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ПОЛТАВА – 2016 



За період з вересня 2015 р. по травень 2016 р. згідно з планом роботи 

гуртку «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» на базі навчально-

наукової лабораторії паразитології було виконано наступні види робіт: 

 

І. Навчальна робота 

З членами гуртку обговорювалися складні для сприйняття студентами 

теми лекційних та лабораторних робіт з дисциплін:  

● "Паразитологія та інвазійні хвороби тварин". 

● "Інвазійні хвороби бджіл, дрібних тварин і птахів". 

● "Глобальна паразитологія". 

● "Фармакокорекція при інвазійних хворобах". 

● "Ветеринарні технології профілактики інвазійних хвороб тварин". 
 

ІІ. Наукова робота 

Членами гуртку проводилися наступні дослідження: 

1. Вивчення поширення гельмінтозів свиней у господарствах 

Полтавської області з метою встановлення найбільш поширених 

гельмінтозів, сезонної та вікової динаміки, лікувальної ефективності 

антигельмінтиків за асоціативних інвазій свиней. 

2. Виїзди у господарства з метою відбору проб (кров, фекалії, зіскрібки 

зі шкіри) від різних видів тварин для лабораторних досліджень. 

3. Вивчення поширення протозоозів, гельмінтозів та акарозів собак на 

території м. Полтави  з метою встановлення найбільш поширених інвазій. 

4. Проведення культивування личинкових стадій стронгілят кишкового 

каналу свиней з метою встановлення видових особливостей паразитів. 

5. Вивчення епізоотології паразитарних хвороб курей у господарствах 

із різним способом утримання на території Полтавської області. 

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.), Всеукраїнську науково-практичну, присвячену 80-річчю від 

дня народження доктора ветеринарних наук, професора Каришевої Алевтини 

Федорівни «Актуальні питання та сучасні досягнення у вирішенні проблем 

інфекційної патології» (м. Полтава, 8–9 жовтня 2015 р), Міжнародну  

науково-практичну конференцію «Заразні хвороби тварин: сучасні методи 

діагностики, лікування та профілактики», присвячена 25-річниці створення 

кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології (м. Житомир, 15–

16 жовтня 2015 р.) та на Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2016» (м. Камʼянець-

Полільський, 5–6 травня 2016 р.): 

1. Єресько В. І. (здобувач вищої освіти за ступенем «Магістр» 

факультету ветеринарної медицини): «Поширення нематодозно-протозойних 

асоціативних інвазій свиней в умовах присадибних селянських господарств 



Полтавської області»; «Нематодозно-протозойні асоціативні інвазії свиней в 

умовах присадибних селянських господарств Полтавської області 

(поширення та лікування)» науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор 

ветеринарних наук, професор. 

2. Бубуйок Д. Ю. (здобувач вищої освіти за ступенем «Магістр» 

факультету ветеринарної медицини): «Поширення гельмінтозів кишкового 

каналу курей в умовах господарств з підлоговою технологією утримання», 

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

3. Сімон В. С. (здобувач вищої освіти за ступенем «Магістр» 

факультету ветеринарної медицини): «Ефективність бровалевамізолу 8 %-го 

ін’єкційного за нематодозів кишкового каналу свиней»; «Поширення 

гельмінтозів коней в умовах ТОВ «Авангард» Пирятинського району», 

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

4. 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 ветеринарних 

наук, професор, Кручиненко О. В., кандидат ветеринарних наук, доцент. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 
 

 

 

Керівник гуртка, завідувач навчально-наукової  

лабораторії паразитології кафедри паразитології  

та ветеринарно-санітарної експертизи                                     В. В. Мельничук 


