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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 7 
докторів наук 1 

2 загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 13 
з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 5 

3 чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 2 
 з них,  із захистом дисертації 3 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 3 
5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього –  
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Розділ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 
 

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

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

1. за держбюджетними темами, усього  – 
1.1. з них, 

загального фонду державного бюджету – 
1.2. спеціального фонду державного бюджету – 
2. за  угодами міжнародного співробітництва  – 
3. за господарськими договорами із замовниками  3 

3.1. з них, 
про виконання науково-дослідних робіт – 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 3 
4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  6 

4.1. з них, 
завершених  – 

4.2. перехідних  6 
4.3. нових  – 
5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  6 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  6 

5.2.                               у т.ч., завершених  – 
5.3.                                         перехідних 6 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному 
періоді, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього   

1.1. з них,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  24 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)   

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) 4 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) 1 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 106 
5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – 

6. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 
імпакт-фактор 1 

7. опубліковано монографій, усього 1 

7.1. з них,  
за кордоном – 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

8.1. з них,  
за кордоном – 

9. опубліковано підручників – 
10. опубліковано навчальних посібників – 
11. отримано охоронних документів, усього  3 

11.1. з них,  
патентів на винаходи – 

11.2. патентів на корисну модель 3 
12. отримано свідоцтв авторського права – 
13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього   – 

13.1. з них,  
нової техніки – 
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№ з/п Показники Кількість, одиниць 

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   2 

14.1. з них,  
нової техніки – 

14.2. технологій – 
14.3. матеріалів – 
14.4. сортів рослин та порід тварин – 
14.5. методів, теорій 2 
15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   2 

15.1. з них,  
нової техніки – 

15.2. технологій – 
15.3. матеріалів – 
15.4. сортів рослин та порід тварин – 
15..5 методів, теорій 2 

16. подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   3 

16.1. з них,  
у національних наукових конкурсах 3 

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   1 

17.1. з них,  
у національних наукових конкурсах 1 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах – 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 8 
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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. Рекомендації з діагностики, лікування та 

профілактики капіляріозу курей. 
Спосіб зажиттєвої копроовоскопічної 
діагностики капіляріозу курей 
І. В. Натягла, (аспірант), 
В. О. Євстаф’єва (д.вет.н., професор), 
В. В. Мельничук (к.вет.н.) 

Запропонований спосіб має вищу 
діагностичну ефективність на 5,4–
47,4 % по відношенню до світових 
аналогів (способи Фюллеборна, 
Котельникова-Хренова та 
Маллорі), які використовуються 
для діагностики капіляріозу 
курей. При використанні даного 
способу не встановлено 
деформації яйцевих елементів, а 
поле зору вільне від сторонніх 
домішок. Спосіб дозволяє не лише 
встановити діагноз та ступінь 
ураження птиці, а й вивчити 
особливості морфологічної та 
� рн.� асичення� ї будови яєць 
капілярій. Для здійснення способу 
не потрібні дефіцитні та дорогі 
прилади й матеріали. 
Проведені нами розрахунки 
економічної ефективності 
запропонованого способу 
діагностики капіляріозу курей 
свідчать, що удосконалений 
спосіб має високий рівень 
окупності (вартість одного 
діагностичного дослідження 
становить 0,63 грн). 
 

1.Полтавська державна 
аграрна академія 
(м. Полтава); 
2. Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет; 
3. Білоцерківський 
національний аграрний 
університет; 
4. Дніпропетровський 
державний аграрно-
економічний університет; 
5. Харківська державна 
зооветеринарна академія; 
6. Регіональна державна 
лабораторія ветеринарної 
медицини в Полтавській 
області  

06.02.2017 р. 
 
 

13.02.2017 р. 
 
 
 

25.01.2017 р. 
 
 

26.01.2017 р. 
 
 

11.01.2017 р. 
 

24.01.2017 р. 

1. Впроваджено у навчальний процес 
при викладанні дисциплін 
«Паразитологія та інвазійні 
хвороби», «Глобальна 
паразитологія», налагоджено 
співпрацю для подальшої роботи. 
2. Впроваджено у практику 
Регіональної державної лабораторії 
ветеринарної медицини в 
Полтавській області. 
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№ 
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) 

2. Рекомендації з діагностики та заходів 
боротьби за стронгілоїдозу коней. 
Спосіб кількісного підрахунку личинок 
нематод 
Ю. А. Гугосьян (аспірант), 
В. О. Євстаф’єва (д.вет.н., професор) 

Запропонований спосіб 
підрахунку кількості личинок 
стронгілід та рабдітід у 1 г 
фекалій з використанням 
лічильної сітки, нанесеної на дно 
чашки Петрі, перевищує відомі 
методи за ефективністю 
результатів визначення рівня 
інтенсивності інвазії та зручністю 
і часом виконання, що дозволяє 
рекомендувати запропонований 
спосіб для застосування у 
практичній лабораторній 
діагностиці, особливо за масових 
паразитологічних 
гельмінтоларвоскопічних 
досліджень 

1.Полтавська державна 
аграрна академія 
(м. Полтава); 
2. Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет; 
3. Білоцерківський 
національний аграрний 
університет; 
4. Дніпропетровський 
державний аграрно-
економічний університет;  
5. Регіональна державна 
лабораторія ветеринарної 
медицини в Полтавській 
області  

14.03.2017 р 
 
 

20.02.2017 р. 
 
 
 

02.03.2017 р. 
 
 

07.03.2017 р. 
 
 

11.05.2017 р. 

1. Впроваджено у навчальний процес 
при викладанні дисциплін 
«Паразитологія та інвазійні 
хвороби», «Глобальна 
паразитологія», налагоджено 
співпрацю для подальшої роботи. 
2. Впроваджено у практику 
Регіональної державної лабораторії 
ветеринарної медицини в 
Полтавській області. 

 
2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну 
діяльність підприємств  
 
Назва розробки 
Спосіб зажиттєвої копроовоскопічної діагностики капіляріозу курей («Рекомендації з діагностики, лікування та профілактики капіляріозу курей») 
Автори 
Євстаф’єва В. О. 
Натягла І. В. 
Мельничук В. В. 
Основні характеристики, суть розробки 
Запропонований спосіб відноситься до комбінованого флотаційного методу зажиттєвої лабораторної діагностики інвазійних, нематодозних захворювань птиці, який 
включає дослідження посліду шляхом його розчинення у рідині з наступною фільтрацією та мікроскопією крапель з поверхневої плівки на наявність яєць паразитів, в 
якому в якості рідини використовують комбінований розчин цукру та натрію хлориду у співвідношенні 1 : 1,5. 
Патентно-, конкурентоспроможні результати 
Спосіб має вищу діагностичну ефективність на 5,4–47,4 % по відношенню до світових аналогів (способи Фюллеборна, Котельникова-Хренова та Маллорі), які 
використовуються для діагностики капіляріозу курей. При використанні даного способу не встановлено деформації яйцевих елементів, а поле зору вільне від сторонніх 
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домішок. Спосіб дозволяє не лише встановити діагноз та ступінь ураження птиці, а й вивчити особливості морфологічної та � рн.� асичення� ї будови яєць капілярій. 
Для здійснення способу не потрібні дефіцитні та дорогі прилади й матеріали. 
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. – Заявл. 02.06.2016; опубл. 10.11.2016. Бюл. № 21. 
Порівняння із світовими аналогами 
Відомій спосіб копроовоскопічної діагностики за Фюллеборном з використанням в якості флотаційної рідини насиченого розчину кухонної солі. Спосіб передбачає 
дослідження фекалій шляхом їх розчинення у � рн.� асиченн розчині (400−420 г повареної солі на 1 л окропу, питома вага − ρ=1,18−1,2) з наступною фільтрацією та 
мікроскопією крапель з поверхневої плівки. Недоліком даного способу є: спосіб має досить низьку ефективність, оскільки на поверхню спливає до 20 % яєць паразитів, 
потребує значних затрат часу, що особливо ускладнює проведення серійних досліджень. Відомий спосіб за Котельникова-Хреновим з використанням в якості 
флотаційної рідині насиченого розчину аміачної селітри (1500 г нітрату амонію на 1 л киплячої води. Питома вага розчину − ρ=1,3−1,32). Недоліком способу є те, що 
через � рн.� асичення 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 Маллорі, який включає 
дослідження фекалій шляхом їх розчинення у насиченому розчині цукру (1670 г кристалічного цукру розчиняють в 1 л киплячої води, питома вага розчину − ρ=1,3) з 
наступною фільтрацією та мікроскопією крапель з поверхневої плівки на наявність яєць паразитів. Недоліком способу є те, що насичений розчин цукру є досить густим і 
в’язким, що утруднює спливання яєць паразитів на поверхню розчину і значно знижує діагностичну ефективність. 
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 0,63 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, птахівничі 
господарства різних форм власності та з різною технологією утримання птиці. 
Стан готовності розробки 
Виконано. Дата акту впровадження – 11.01.2017 р. Місце впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту впровадження – 24.01.2017 р. Місце 
впровадження – Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини у Полтавській області. Дата акту впровадження – 06.02.2017 р. Місце впровадження – 
Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 19.05.2016. Місце впровадження – Білоцерківський національний аграрний університет. Дата акту 
впровадження – 26.01.2017 р. Місце впровадження – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дата акту впровадження – 13.02.2017 р. Місце 
впровадження – Житомирський національний агроекологічний університет. 
Результати впровадження. 
Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній та навчальній роботі вищих закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації та у 
роботі Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини у Полтавській області. 
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, � рн.. Г. Сковороди, 1/3 
Телефон: 0501837878 Євстаф’єва В. О., 0666747809 Мельничук В. В., 0502874440 Натягла І. В. 
Факс: (05322) 2-28-93,  E-mail: evstva@ukr.net 

mailto:evstva@ukr.net
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
звітному періоді 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 – – – – 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 – – – – 

 
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 Іменна стипендія міського голови 
для молодих учених Мельничук В. В., к.вет.н. Міська рада м. Полтави Стипендія на рік 1,8 тис. грн. 

2 
Розробка та впровадження сучасних 
методів лікування та профілактики 
нематодозів і ентомозів дрібної 
рогатої худоби 

Клименко О.C., к.вет.н., доцент 

Конкурс проектів 
наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок 
молодих вчених, що пропонуються 

до виконання за рахунок коштів 
державного бюджету у 2017 році. 

Міністерство освіти і науки України 

– 

Міжнародні наукові конкурси 
1 – – – – 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 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. 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   1 

2.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет – конференцій – 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій – 
2.3. інших 1 
3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 1 
4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 6 
5 Участь в експертних радах, журі – 
6 Участь в спеціалізованих вчених радах – 
7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах – 
8 Інше (вказати) 1 
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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 ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція 

Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині 4–5 квітня 2017 р., 
м. Полтава, ПДАА 

Студентські наукові заходи 

1 
Конференція за результатами виробничої практики 
здобувачів вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 
6.110101 «Ветеринарна медицина» кваліфікації 
«Молодший лікар ветеринарної медицини»  

Сучасні аспекти ветеринарної медицини в умовах виробництва 28 лютого–3 березня 
2017 р., м. Полтава, ПДАА 

 
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 В. О. Євстаф’єва, д.вет.н., професор В редакційній колегії наукового фахового журналу «Вісник ПДАА» 2017 рік 
2 В. О. Євстаф’єва, д.вет.н., професор Голова організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-

конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» 
4–5 квітня 2017 р. 

3. В. О. Євстаф’єва, д.вет.н., професор Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції,  
присвяченої 25-річчю факультету ветеринарної медицини ПДАА «Актуальні 
проблеми ветеринарної медицини в Україні» 

25–26 жовтня 2017 р. 

4. В. О. Євстаф’єва, д.вет.н., професор Голова організаційного комітету Конференція за результатами виробничої практики 
здобувачів вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» 
кваліфікації «Молодший лікар ветеринарної медицини» «Сучасні аспекти 
ветеринарної медицини в умовах виробництва» 

28 лютого–3 березня 
2017 р 

5. О. С. Клименко, к.вет.н., доцент Секретар організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» 

4–5 квітня 2017 р. 
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6.  Н.С. Щербакова, к.вет.н., доцент  Член редакційної колегії  Збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет – конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» 

4–5 квітня 2017 р. 

7. Н.С. Щербакова, к.вет.н., доцент Голова Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки 2017 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 – – – 

 
 

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 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 
радою, усього – 

3 Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього – 
4 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього – 
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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, 26–27 квітня 2017 р.), ІІ Всеукраїнську наук.-практич. 
Інтернет–конференцію «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 
медицині» (м. Полтава, 4–5 квітня 2017 р.), державну студентську 
наук.-практич. конференцію «Перші наукові кроки – 2017» 
(м. Камянець-Подільський, 27–28 квітня 2017 р.): 
1. Поставний В. В. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Терапевтична ефективність антигельмінтних препаратів 
за нематодозів свиней», науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор 
ветеринарних наук, професор. 
2. Глущенко І. М. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Поширення аскаридіозу курей в умовах одноосібних 
селянських господарств Котелевського району», науковий керівник: 
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор. 
3. Дема К. В. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Поширення демодекозу собак на території міста 
Полтави», науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор. 
4. Булаєнко А., Тригуб А. Ю., Матрос А. О., Мильченко І. В., 
Окань О. М., Чуприна Н. Ю. (ЗВО ОКР «Бакалавр» факультету 
ветеринарної медицини):  «Пасалуроз кролів у господарствах 
Полтавської області: поширення та лікування», науковий керівник: 
Клименко О. С., кандидат ветеринарних наук, доцент. 
5. Гаврись В. І. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Сезонна динаміка фасціольозу та дикроцеліозу великої 
рогатої худоби в фермерському господарстві «Ромашка» 
Шишацького району Полтавської області», науковий керівник: 
Клименко О. С., кандидат ветеринарних наук, доцент. 
6. Соломко О. В. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Вікова динаміка сетаріозу великої рогатої худоби в 
господарствах Кобеляцького району Полтавської області», науковий 
керівник: Клименко О. С., кандидат ветеринарних наук, доцент. 
7. Бондар А. Є. (ЗВО ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини): «Ефективність застосування препаратів орідерміл-гель та 
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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 
отофенорол голд за отодектозу у котів і собак», науковий керівник: 
Корчан Л. М., кандидат ветеринарних наук. 
8. Хорольський А. А. (ЗВО ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини): «Ефективність лікування демодекозу собак», науковий 
керівник: Корчан Л. М., кандидат ветеринарних наук. 
9. Сафронов І. С. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Поширення та лікування собак хворих на демодекоз в 
умовах міста Полтави», науковий керівник: Кручиненко О. В., 
кандидат ветеринарних наук, доцент. 
10. Павленко А. О. (ЗВО ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини): «Особливості розвитку яєць Trichuris suis за 
експериментального культивування», науковий керівник: 
Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук. 
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 
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» (номер 
державної реєстрації 0116U005175) 
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. 
– аспірантом кафедри Кінаш О. В. на тему: «Мукормікоз птиці та 
його асоціація з аспергільозом (рівень поширення, біологічні 
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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 
властивості, патогенез та розробка оздоровчих заходів)» за 
спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор Євстаф'єва 
Валентина Олександрівна. 
– аспірантом кафедри Натяглою І. В. на тему: «Капіляріоз курей 
(поширення, діагностика та заходи боротьби)» за спеціальністю 
16.00.11 – паразитологія. Науковий керівник: доктор ветеринарних 
наук, професор Євстаф'єва Валентина Олександрівна.  
На базі навчально-наукової лабораторії паразитології проводилися 
дослідження аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата 
наук, які прикріплені до кафедри за наступними темами: 
1. Натягла Ірина Василівна – «Капіляріоз курей (поширення, 
діагностика та заходи боротьби)». 
2. Гугосьян Юрій Андрійович – «Стронгілоїдоз коней (поширення, 
діагностика та заходи боротьби)». 
3. Шевченко Тетяна Сергіївна – «Трихуроз великої рогатої худоби 
(поширення, діагностика та заходи боротьби)». 
4. Назаренко Олександр Сергійович – «Варооз медоносних бджіл 
(поширення, діагностика і лікування)». 
5. Алєксєєва Євгенія Олександрівна – «Мелофагоз овець (поширення, 
патогенез та заходи боротьби)». 
6. Єресько Вадим Іванович – «Асоціативні кишкові інвазії гусей 
(поширення, діагностика та лікування)». 
7. Сімон Всеволод Станіславович – «Нематодози індиків (поширення, 
діагностика та заходи боротьби)». 
8. Назаренко О. С. – «Варооз медоносних бджіл (поширення, 
діагностика і лікування)». 
9. Коломак І. О. – «Особливості патоморфологічного прояву 
бактеріозів голубів в умовах урбанізованих міст». 
10. Комар Е. Ю. – «Дикроцеліоз великої рогатої худоби в центральній 
частині України (поширення, діагностика та заходи боротьби)», 
11. Горб К. О. – «Сифонаптерози собак (поширення, діагностика та 
лікування)». 
12. Ракітіна А. І. – «Цестодози гусей (поширення, діагностика та 
заходи боротьби)». 
13. Завалій М. Ф. – «Гіардіоз собак (поширення, діагностика, заходи 
боротьби)». 
На базі навчально-наукової лабораторії паразитології було виконано 
8 дипломні роботи за ступенем освіти «Магістр». 
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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 
За результатами проведення наукової роботи викладачами кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи опубліковано 67 
наукових праць: 12 статей у фахових наукових виданнях, 3 статті у 
журналf[, якs відноситься до наукометричної бази даних Scopus та 
Web of Science, 52 тези 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 

 
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 – – – – 

 
4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською 
радою, 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 – – – – 
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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): – 

 
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 – – – – – 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 – – – – – 
 

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). 
 

_За результатами науково-дослідної діяльності ЗВО під керівництвом викладачів кафедри, було надруковано розділ колективної закордонної 
монографії (Польща), 1 стаття – у провідному іноземному виданні, 2 статті – у фахових виданнях України, 29 – матеріалів та тез доповідей на 
конференціях різного рівня, зроблено 30 виступів на конференціях, ЗВО Сороква С. С. здобула 4 призове місце у Всеукраїнському конкурсі 
«Краща аграрна практика», ЗВО Віннікова К. П., Власенко Д. О., Опришко В. В. прийняли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, 
здобули 4 командне місце. На кафедрі плідно працюють наукові гуртки «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», «»Ветеринарно-санітарна 
експертиза» 
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№ з/п Показники Кількість 
1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 33 
з них,   
самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України – 
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  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  1 
4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР – 
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  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. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад – 
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад – 
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, – 

7.1. з них,   
самостійно студентами – 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах) 
 

– Міжнародних 
1. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної 
експертизи» (м. Дніпро, 1–2 червня 2017 р.). 
2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини та тваринництва» (м. Одеса, 15–16 червня 2017 р.). 
3. Міжнародній науково-практичній і навчально-методичній конференції до 140-річчя з дня народження вченого ветсанексперта ХДЗВА, професора Петрова Олексія 
Михайловича «Актуальні питання, новітні здобутки та перспективи розвитку гігієни і експертизи харчових продуктів та судової ветеринарної медицини» (Харків, 14–
15 вересня 2017 р.).  
4. XVІ Конференції Українського наукового товариства паразитологів (Львів, 18–21 вересня 2017 р.). 
5. Міжнародно-практичному семінарі «Імплементація освітньої політики МЕБ у ветеринарну медицину України» (м. Біла Церква, 27–28 вересня 2017 р.). 
6. Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 85-річчю заснування кафедри паразитології ХДЗВА «Актуальні питання сучасної паразитології, проблеми 
діагностики, лікування та профілактики» (м. Харків, 25 жовтня 2017 р.). 
7. Міжнародній науково-практичній конференції «Еколого-регіональні проблеми ветеринарної медицини в забезпеченні здоров’я тварин», присвяченій 30 річниці 
створення факультету ветеринарної медицини (м. Житомир, 26–27 жовтня 2017 р.). 
8. Міжнародній науково-практичній конференції «Епізоотологія, здоров’я та добробут тварин. Виклики сучасності» (м. Київ, 12 вересня 2017р.). 
9. Международной  научно-практическая конференции, посвященная 90-летию кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных УО ВГАВМ (г. Витебск, 2–
4 ноября 2017 г). 
 

– Всеукраїнських 
1. II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (Полтава, 4–5 квітня 2017 р.). 
2. Науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 17–18 травня 2017 р.). 
3. Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та патоморфології тварин» 
(м. Полтава, 18–19 травня 2017 р.). 
4. Десятій Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у 
молоді» (м. Одеса, 29 вересня –1 жовтня 2017 р.). 
5. Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю факультету ветеринарної медицини ПДАА «Актуальні проблеми ветеринарної медицини в 
Україні» (м. Полтава, 25–26 жовтня 2017 р.). 
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Опубліковано тез доповідей 
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Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 
 постійно здійснювати роботу з підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти;  
 підготувати і опублікувати наукові статті за профілюючими дисциплінами у фахових, іноземних та виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз, 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. 

 
 




