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За період з вересня 2017 р. по травень 2018 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». 
● «Інвазійні хвороби риб». 
● «Ветеринарні технології профілактики інвазійних хвороб тварин». 
● «Екологічна паразитологія». 
● «Сучасні методи діагностики інвазійних хвороб тварин» 
 

ІІ. Наукова робота 
Членами гуртку проводилися наступні види робіт: 
1. Вивчення поширення гельмінтозів дрібної рогатої худоби в господарствах Полтавської 

області. 
2. Вивчення ефективності різних методів копроовоскопічної діагностики гельмінтозів 

тварин. 
3. Встановлення контамінації довкілля господарств Полтавської області інвазійними 

елементами. 
4. Вивчення фауни нематодозів травного каналу ДРХ в умовах господарств Полтавської 

області. 
5. Проведення культивування личинкових стадій нематод дрібної рогатої худоби з метою 

встановлення видових особливостей паразитів. 
6. Підготовка отриманих результатів досліджень зі здобувачами вищої освіти до виступів 

у конференціях різного рівня, у т.ч. й студентській. 
7. 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, 25–26 квітня 2018 р.), ІV Міжнародну наук.-практ. конференцію 
«Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» (м. Тернопіль, 
30 листопада 2017 р.), III Всеукраїнську наук.-практич. Інтернет-конференцію «Вирішення 
сучасних проблем у ветеринарній медицині» (м. Полтава, 15–16 лютого 2018 р.), ХІІ 
Всеукраїнську наук.-практич. конференцію студентів та молодих науковців «Перші наукові 
кроки – 2018» (м. Камянець-Подільський, 12 квітня 2018 р.), ІІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної 
медицини та ветеринарно-санітарної експертизи» (м. Дніпро, 16–18 травня 2018 р.). 

ЗВО Сороковою С. С. підготовлено наукову роботу «Стронгілоїдоз овець (поширення, 
діагностика та лікування) на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з освітньої 
спеціальності 211-Ветеринарна медицина, що отримала друге призове місце серед аграрних 
ЗВО України. 

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

1. Стародуб Є. Поширення трихурозу овець в умовах одноосібних селянських 
господарств Полтавської області. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку 
національного виробництва. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (30 листопада 2017, 
м. Тернопіль). Тернопіль : Крок, 2017. С. 214–215. 

2. Кручиненко О. В., Уразова В. Е. Діагностика нематодозів овець в умовах ДПДГ 
ім.. Декабристів. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині. Матеріали III 
Всеукраїнської наук.-практич. Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 
2018. С. 121–124. 



3. Клименко О. С., Майборода Н. А. Поширення еймеріозу хутрових звірів у приватних 
господарствах Полтавської області. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині. 
Матеріали III Всеукраїнської наук.-практич. Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, 
м. Полтава). Полтава, 2018. С. 95–97. 

4. Клименко О. С., Нестеренко В. В. Поширення отодектозу м’ясоїдних тварин у місті 
Полтава. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині. Матеріали III Всеукраїнської 
наук.-практич. Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 97–99. 

5. Корчан Л. М., Калініченко Т. С. Ефективність лікування саркоптозу собак. Вирішення 
сучасних проблем у ветеринарній медицині. Матеріали III Всеукраїнської наук.-практич. 
Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 110–112. 

6. Корчан Л. М., Кононенко І. С. Ефективність лікування сифонаптерозу котів. 
Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині. Матеріали III Всеукраїнської наук.-
практич. Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 112–114. 

7. Корчан Л. М., Онищенко О. М. Ефективність лікування токсокарозу собак. Вирішення 
сучасних проблем у ветеринарній медицині. Матеріали III Всеукраїнської наук.-практич. 
Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 116–118. 

8. Коломієць І. М. Стронгілятози органів травлення у складі гельмінтозів та протозоозів 
великої рогатої худоби в умовах господарств Полтавської області. Вирішення сучасних 
проблем у ветеринарній медицині. Матеріали III Всеукраїнської наук.-практич. Інтернет-
конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 107–110. 

9. Первий А. О. Поширення демодекозу собак у місті Горішні Плавні. Вирішення 
сучасних проблем у ветеринарній медицині. Матеріали III Всеукраїнської наук.-практич. 
Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 148–151. 

10. Сорокова С. С. Вікова динаміка стронгілоїдозу овець на території Полтавської 
області. Перші наукові кроки – 2018. Мат. ХІІ Всеукраїнської наук.-практич. конференції 
студентів та молодих науковців (12 квітня 2018, м. Камянець-Подільський). Камянець-
Подільський, 2018. С. 424. 

11. Сорокова С. С. Диференційні морфологічні ознаки паразитичних нематод 
Strongyloides papillosus за посмертної діагностики стронгілоїдозу овець. Мат. студентської 
наукової конференції (25–26 квітня 2018, м. Полтава). Полтава, 2018.  

12. Стародуб Є. С. Терапевтична ефективність антигельмінтних препаратів за трихурозу 
овець. Мат. студентської наукової конференції (25–26 квітня 2018, м. Полтава). Полтава, 2018.  

13. Нестеренко В. В. Визначення акарицидної ефективності препаратів за демодекозу 
собак в умовах клініки «VetМир» м. Полтава. Мат. студентської наукової конференції (25–
26 квітня 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. 

14. Онищенко О. М. Зміни гематологічних показників собак за токсокарозу. Мат. 
студентської наукової конференції (25–26 квітня 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. 

15. Похилець К. С. Поширення нематодозів травного каналу овець в умовах господарств 
Мелітопольського району Запорізької області. Мат. студентської наукової конференції (25–
26 квітня 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. 

16. Уразова В. Е. Терапевтична ефективність промектину й бровермектину 1 % в овець 
за мюллеріозу й стронгілятозів органів травлення. Мат. студентської наукової конференції (25–
26 квітня 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. 

17. Чубаров І. В. Визначення дезінвазійних властивостей засобу «Аноліт кристал» щодо 
яєць Аscaris suum. Мат. студентської наукової конференції (25–26 квітня 2018, м. Полтава). 
Полтава, 2018. 

 
 
 
Керівник гуртка, кандидат ветеринарних наук, 
завідувач навчально-наукової  
лабораторії паразитології кафедри паразитології  
та ветеринарно-санітарної експертизи                                                   В. В. Мельничук 

 


