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ПОЛТАВА – 2016 



За період з вересня 2016 р. по травень 2017 р. згідно з планом роботи 
навчально-наукової лабораторії паразитології було виконано наступні види 
робіт: 

 
І. Навчальна робота 

 
Було проведено на базі навчально-наукової лабораторії паразитології 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи лабораторні та 
практичні занять з дисциплін: 

● "Паразитологія та інвазійні хвороби". 
● "Інвазійні хвороби бджіл, дрібних тварин і птахів". 
● "Глобальна паразитологія". 
● "Ветеринарні технології профілактики інвазійних хвороб тварин". 
● "Фармакокорекція при інвазійних хворобах". 
● "Екологічна паразитологія". 
в обсязі 1374 годин за звітній період, при запланованому 1374 годин. 
Заняття проводилися у відповідності з робочими програмами, складеними 

на основі типових програм, затвердженими Департаментом кадрової політики, 
аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики та продовольства 
України і Міністерства освіти і науки України, а також на основі розроблених 
навчальних програм, затверджених науково-методичною радою факультету 
ветеринарної медицини.  

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.): 

1. Лукаш К. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної медицини): 
«Порівняльна ефективність флотаційних методів копроовоскопічної 
діагностики нематодозів курей», науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор 
ветеринарних наук, професор. 

2. Поставний В. В. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Поширення нематодозів кишкового каналу свиней в умовах 
господарств Полтавського району», «Терапевтична ефективність 
антигельмінтних препаратів за нематодозів свиней», науковий керівник: 
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор. 



3. Пастушенко Т. О. (ЗВО ОКР «Магістр» факультету ветеринарної 
медицини): «Циркуляція збудника бабезіозу собак в умовах міста Полтави», 
науковий керівник: Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Бондар А. Є. (ЗВО ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини): 
«Ефективність застосування препаратів орідерміл-гель та отофенорол голд за 
отодектозу у котів і собак», науковий керівник: Корчан Л. М., кандидат 
ветеринарних наук. 

10. Хорольський А. А. (ЗВО ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини): «Ефективність лікування демодекозу собак», науковий керівник: 
Корчан Л. М., кандидат ветеринарних наук. 

11. 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. 

14. 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. 

 
ІІ. Науково-дослідна робота 

 
Упродовж 2016–2017 навчального року на базі навчально-наукової 

лабораторії паразитології було виконано 8 дипломних робіт – за ОКР 
«Магістр». 



За результатами проведення наукової роботи викладачами кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи згідно індивідуальних 
планів викладачів опубліковано 44 наукові праці: 13 статей у фахових наукових 
виданнях, 5 статей у зарубіжних виданнях, 1 стаття у журналі, який відноситься 
до наукометричної бази даних Scopus, 25 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 проведеної роботи була написана наукова рота 
здобувачем вищої освіти Сороковою С. С., яка отримала четверте місце у 
Конкурс «Краща аграрна практика 2016». Науковий керівник: Євстаф’єва В. О., 
доктор ветеринарних наук, професор. 

Отримано патенти України 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. 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. 

3. Пат. України на корисну модель № 112387, Україна МПК (2016.01) 
u 201607249, А61В 10/00. Спосіб кількісного підрахунку личинок нематод / 
Гугосьян Ю. А., Євстаф’єва В. О., Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., 
Шендрик І. М. – Заявл. 04.07.2016; опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23. 

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 Кінаш О. В. на тему: «Мукормікоз птиці та його 
асоціація з аспергільозом (рівень поширення, біологічні властивості, патогенез 
та розробка оздоровчих заходів)» за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна 
мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Науковий 
керівник: доктор ветеринарних наук, професор Євстаф'єва Валентина 
Олександрівна. Попереднє прослуховування матеріалів дисертаційної роботи 
відбулося 22 вересня 2016 року на розширеному засіданні кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної 
медицини Полтавської державної аграрної академії (протокол № 3 від 
22.09.2016 р.); 

– 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. Попереднє прослуховування матеріалів 
дисертаційної роботи відбулося 23 травня 2017 року на розширеному засіданні 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету 
ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії 
(протокол № 13 від 23.05.2017 р.); 

– асистентом 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. Прилюдний захист відбувся 9 грудня 
2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького; 

– 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. Прилюдний захист відбувся 16 березня 
2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького. 

На базі навчально-наукової лабораторії паразитології проводилися 
дослідження аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які 
прикріплені до кафедри за наступними темами: 

1. Манойло Юлія Богданівна – «Езофагостомоз свиней (поширення, 
діагностика та лікування)». 

2. Перебийніс Олександр Вікторович – «Варооз медоносних бджіл в 
умовах Півдня україни (поширення, діагностика, лікування та заходи 
профілактики)». 

3. Натягла Ірина Василівна – «Капіляріоз курей (поширення, діагностика 
та заходи боротьби)». 



 




