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ПОЛТАВА – 2017 



За період з вересня 2016 р. по травень 2017 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 сільськогосподарської птиці у господарствах 

Полтавської області. 
2. Вивчення ефективності різних методів копроовоскопічної діагностики 

гельмінтозів тварин. 
3. Вивчення ефективності антигельмінтиків за гельмінтозів тварин. Відпрацювання 

методів лабораторної діагностики гельмінтозів тварин. 
4. Проведення культивування личинкових стадій стронгілят кишкового каналу 

свиней з метою встановлення видових особливостей паразитів. 
5. Підготовка отриманих результатів досліджень зі здобувачами вищої освіти до 

виступів у конференціях різного рівня, у т.ч. й студентській. 
6. Проведення підсумкового засідання наукового студентського гуртка. Визначення 

досягнень та недоліків. Складання плану на наступний навчальний рік з урахуванням 
пропозицій та побажань учасників та керівника гуртка 

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.), ІІІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-
конференцію «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного 
виробництва» (м. Тернопіль, 20–21 жовтня 2016 р.), VІ Міжнародну наук.-практич. 
конференцію «Людина, природа, техніка у ХХІ столітті» (м. Полтава,17–18 листопада 
2016 р.), державну студентську наук.-практич. конференцію «Перші наукові кроки – 
2017» (м. Камянець-Подільський, 27–28 квітня 2017 р.), Всеукраїнську наук.-практич. 
Інтернет-конференцію «Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин» 
(м. Полтава, 24–25 листопада 2016 р.). 

Студентами-членами гуртку за результатами проведеної роботи було надруковано 
наступні праці: 

1. Євстаф’єва В. Порівняльна ефективність флотаційних методів копроовоскопічної 
діагностики нематодозів курей / В. Євстаф’єва, В. Мельничук, К. Лукаш // Інноваційні 
технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: мат. ІІІ Міжнародної 
науково-практичної Інтернет-конференції, 20–21 жовтня 2016 р.: тези доп. – Тернопіль, 
2016. – Ч. 1. – С. 204–206. 

2. Поставний В. В. Поширення нематодозів кишкового каналу свиней в умовах 
господарств Полтавського району / В. В. Поставний // Сучасні аспекти лікування і 
профілактики хвороб тварин: мат. Всеукраїнської наук.-практич. Інтернет-конференції, 
24–25 листопада 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 106–108. 

3. Пастушенко Т. О. Циркуляція збудника бабезіозу собак в умовах міста Полтави / 
Т. О. Пастушенко // Людина, природа, техніка у ХХІ столітті: VІ Міжнародна наук.-
практич. конференція, 17–18 листопада 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 93–94. 

4. Кручиненко О. В. Терапевтическая эффективность трематозолатм и роленола при 
дикроцелиозе   и    стронгилятозах   органов  пищеварения   у   коров / О. В. Кручиненко,  



 




