олександрівна, 

кандидат ветеринарних наук, 

професор.  

Виконавці: 

Кручиненко О.В. 

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб 

тварин центральної частини України 

Строки виконання : 

 

 

№ 0112U001560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. кількість публікацій (статей), усього 

Клименко О. С. Посмертна діагностика аскаридіозу курей приватних 

господарств Полтавської області / О. С. Клименко, 

С. М. Михайлютенко, О. В. Кручиненко, О. Ю. Хижня // Науково-

технічний Бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових 

добавок і інституту біології тварин. – Львів, 2016. – Вип. 17, № 1. – 

С. 193–197. 

Скрипка М.В. Патоморфологічні зміни в печінці великої рогатої 

худоби за дикроцеліозу / М.В. Скрипка, О.В. Кручиненко, М.П. Прус 

// Науковий вісник національного університету біоресурсів і 

природокористування. – К., 2016. – Вип. 237. –С. 385–392. 

Кручиненко О. В. Морфо-иммунологические показатели крови коров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 68 

2011 -2021 

 
 

 при фасциолезно-дикроцелиозной и фасциолезно-

парамфистоматиидозной инвазиях и эффективность альбендазола 

ультра 10 % и трематозола / О.В. Кручиненко, М.П. Прус // Ученые 

записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» 

государственная академия ветеринарной медицины». – Витебск, 

2016. – Вып. 1. – Т. 52.  – С.49–52. 

2. отримано охоронних документів, усього 
 

3. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 
організаційних комітетах наукових конференцій, різних 
експертних радах тощо; 
 

Всеукраїнська наук.-практ. Інтернет-конференція, 5–6 квітня 2016  «Вирішення 

сучасних проблем у ветеринарній медицині»  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Щербакова Наталія Сергіївна 

Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент 

 

 

 

 

1.7. 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1 Науковий керівник:  

Передера Ж.О. 

Тематика науково-дослідної роботи:  
Визначення та аналіз небезпечних ризиків 

на птицепереробних підприємствах 

Строки виконання : 

2005 -2018 

 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
. 

 

- 

2. Кількість публікацій (статей), усього: 

 
1 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; 

Щербакова Н. С. Визначення натуральності вершкового масла/ Н. С 

Щербакова, Ж. О. Передера, С. Б. Передера // Вісник Житомирського 

НАЕУ – 2016. – № 1. – С. 355 – 360. (Фахове видання) 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 

 
 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   

у т.ч., кандидатських,   

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи - 

 патентів на корисну модель;  
 

- 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 
у т.ч., нової техніки,   
          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
          методів, теорій; - 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

1. Секретар Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції, 
5–6 квітня 2016 р «Вирішення сучасних проблем у 
ветеринарній медицині»  

2. Голова Полтавського осередку Української асоціації з 
Біобезпеки 

3. У засіданні комітету з питань науки і освіти Верховної ради 
України з обговорення законопроекту «З питання біобезпеки 
та використання ГМО №1708». 20.04.2016 р. 

 

3 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій  

1 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1. грамота  

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Передера Жанна Олександрівна  

Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 

Вчене звання доцент 

Посада професор кафедри 

 

 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1 Науковий керівник:  

Передера Ж.О. 

Тематика науково-дослідної роботи:  
Визначення та аналіз небезпечних ризиків 

на птицепереробних підприємствах 

Строки виконання : 

2005 -2018 

 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
. 

 

- 

2. Кількість публікацій (статей), усього: 

 
1 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; 

Щербакова Н. С. Визначення натуральності вершкового масла/ Н. С 

Щербакова, Ж. О. Передера, С. Б. Передера // Вісник Житомирського 

НАЕУ – 2016. – № 1. – С. 355 – 360. (Фахове видання) 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 

 

3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 

 
 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом   
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи - 

 патентів на корисну модель;  
 

- 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 
у т.ч., нової техніки,   
          технологій,   
          матеріалів,   
          сортів рослин та порід тварин,   
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

          методів, теорій; - 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

1. Відповідальна за блок з незаразної патології Всеукраїнської 
наук.-практ. Інтернет-конференції, 5–6 квітня 2016 р «Вирішення 
сучасних проблем у ветеринарній медицині»  
2. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Назаренко 
Світлани Миколаївни «Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування і 
заходів забезпечення якості коропів», 16.00.06 – гігієна тварин та 
ветеринарна санітарія. 
4. член Полтавського осередку Україньської організації  з 

Біобезпеки 
 

3 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій  
 

 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Манойло Блія Богданівна 

Науковий ступінь немає 

Вчене звання немає 

Посада аспірант кафедри 

 

1.7. 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 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

1 Науковий керівник:  

Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних хвороб 

тварин центральної частини України. 

«Езофагостомоз свиней (поширення 

діагностика та лікування)» 

(2011–2016 рр.) 

№ 0112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 
Отримано нові дані щодо поширення езофагостомозу свиней в умовах господарств 

Полтавської області. Доведено, що ступінь інвазованості свинопоголів’я залежать 

від способу їх утримання і сягає максимуму (23,92 % та 547,16±92,95 яєць у 1 г 

фекалій) у господарствах з безвигульним способом утримання тварин. Визначено 

показники екстенсивності та інтенсивності ураження свиней езофагостомами 

залежно від їх віку та пори року, згідно яких максимальні значення інвазованості 

виявляли восени (ЕІ=64,44 %, ІІ – 301,24±31,41 яєць/г) та у тварин, старших 

однорічного віку (ЕІ=43,71 %, ІІ=495,68±107,01 яєць/г). Встановлено, що 

езофагостомоз найчастіше перебігає у складі мікстінвазій кишкового каналу 

свиней (70,53 %) у двокомпонентних асоціаціях (65,99 %) з балантидіозом та 

 

х 



 77 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Строки виконання : 

2011 -2021 

аскарозом. Вперше одержано дані щодо морфометричних параметрів зародків 

Oesophagostomum dentatum за експериментального культивування. Встановлено, що 

оптимальна температура для культивування личинок езофагостом у лабораторних 

умовах становить 22 °С. 

Розроблено та запропоновано удосконалений копроовоскопічний спосіб 

діагностики езофагостомозу свиней. Запропонований спосіб є більш ефективним 

для зажиттєвої лабораторної діагностики інвазії, ніж відомі методи за 

Фюллеборном, Маллорі й Котельниковим-Хреновим. Отримано нові дані щодо 

патолого-анатомічних змін у свиней за езофагостомозу. Встановлено, що 

специфічні паразитарні гранульоми найчастіше утворюються на слизовій оболонці 

ободової (100 %), рідше − сліпої (43,0 %) та прямої (12,5 %) кишок. З’ясовано 

зміни морфологічних та біохімічних показників крові свиней за різної 

інтенсивності езофагостомозної інвазії. Визначено високу терапевтичну 

ефективність бровермектину 2 % водорозчинного (ЕЕ, ІЕ – 100 %) за 

езофагостомозу свиней. Вперше встановлено, що застосування пробіотика та 

ферменто-пробіотичного засобу у процесі проведення дегельмінтизації підвищує 

інтенсефективність антигельмінтика, скорочує терміни одужання інвазованих 

свиноматок та сприяє підвищенню середньодобових приростів маси тіла і 

збереженості поголів’я поросят. 
2. Кількість публікацій (статей), усього: 

1. Манойло Ю. Б. Ефективність удосконаленого способу копроовоскопічної 

діагностики езофагостомозу свиней / Ю. Б. Манойло, В. О. Євстаф’єва // 

Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – Київ, 2016. – Вип 28. – С. 181–187. 

2. Манойло Ю. Б. Гематологічні показники хворих свиней за різної інтенсивності 

езофагостомозної інвазії / Ю. Б. Манойло // Науково-технічний бюлетень НДЦ 

біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Дніпропетровськ, 2016. – 

Т. 4, № 2. – С. 74–77. – Режим доступу до журн.: http://www.biosafety-

center.dp.ua/. 

3. Манойло Ю. Б. Ефективність сучасних препаратів за спонтанного 

езофагостомозу свиней / Ю. Б. Манойло // Вісник Полтавської державної 

аграрної академії. – Полтава, 2016. –№ 1–2. – С. 118–120. 

3 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

http://www.biosafety-center.dp.ua/
http://www.biosafety-center.dp.ua/
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№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
- 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 

РИНЦ) 
- 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор 
- 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор 

- 

опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

опубліковано підручників - 

опубліковано навчальних посібників - 

захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
отримано охоронних документів, усього 1 

у т.ч., патентів на винаходи - 

 патентів на корисну модель;  
1. Пат. України на корисну модель № 108380, Україна МПК (2016.01) 
u 201600961, B03D 1/00, G01N 1/00, G01N 21/00. Спосіб копроовоскопічної 
діагностики езофагостомозу свиней / Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., 
Мельничук В. В., заявник і патентовласник – Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., 
Мельничук В. В. – Заявл. 05.02.2016; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. 

1 

   отримано свідоцтв авторського права - 
взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 
у т.ч., національних; - 
          міжнародних; - 
подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
          у міжнародних наукових конкурсах; - 



 79 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання 
фінансування 

- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; - 
впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; 1 
впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 1 
у т.ч., нової техніки,  - 
          технологій,  - 
          матеріалів,  - 
          сортів рослин та порід тварин,  - 
          методів, теорій; 1 
участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

- 

отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових 
премій 

- 
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2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

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 

Спосіб копроовоскопічної діагностики 

езофагостомозу свиней  

(«Методичні рекомендації щодо 

діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Автори: 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

 

Запропонований способу 

діагностики езофагостомозу свиней 

проявляє високу діагностичну 

ефективність, результативність 

якого перевищує на 28,1, 29,7 та 

49,4 % (р<0,001) результати відомих 

методів Котельникова-Хренова, 

Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Проведені нами розрахунки 

економічної ефективності 

запропонованого способу 

діагностики езофагостомоз свиней 

свідчать, що удосконалений спосіб 

має високий рівень окупності 

(вартість одного діагностичного 

дослідження становить 0,42 грн). 

- Харківська державна 

зооветеринарна академія. 

- Регіональна державна 

лабораторія ветеринарної 

медицини у Полтавській 

області.  

- Полтавська державна 

аграрна академія.  

- Білоцерківський 

національний аграрний 

університет.  

- Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний університет. 

- Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет. 

30.05.2016. 

 

08.06.2016. 

 

 

 

06.06.2016. 

 

19.05.2016. 

 

 

25.05.2016 

 

 

30.05.2016 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої наукової та науково-

навчальної роботи. 

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 
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2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Назва розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней («Методичні рекомендації щодо діагностики та засобів лікування за 

езофагостомозу свиней») 

Автори 

Євстаф’єва В. О. 

Манойло Ю. Б. 

Мельничук В. В. 

Основні характеристики, суть розробки 

Спосіб копроовоскопічної діагностики езофагостомоз свиней, який включає дослідження фекалій шляхом їх розчинення у рідині з 

наступною фільтрацією та мікроскопією крапель поверхневої плівки на наявність яєць паразитів, який відрізняється тим, що як рідину 

використовують комбінований розчин натрію хлориду та цукру у співвідношенні 1 : 1 з питомою вагою ρ=1,26 вні інвазії у курей (поширення, 

патогенез та заходи боротьби)», 16.00.111,28. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати 

Запропонований способу діагностики езофагостомозу свиней проявляє високу діагностичну ефективність, результативність якого перевищує 

на 28,1, 29,7 та 49,4 % (р<0,001) результати відомих методів Котельникова-Хренова, Маллорі та Фюллеборна відповідно. 

Пат. України на корисну модель № 108380, Україна МПК (2016.01) u 201600961, B03D 1/00, G01N 1/00, G01N 21/00. Спосіб 

копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней / Євстаф’єва В. О., Манойло Ю. Б., Мельничук В. В.; заявник і патентовласник 

В. О. Євстаф’єва, Ю. Б. Манойло, В. В. Мельничук. – Заявл. 05.02.2016; опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13. 

Порівняння із світовими аналогами 

Відомій спосіб копроовоскопічної діагностики за І. С. Дахно (2010), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в 

якості якої використовують природний мінерал бішофіт (питома вага 1,27-1,31). Недоліком даного способу є висока вартість витратних 

матеріалів (а саме розчину бішофіту), а також те, що розчин мало розповсюджений в торгівельній мережі. При різкому вливанні розчину в 

склянку з фекаліями на поверхні утворюється велика кількість пухирців повітря, що, в свою чергу, затрудняє діагностику. Відомий спосіб за 

Ф. Фюллеборном (1984), в якому для дослідження використовують насичений розчин кухонної солі. Недоліком даного способу є те, що 

флотація яєць відбувається досить тривалий час (30 хвилин), до того ж по відношенню із загальновикористовуваним насиченим розчином 

аміачної селітри він є недостатньо ефективним. Загальновідомим є спосіб копроовоскопічної діагностики за Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хреновим (1984), згідно з яким фекалії досліджують шляхом їх розчинення у рідині, в якості якої використовують розчин аміачної 

селітри з наступною фільтрацією та мікроскопією крапель з поверхневої плівки. Недоліком способу є те, що через наднасичення 

флотаційного розчину з аміачної селітри відбувається швидке висихання і кристалізація крапель на предметному склі (протягом 8-10 
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хвилин), що ускладнює перегляд матеріалу. Через високу питому вагу розчину на поверхню досліджуваної проби підіймаються не лише 

яйця паразитів, а й рештки неперетравлених кормів, що, в свою чергу, завдає труднощів при встановлені інтенсивності інвазії чи вивченні 

морфологічних особливостей яєць паразита і, в кінцевому підсумку, негативно впливає на ефективність досліджень. Найбільш близьким, 

який обрано як прототип, є спосіб копроовоскопічної діагностики за методом Маллорі [3], де у якості флотаційного розчину використовують 

насичений розчин цукру, питома вага такого розчину становить 1,29-1,31. Недоліком цього методу є те, що розчин цукру є густим, при 

цьому відбувається неповне спливання яєць езофагостом. Також слід зазначити, що перегляд краплі на предметному склі при 

мікроскопіюванні утруднений, що також пов'язано з густотою флотаційного розчину. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 

Проведені нами розрахунки економічної ефективності запропонованого способу діагностики езофагостомоз свиней свідчать, що 

удосконалений спосіб має високий рівень окупності (вартість одного діагностичного дослідження становить 0,42 грн). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізовувати результати розробки 

Вищі навчальні аграрні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, лабораторії ветеринарної медицини, клініки та лікарні ветеринарної 

медицини, свинарські господарства різних форм власності та з різною технологією утримання тварин. 

Стан готовності розробки 

Виконано. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту 

впровадження – 08.06.2016. Місце впровадження – Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини у Полтавській області. Дата 

акту впровадження – 06.06.2016. Місце впровадження – Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 19.05.2016. Місце 

впровадження – Білоцерківський національний аграрний університет. Дата акту впровадження – 25.05.2016. Місце впровадження – 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дата акту впровадження – 30.05.2016. Місце впровадження – 

Житомирський національний агроекологічний університет. 

Результати впровадження. 

Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній роботі вищих навчальних аграрних закладів України ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та роботі Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини у Полтавській області. 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 

Телефон: 0959419546 Манойло Ю. Б. 

Факс: (05322) 2-28-93,  E-mail: yuliahappymanoilo@gmail.com 
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