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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) 8 
з них,  
кандидатів наук 7 

докторів наук 1 
2 загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 11 

з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 2 

3 чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 1 
 з них,  із захистом дисертації 1 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 2 
5 захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього –  
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Розділ 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 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  5 

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

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 5 
4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  7 

4.1. з них, 
завершених  – 

4.2. перехідних  5 
4.3. нових  2 
5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  7 

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  16 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  3 
2. кількість публікацій (статей) у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of 

science для соціо-гуманітарних Copernicus) 8 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web 
of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 2 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 50 
5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор 2 

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

7. опубліковано монографій, усього 2 
7.1. з них,  

за кордоном – 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 
8.1. з них,  

за кордоном 1 

9. опубліковано підручників – 
10. опубліковано навчальних посібників – 
11. отримано охоронних документів, усього  2 
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№ 
з/п Показники Кількість, 

одиниць 
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 – 

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   – 

14.1. з них,  
нової техніки – 

14.2. технологій – 
14.3. матеріалів – 
14.4. сортів рослин та порід тварин – 
14.5. методів, теорій 1 
15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   1 

15.1. з них,  
нової техніки – 

15.2. технологій – 
15.3. матеріалів – 
15.4. сортів рослин та порід тварин – 
15..5 методів, теорій 1 
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№ 
з/п Показники Кількість, 

одиниць 
16. подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на 

виконання наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, 
усього 

1 

16.1. з них,  
у національних наукових конкурсах 1 

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 5 
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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. Рекомендації з діагностики та 
лікування за мелофагозу овець. 
Спосіб диференційної 
діагностики самців і самок 
кровососок Melophagus ovinus 
Бородай Є. О., (аспірант), 
Євстаф’єва В. О (д.вет.н., 
професор), 
Мельничук В. В. (к.вет.н.)  

Удосконалений спосіб 
диференційної діагностики 
самців і самок кровососок 
Melophagus ovinus дозволяє 
швидко й ефективно 
провести диференціацію 
статі комах.  Доведено, що 
відстань від каудальної 
частини копулятивного 
апарату до кінця останнього 
сегменту черевця у самок у 
3,2 рази менша (р<0,001), 
ніж у самців. 
Відомі аналоги, які 
враховують морфологічні 
особливості статевого 
диморфізму у комах, 
потребують тривалої 
підготовки препаратів з 
комах і не завжди мають 
достатню ефективність. 

1.Полтавська державна 
аграрна академія;  
2. Харківська державна 
зооветеринарна 
академія; 
3. Дніпровський 
державний аграрно-
економічний 
університет; 
4. Білоцерківський 
національний аграрний 
університет; 
5. Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет;  
6. Одеський аграрний 
державний університет; 
7. Сумський 
національний аграрний 
університет 

20.02.2018 р. 
 

27.02.2018 р. 
 
 

28.02.2018 р. 
 
 
 

01.03.2018 р. 
 
 

05.03.2018 р. 
 
 
 

12.03.2018 р. 
 

14.03.2018 р. 

Впроваджено у навчальний 
процес при викладанні 
дисциплін «Паразитологія та 
інвазійні хвороби тварин», 
«Глобальна паразитологія», 
«Лабораторна діагностика 
інвазійних хвороб тварин» , 
«Паразитози тварин», 
«Інвазійні хвороби 
продуктивних тварин». 
Налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи. 
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2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну 
діяльність підприємств  
 
Назва розробки 
Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus («Рекомендації з діагностики та лікування за мелофагозу овець») 
Автори 
Євстаф’єва В. О. 
Бородай Є. О. 
Мельничук В. В. 
Основні характеристики, суть розробки 
Запропонований спосіб відноситься до галузі ветеринарної медицини, а саме до способів диференційної діагностики самців і самок кровосисних 
комах Melophagus ovinus, які паразитують на вівцях, та може бути використана для визначення кількісного складу самців та самок на тілі 
тварини, вивчення та прогнозування плодючості та популяції збудника. Спосіб включає визначення відстані від каудальної частини 
копулятивного апарату до кінця останнього сегменту черевця комахи та при її довжині в середньому 128,07±2,24 мкм (від 104,38 до 161,98 мкм) 
комаху диференціюють як самця, а при – 40,14±0,58 мкм в середньому (до 48,47 мкм) – як самку 
Патентно-, конкурентоспроможні результати 
Використання запропонованого способу дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах Melophagus ovinus, не 
вимагає спеціального вартісного обладнання та реактивів для підготовки досліджуваних зразків, не потребує спеціальних знань з морфології та 
анатомії комах, а також спеціальної ентомологічної літератури та визначників. Спосіб дозволяє прогнозувати швидкість зростання інтенсивності 
мелофагозної інвазії 
Євстаф’єва В. О., Алєксєєва Є. О., Мельничук В. В. Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus : пат. 
№ 119888, Україна: МПК (2017.01) u 201704518, А61D 99/00 G01В 3/18 (2006.01) ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. 3 с. 
Порівняння із світовими аналогами 
Ввідомий спосіб диференціації самок мелофаг від самців за морфологічними особливостями будови тіла комах. Недоліком способу є те, що до 
кінця не визначено, якої будови останній сегмент черевця у самок, адже дані літератури різняться. Наступним недоліком є те, що самки та самці 
на різних стадіях свого розвитку мають практично ідентичну форму тіла. 
Також відомий спосіб визначення статі комах, за яким диференціацію проводять шляхом огляду генітального сегменту з визначенням 
особливостей морфологічної будови копулятивних органів, які знаходиться на задньому кінці черевця, або ж за вивченням статевого апарату, 
який міститься в порожнині черевця самки. Недоліком вказаного способу є те, що візуально генітальні сегменти як у самок, так й у самців, дуже 
схожі між собою. Що ж стосується вивчення статевого апарату, який міститься в порожнині черевця самки, то для цього необхідні відповідні 
знання з морфології та анатомії комах, а також спеціальні визначники, тому такий спосіб диференціації вимагає значних витрат часу. 
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Найбільш близьким, який обрано як прототип, є спосіб диференційної діагностики самців і самок гельмінтів Chabertia ovina, який включає 
вивчення морфологічних та метричних особливостей будови хвостового кінця гельмінтів. При цьому спосіб базується на визначенні того, що 
самці мають коротку хвостову бурсу з лопатями. Спікули дві, вони темні, посмуговані, їх довжина в середньому становить 1,3–1,8 мм. Що ж 
стосується самки, то у неї хвостовий кінець позаду анального отвору різко звужується. Вульва має випуклі губи та знаходиться від кінця тіла в 
середньому на 036–045 мм. Недоліком способу є те, що він розрахований для роботи з нематодами, вимагає значних затрат часу для підготовки 
досліджуваних препаратів та вартісних реактивів, що дозволяють просвітлювати кутикулу гельмінта та вивчати метричні особливості. 
Ще одним негативним моментом є те, що мелофаги, на відміну від нематод, є комахами-гематофагами, тобто харчуються кров’ю, а тому їх 
черевце й генітальний сегмент мають відповідне забарвлення. В свою чергу, перераховане завдає труднощів при вивченні морфологічних та 
метричних особливостей паразита і, в кінцевому підсумку, негативно впливає на ефективність досліджень. 
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 
При цьому використання запропонованого способу дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах 
Melophagus ovinus, не вимагає спеціального вартісного обладнання та реактивів для підготовки досліджуваних зразків, не потребує спеціальних 
знань з морфології та анатомії комах, а також спеціальної ентомологічної літератури та визначників. Спосіб дозволяє прогнозувати швидкість 
зростання інтенсивності мелофагозної інвазії 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізовувати результати розробки 
Вищі навчальні аграрні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, лабораторії ветеринарної медицини, наукові установи, вівчарські господарства 
різних форм власності та з різною технологією утримання тварин. 
Стан готовності розробки 
Виконано. Дата акту впровадження – 20.02.2018 р. Місце впровадження – Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 
27.02.2018 р. Місце впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту впровадження – 28.02.2018 р. Місце впровадження 
– Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Дата акту впровадження – 01.03.2018 р. Місце впровадження – Білоцерківський 
національний аграрний університет. Дата акту впровадження – 05.03.2018 р. Місце впровадження – Житомирський національний 
агроекологічний університет. Дата акту впровадження – 12.03.2018 р. Місце впровадження – Одеський аграрний державний університет. Дата 
акту впровадження – 14.03.2018 р. Місце впровадження – Сумський національний аграрний університет. 
Результати впровадження. 
Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній та навчальній роботі вищих закладів вищої освіти України ІІІ-ІV 
рівнів акредитації. 
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, � рн.. Г. Сковороди, 1/3 
Телефон: 0501837878 Євстаф’єва В. О., 0952440051 Бородай Є. О., 0666747809 Мельничук В. 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. Евстафьева В. А. (д.вет.н.), 
Мельничук В. В. (к.вет.н.), 
Ересько В. И., (аспірант), 
Лукьянова Г. А. (д.вет.н.), 

Гуренко И. А. (к.вет.н.) 

Особенности видового состава и характер 
распределения гельминтов в популяции 

домашнего гуся (Anser anser dom.) 
Ветеринария. 2018 Вып. 10. С. 34–39. 

2. Евстафьева В. А. (д.вет.н.), 
Мельничук В. В. (к.вет.н.), 
Шаравара Т. А. (д.ист.н.), 
Сиренко Е. В. (к.екон.н.), 

Макаревич Н. А. (к.вет.н.), 
Куценко Ю. П. (к.вет.н.), 
Хлевная Г. С. (к.вет.н.) 

Особенности эмбрионального развития яиц 
нематод Trichuris skrjabini (Baskakov 1924), 

паразитирущих у овец. 

Аграрная наука Евро-Северо-
Востока. 2018 № 62 (1). С. 65–69 

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 Стипендія імені Героя Небесної Сотні 
– Героя України Ігоря Сердюка Мельничук В. В., к.вет.н. Міська рада м. Полтави Стипендія на рік 16,8 тис. грн. 

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   – 

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

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет – конференцій – 
2.3. інших – 
3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 1 
4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 9 
5 Участь в експертних радах, журі 3 
6 Участь в спеціалізованих вчених радах – 
7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах – 
8 Інше (вказати) – 
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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 ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція 

Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині 15–16 лютого 2018 р., 
м. Полтава, ПДАА 

Студентські наукові заходи 
1. – – – 

 
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» 2018 рік 

2. В. О. Євстаф’єва, д.вет.н., 
професор 

Голова організаційного комітетуІІІ Всеукраїнської науково-практична 
Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 
медицині» 

15–16 лютого 2018 р. 

3. Л. М. Корчан, к.вет.н. Секретар організаційного комітетуІІІ Всеукраїнської науково-практична 
Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 
медицині» 

15–16 лютого 2018 р. 

4. В. В. Мельничук, к.вет.н. Член організаційного комітетуІІІ Всеукраїнської науково-практична 
Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 

15–16 лютого 2018 р. 
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медицині» 

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

15–16 лютого 2018 р. 

6.  Н. С  Щербакова, к.вет.н., доцент  Член організаційного комітетуІІІ Всеукраїнської науково-практична 
Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 
медицині» 

15–16 лютого 2018 р. 

7. С. М. Михайлютенко, к.вет.н., 
доцент 

Член організаційного комітетуІІІ Всеукраїнської науково-практична 
Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 
медицині» 

15–16 лютого 2018 р. 

8. О. В. Кінаш, к.вет.н Член організаційного комітетуІІІ Всеукраїнської науково-практична 
Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 
медицині» 

15–16 лютого 2018 р. 

9. В. О. Євстаф’єва, д.вет.н., 
професор 

Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо 
проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми Ветеринарна медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Сумському національному 
аграрному університеті 

29 травня–01 червня 
2018 р. 

10. Л. М. Корчан, к.вет.н. Експерт МОН України в конкурсі проектів наукових робіт та науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених 

2018 р. 

11. Н. С  Щербакова, к.вет.н., доцент  Член редакційної колегії Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- 
конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні»  

18–19 квітня 2018 р. 

12. Н. С  Щербакова, к.вет.н., доцент  Голова Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки 2018 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 – – – 
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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 – 

 
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 ІІІ Всеукраїнську наук.-практич. Інтернет–
конференцію «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» 
(м. Полтава, 15–16 лютого 2018 р.), ХІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові 
кроки – 2018» (12 квітня 2018, м. Камянець-Подільський); студентській 
науковій конференції (25–26 квітня 2018, м. Полтава): 
1. Майборода Н. А. (ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини):  
«Поширення еймеріозу хутрових звірів у приватних господарствах 
Полтавської області», науковий керівник: Клименко О. С., кандидат 
ветеринарних наук, доцент. 
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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 

2. Нестеренко В. В. (ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини): 
«Поширення отодектозу м’ясоїдних тварин у місті Полтава»; 
«Визначення акарицидної ефективності препаратів за демодекозу 
собак в умовах клініки «VetМир» м. Полтава», науковий керівник: 
Клименко О. С., кандидат ветеринарних наук, доцент. 
3. Калініченко Є. С. (ОС «Бакалавр» факультету ветеринарної 
медицини): «Ефективність лікування саркоптозу собак», науковий 
керівник: Корчан Л. М., кандидат ветеринарних наук. 
4. Кононенко І. С. (ОС «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини): 
«Ефективність лікування сифонаптерозу котів», науковий керівник: 
Корчан Л. М., кандидат ветеринарних наук. 
5. Онищенко О. М. (ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини): 
«Ефективність лікування токсокарозу собак»; «Зміни гематологічних 
показників собак за токсокарозу», науковий керівник: Корчан Л. М., 
кандидат ветеринарних наук. 
6. Уразова В. Е. (ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини): 
«Терапевтична ефективність промектину й бровермектину 1 % в овець 
за мюллеріозу й стронгілятозів органів травлення», науковий керівник: 
Кручиненко О. В., кандидат ветеринарних наук, доцент. 
7. Плохута Н. О. (ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини): 
«Конкурентна молочна продукція на ринку України», науковий 
керівник: Михайлютенко С. М., кандидат ветеринарних наук. 
8. Похилець К. С. (ОС «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини): 
«Поширення нематодозів травного каналу овець в умовах господарств 
Мелітопольського району Запорізької області», науковий керівник: 
Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук. 
9. Чубаров І. В. (ОС «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини): 
«Визначення дезінвазійних властивостей засобу «Аноліт кристал» 
щодо яєць Аscaris suum», 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 
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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 

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 та доктора ветеринарних наук: 
– аспірантом кафедри Бородай Є. О. на тему: «Мелофагоз овець 
(поширення, патогенез, діагностика і лікування)» за спеціальністю 
16.00.11 – паразитологія. Науковий керівник: доктор ветеринарних 
наук, професор Євстаф'єва Валентина Олександрівна. 
– аспірантом кафедри Гугосьяном Ю. А. на тему: «Стронгілоїдоз коней 
(поширення, діагностика, заходи боротьби)» за спеціальністю 16.00.11 – 
паразитологія. Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор 
Євстаф'єва Валентина Олександрівна. 
– доцентом кафедри Кручиненко О. В. на тему: «Паразитоценози 
великої рогатої худоби Центрального регіону України» спеціальністю 
16.00.11 – паразитологія. Науковий консультант: доктор ветеринарних 
наук, професор Прус Михайло Петрович. 
На базі навчально-наукової лабораторії паразитології проводилися 
дослідження аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата 
наук, які прикріплені до кафедри за наступними темами: 
1. Шевченко Тетяна Сергіївна – «Трихуроз великої рогатої худоби 
(поширення, діагностика та заходи боротьби)». 
2. Назаренко Олександр Сергійович – «Варооз медоносних бджіл 
(поширення, діагностика і лікування)». 
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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 

3. Бородай Євгенія Олександрівна – «Мелофагоз овець (поширення, 
патогенез та заходи боротьби)». 
4. Єресько Вадим Іванович – «Асоціативні кишкові інвазії гусей 
(поширення, діагностика та лікування)». 
5. Коломак І. О. – «Особливості патоморфологічного прояву бактеріозів 
голубів в умовах урбанізованих міст». 
6. Комар Е. Ю. – «Дикроцеліоз великої рогатої худоби в центральній 
частині України (поширення, діагностика та заходи боротьби)», 
7. Горб К. О. – «Сифонаптерози собак (поширення, діагностика та 
лікування)». 
8. Ракітіна А. І. – «Цестодози гусей (поширення, діагностика та заходи 
боротьби)». 
9. Завалій М. Ф. – «Гіардіоз собак (поширення, діагностика, заходи 
боротьби)». 
10. Сорока С. С. – «Стронгілоїдоз овець (поширення, діагностика та 
лікування)». 
11. Стародуб Є. С. – «Трихостронгільоз гусей (поширення, діагностика 
та заходи боротьби)». 
На базі навчально-наукової лабораторії паразитології було виконано 11 
магістерських  дипломних робіт. 
За результатами проведення наукової роботи викладачами кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи опубліковано 43 
наукових праці: 14 статей у фахових наукових виданнях, 8 статей у 
журналах, які відносяться до наукометричних баз даних Scopus та Web 
of Science, 21 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 Сороковою С. С., яка 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 
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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 – – – – 

 

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 – – – – – 
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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 фаховому виданні України, 22 – матеріалів та тез доповідей на 
конференціях різного рівня, зроблено 22 виступи на конференціях, ЗВО Сороква С. С. здобула 2 призове місце у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Ветеринарна медицина». На кафедрі плідно 
працюють наукові гуртки «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», «Ветеринарно-санітарна експертиза», «Ветеринарне 
законодавство України та міжнародне право». 

 
 

№ 
з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 24 
з них,   
самостійно студентами 
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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 – 
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№ 
з/п Показники Кількість 

1 2 3 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 
5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
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 – 

 
Розділ 6. ІНШЕ 

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

 
– Міжнародних 
1 Онлайн-семинар по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Практические рекомендации по публикации в международных журналах» 

(23–30 марта 2018 р.); 
2. Онлайн-семинар по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Информационные инструменты для анализа научной деятельности» (23–

30 марта 2018 р.); 
3. ІІІ Міжнародна наук.-практич. конференція викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-

санітарної експертизи» (16–18 травня 2018, м. Дніпро); 
4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи» (16 

листопада 2018, м Тернопіль). 
5. Міжнародна науково-практична конференція «Інфекційна патологія тварин: сучасні методи діагностики, лікування та профілактики» (21–22 вересня 

2018,. м. Дніпро). 
6. Міжнародна науково-практична конференція за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (13–

14 березня 2018 р.). 
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– Всеукраїнських 
1. ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (м. Полтава, 15–16 лютого 

2018 р.); 
2. Науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 16–17 травня 2017 р.); 
3. Науково-практичній і навчально-методичній конференції до 170-річчя з дня народження реформатора вищої ветеринарної освіти в Україні, професора 

Раєвського Аркадія Олександровича «Актуальні проблеми, новітні здобутки та перспективи розвитку сучасної епізоотології» (м. Харків, 24–25 травня 2018 р.); 
4. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, присвячена 60-річчю з дня народження професора П. І. Локеса «Сучасні аспекти лікування і 

профілактики хвороб тварин» (28–29 листопада 2018, Полтава); 
5. 49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» (21–22 лютого 2018, 

м. Полтава). Полтава, 2018. 
6. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» (18–19 квітня 2018, м. Полтава). 

 
Опубліковано тез доповідей 

 
1. Євстаф’єва В. О., Бородай Є. О., Мельничук В. В. Мелофагоз у складі асоціативних інвазій овець. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній 

медицині. Матеріали III Всеукраїнської наук.-практич. Інтернет-конференції (15–16 лютого 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 79–82. 
2. Євстаф’єва В. О., Єресько В. І., Мельничук В. В. Ефективність удосконаленого способу посмертної діагностики капіляріозу гусей. Вирішення 
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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. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
ЗА 2018 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Євстаф’єва Валентина Олександрівна 
Науковий ступінь доктор ветеринарних наук 
Вчене звання професор 
Посада завідувач кафедри 
 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання (за держбюджетними 
темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
1 – – – – – – 

 
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник (виконавець 
консультативної послуги),  

тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені (у переліку) 

1 Євстаф’єва В. О., 
«Епізоотичний моніторинг 
гельмінтозних та ентомозних 
хвороб овець», 
18.05.2017–31.12.2017 р. 

18.05.2017 р., 
Договір № 9, 

Монашок М. Д. 

1,0 1,0 Консультант, надаючи послугу, проінформував 
(консультував) усно Замовника з наступних 
питань: 
– встановлення фауни збудників гельмінтозів та 
ентомозів овець; 
– встановлення ступеню інвазованості овець 
гельмінтами та паразитичними комахами; 
– рекомендація та підбір лікарських засобів у 
боротьбі з гельмінтозами та ентомозами 

5 

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).  

 
Завершених немає 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення діагностики, 
лікування та профілактика інвазійних 
хвороб птиці центральної частини 
України 
Строки виконання : 
2011 – 2021 

№ 1112U001561 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. 
Вивчено поширення та видовий склад збудників капіляріозу та асоціативних 
інвазій гусей на території господарств Полтавської області, встановлені 
гематологічні зміни за цієї інвазії. Запропоновано сучасні лікарські засоби та 
дезінфікуючі засоби для боротьби та профілактики капіляріозу гусей. Отриманий 
патент на корисну модель «Спосіб посмертної діагностики капіляріозу гусей» 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього 15 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Євстаф’єва В. О., Єресько В. І. Асоціативний перебіг капіляріозу гусей на 
території Полтавської області. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. 
2018. Т. 20, № 83. С. 73–76. doi: 10.15421/nvlvet8314. 
2. Євстаф’єва В. О., Єресько В. І. Сезонна динаміка капіляріозу гусей. Вісник 
Полтавської державної аграрної академія. 2018. № 1. С. 119–121. 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях): 
1. Евстафьева В. А., Ересько В. И. Дезинвазионная эффективность нового 
средства дезинфекции относительно яиц нематод рода Capillariа. Ученые записки 
учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» государственная 
академия ветеринарной медицины». 2018. Т. 54. Вып. 1. С. 17–20. 

1 

3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Yevstafіeva V. A., Melnychuk V. V., Nikiforova О. V., Suprunenko К. V., 
Korchan L. N., Lokes-Krupka Т. Р., Nehrebetskyi I. S., Korchan N. І. Comparative 
morphology and biology of nematodes of genus Heterakis (Nematoda, Heterakidae), 
parasites of the domestic goose (Anser anser) in Ukraine. Regulatory Mechanisms in 
Biosystems. 2018. № 9 (2). Р. 229–236. doi: 10.15421/021834. (Web of Science Index). 
2. V. А. Yevstafieva, V. I. Yeresko, M. А. Pishchalenko, L. V. Nagorna. Differential 
species characters of Baruscapillaria anseris (Madsen, 1945), Moravec, 1982 and 
Baruscapillaria obsignata (Madsen, 1945), Moravec, 1982 nematodes obtained from 

3 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
domestic goose (Anser anser dom.). Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. № 9 
(4). (Web of Science Index). 
3. Евстафьева В. А., Мельничук В. В., Ересько В. И., Лукьянова Г. А., 
Гуренко И. А. Особенности видового состава и характер распределения 
гельминтов в популяции домашнего гуся (Anser anser dom.) (2018). Ветеринария, 
10, 34–39. (Web of Science Index). 
4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 2 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 25 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор 
Особенности видового состава и характер распределения гельминтов в 
популяции домашнего гуся (Anser anser dom.) (2018). Ветеринария, 10, 34–39. 

1 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього 
1. Євстаф’єва В. О., Клименко О.С., Кисельова Л.Ю., Коваленко В.О. Малофагози 
курей: Монографія. Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. 96 с. 

1 

у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 
у т.ч., патентів на корисну модель 
1. Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В., Єресько В. І. Спосіб посмертної 
діагностики капіляріозу гусей: пат. № 125750, Україна: МПК (2006)  u 201712265, 
G01N 1/00, G01N 33/48 (2006.01), G01N 21/00 ; заявл. 11.12.2017 ; опубл. 
25.05.2018. Бюл. № 10. 4 с. 

1 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій 1 

16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 
2. Голова організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
3. Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Ветеринарна 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Сумському національному аграрному університеті 

3 

2. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг та розробка заходів боротьби 
з гельмінтозними, протозойними і 
ектопаразитарними захворюваннями 
тварин. 
Строки виконання: 
2011 – 2021 

№ 0112U001562 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. 
Вивчено поширення, сезонної та вікової динаміки, а також морфологічні 
властивості збудника трихурозу у великої рогатої худоби на території господарств 
Черкаської та Полтавської областей, встановлені гематологічні зміни за цієї інвазії. 
Визначено лікувальну ефективність антигельмінтних препаратів за трихурозу ВРХ. 
Запропоновано спосіб для проведення лікувальних маніпуляцій для м’ясоїдних 
тварин. Проведений аналіз ураженості м’яса тварин за ветеринарно-санітарними 
показниками. 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього 1 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Євстаф’єва В., Мельничук В., Кручиненко О., Михайлютенко С., Корчан Л., 
Коваленко В. Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин 
на території Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2018. № 3. С. 132–136. doi:10.31210/visnyk2018.03.20. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 2 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 25 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 1 
у т.ч., патентів на корисну модель 
1. Корчан Л. М., Корчан М. І., Євстаф’єва В. О., Кулинич С. М., Канівець О. В., 
Канівець І. М. Захисний комір для котів та дрібних собак: пат. № 124488, Україна: 
МПК (2018.01) u 201710941, А61D 9/00 ; заявл. 09.11.2017 ; опубл. 10.04.2018. 
Бюл. № 7. 4 с. 

1 

14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: – 
у т.ч., методів, теорій: – 
15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес – 
у т.ч методів, теорій: – 
16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 
2. Голова організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
3. Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Ветеринарна 

3 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Сумському національному аграрному університеті 

3. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення діагностики, 
лікування та профілактика інвазійних 
хвороб тварин центральної частини 
України. 
Строки виконання : 
2011 – 2021 

№ 0112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. 
Отримані нові дані щодо поширення стронгілоїдозу коней на території 
Дніпропетровської області у залежності від типу їх утримання, віку та пори року. 
Проведено порівняння та удосконалення зажиттєвих методів діагностики 
стронгілоїдозу коней. Встановлено мікробоносійство личинок Strongyloides westeri 
та вплив гельмінтів на показники крові лошат. Проведено порівняльний аналіз 
ефективності вітчизняних антигельмінтиків за стронгілоїдозу коней. Визначено 
дезінвазійну ефективність хімічних засобів на яйця та личинки 
Strongyloides westeri. 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього – 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України – 

за кордоном (у міжнародних виданнях); – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of 
science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Gugosyan Y. A., Yevstafyeva V. A., Gorb О. А., Melnychuk V. V., Yasnolob I. О., Shendryk C. M., 
Pishchalenko M. А. Morphological features of development of Strongyloides westeri (Nematoda, Rhabditida) 
in vitro. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. № 9 (1). Р. 75–79. doi: 10.15421/021810. (Web of 
Science Index). 

 

1 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 2 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 25 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських 
1. Гугосьян Ю. А. Стронгілоїдоз коней (поширення, діагностика, заходи 
боротьби)». 16.00.11 –  паразитологія. Дата захисту – 04 червня 2018 року. 

1 

13. Отримано охоронних документів, усього – 
у т.ч., патентів на корисну модель – 
14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: – 
у т.ч., методів, теорій – 
15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес – 
у т.ч методів, теорій – 
16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 
2. Голова організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
3. Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Ветеринарна 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Сумському національному аграрному університеті 

3 

4. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Еколого-фауністичний моніторинг, 
прогнозування та заходи боротьби з 
інвазійними хворобами бджіл 

№ 0113U006494 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. 
Вивчено поширення вароозу бджіл на території Полтавської області. Визначено 
особливості морфології збудника – кліща Варроа. Визначено вплив кліща на 
показники гемолімфи інвазованих бджіл. Запропоновано спосіб фіксації кліщав 
для виготовлення мікропрепаратів. 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього 2 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
Строки виконання : 
2013 – 2028 

у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Євстаф’єва В. О., Назаренко О. С. Біологічні особливості сезонної динаміки 
Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000) в умовах Полтавської області. 
Вісник Полтавської державної аграрної академія. 2018. № 1. С. 122–125. 
2. Євстаф’єва В. О., Назаренко О. С. Морфометричні ознаки самок Varroa 
destructor Anderson and Trueman, 2000 (Acari, Mesostigmata: Varroidae). Науково-
технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК: 
електрон. наук. фахове вид., 2018. Т. 6. № 1. С. 40–45. URL: https://bulletin-
biosafety.com/index.php/journal/article/view/169. 

2 

3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 2 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 25 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього – 
у т.ч., патентів на корисну модель – 
14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: – 
у т.ч., методів, теорій – 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес – 
у т.ч методів, теорій – 
16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 
2. Голова організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
3. Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Ветеринарна 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Сумському національному аграрному університеті 

3 

5. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Діагностика та заходи боротьби з 
ентомозами овець 
Строки виконання : 
2016 – 2020 

№ 0116U005175 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. 
Отримано нові дані щодо поширення, вікової та сезонної динаміки мелофагозу 
овець на території Лісостепу та Степу України. Встановлено особливості розвитку 
патологічного процесу за мелофагозу залежно від інтенсивності інвазії. 
Вдосконалено спосіб диференційної діагностики самців і самок Melophagus ovinus. 
Розроблено науково обґрунтовані схеми лікування овець за мелофагозу 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього – 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України – 

за кордоном (у міжнародних виданнях); – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 2 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 25 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських: 
1. Бородай Є. О. Мелофагоз овець (поширення, патогенез, діагностика і 
лікування)». 16.00.11 –  паразитологія. Дата захисту – 18 жовтня 2018 року. 

1 

13. Отримано охоронних документів, усього – 
у т.ч., патентів на корисну модель – 
14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: – 
у т.ч., методів, теорій – 
15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій: 
Рекомендації з діагностики та лікування за мелофагозу овець. Полтава, 2018. 24 с. 

1 

16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 
2. Голова організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
3. Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Ветеринарна 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Сумському національному аграрному університеті 

3 

5. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Скринінг та розробка методів діагностики 
найбільш розповсюджених нематодозів 
травного каналу овець 

№ 0117U004704 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. 
Вивчено поширення та видовий склад збудників нематодозів шлунково-кишкового 
каналу овець на території  господарств Полтавської, Запорізької та Київської 
областей, встановлені диференційні ознаки імагінальних та ембріональних стадій 
розвитку нематод овець. 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього – 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
Строки виконання : 
2018 – 2019 

у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України – 

за кордоном (у міжнародних виданнях) – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Евстафьева В. А., Мельничук В. В., Шаравара Т. А., Сиренко Е. В., 
Макаревич Н. А., Куценко Ю. П., Хлевная Г. С. Особенности эмбрионального 
развития яиц нематод Trichuris skrjabini (Baskakov, 1924), паразитирующих у овец. 
Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018. Т. 62, № 1. С. 65–69. doi: 
10.30766/2072-9081.2018.62.1.65-69 (Web of Science Index). 
2. Yevstafіeva V. A., Yuskiv I. D., Melnychuk V. V., Yasnolob I. O., 
Kovalenko V. A., Horb K. O. Nematodes of the Genus Тrichuris (Nematoda, 
Trichuridae) Parasitizing Sheep in Central and South-Eastern Regions of Ukraine. 
Vestnik Zoologii. 2018. № 52 (3). Р. 193–204. doi: 10.2478/vzoo-2018-0020. (Scopus 
Index). 

2 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 2 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 25 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор 
Особенности эмбрионального развития яиц нематод Trichuris skrjabini (Baskakov, 
1924), паразитирующих у овец. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018. Т. 62, 
№ 1. С. 65–69. doi: 10.30766/2072-9081.2018.62.1.65-69 

1 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 
у т.ч., за кордоном; 
1. Yevstafieva V., Sorokova V., Melnychuk V., Sorokova S. The fauna of nematodes, 
parasitizing in gastrointestinal tract of sheep on the territory of Zaporizhia Region, 
Ukraine. Scientific achievements in environmental and life science: the scientific 

1 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
monograph. Kraków, 2018. Р. 142–155. 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 
у т.ч., патентів на корисну модель – 

14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій – 

16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 
2. Голова організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
3. Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Ветеринарна 
медицина зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Сумському національному аграрному університеті 

3 

 
 

Розділ 2. Розробки, 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» розділу ) 
 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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) 
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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) 

1. Рекомендації з діагностики та 
лікування за мелофагозу овець. 
Спосіб диференційної діагностики 
самців і самок кровососок 
Melophagus ovinus 
Бородай Є. О., (аспірант), 
Євстаф’єва В. О (д.вет.н., професор), 
Мельничук В. В. (к.вет.н.)  

Удосконалений спосіб 
диференційної діагностики самців 
і самок кровососок Melophagus 
ovinus дозволяє швидко й 
ефективно провести 
диференціацію статі комах.  
Доведено, що відстань від 
каудальної частини 
копулятивного апарату до кінця 
останнього сегменту черевця у 
самок у 3,2 рази менша (р<0,001), 
ніж у самців. 
Відомі аналоги, які враховують 
морфологічні особливості 
статевого диморфізму у комах, 
потребують тривалої підготовки 
препаратів з комах і не завжди 
мають достатню ефективність. 

1.Полтавська державна 
аграрна академія;  
2. Харківська державна 
зооветеринарна академія; 
3. Дніпровський 
державний аграрно-
економічний університет; 
4. Білоцерківський 
національний аграрний 
університет; 
5. Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет;  
6. Одеський аграрний 
державний університет; 
7. Сумський 
національний аграрний 
університет 

20.02.2018 р. 
 

27.02.2018 р. 
 

28.02.2018 р. 
 
 

01.03.2018 р. 
 
 

05.03.2018 р. 
 
 
 

12.03.2018 р. 
 

14.03.2018 р. 

Впроваджено у навчальний процес 
при викладанні дисциплін 
«Паразитологія та інвазійні хвороби 
тварин», «Глобальна паразитологія», 
«Лабораторна діагностика інвазійних 
хвороб тварин» , «Паразитози 
тварин», «Інвазійні хвороби 
продуктивних тварин». Налагоджено 
співпрацю для подальшої роботи. 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на 
впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при його наявності. 
 
 
2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 

Опис розробки 
Назва розробки 
Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus («Рекомендації з діагностики та лікування за мелофагозу овець») 
Автори 
Євстаф’єва В. О. 
Бородай Є. О. 
Мельничук В. В. 
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Основні характеристики, суть розробки 
Запропонований спосіб відноситься до галузі ветеринарної медицини, а саме до способів диференційної діагностики самців і самок кровосисних комах Melophagus ovinus, які 
паразитують на вівцях, та може бути використана для визначення кількісного складу самців та самок на тілі тварини, вивчення та прогнозування плодючості та популяції 
збудника. Спосіб включає визначення відстані від каудальної частини копулятивного апарату до кінця останнього сегменту черевця комахи та при її довжині в середньому 
128,07±2,24 мкм (від 104,38 до 161,98 мкм) комаху диференціюють як самця, а при – 40,14±0,58 мкм в середньому (до 48,47 мкм) – як самку 
Патентно-, конкурентоспроможні результати 
Використання запропонованого способу дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах Melophagus ovinus, не вимагає спеціального вартісного 
обладнання та реактивів для підготовки досліджуваних зразків, не потребує спеціальних знань з морфології та анатомії комах, а також спеціальної ентомологічної літератури 
та визначників. Спосіб дозволяє прогнозувати швидкість зростання інтенсивності мелофагозної інвазії 
Євстаф’єва В. О., Алєксєєва Є. О., Мельничук В. В. Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus : пат. № 119888, Україна: МПК (2017.01) 
u 201704518, А61D 99/00 G01В 3/18 (2006.01) ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. 3 с. 
Порівняння із світовими аналогами 
Ввідомий спосіб диференціації самок мелофаг від самців за морфологічними особливостями будови тіла комах. Недоліком способу є те, що до кінця не визначено, якої 
будови останній сегмент черевця у самок, адже дані літератури різняться. Наступним недоліком є те, що самки та самці на різних стадіях свого розвитку мають практично 
ідентичну форму тіла. 
Також відомий спосіб визначення статі комах, за яким диференціацію проводять шляхом огляду генітального сегменту з визначенням особливостей морфологічної будови 
копулятивних органів, які знаходиться на задньому кінці черевця, або ж за вивченням статевого апарату, який міститься в порожнині черевця самки. Недоліком вказаного 
способу є те, що візуально генітальні сегменти як у самок, так й у самців, дуже схожі між собою. Що ж стосується вивчення статевого апарату, який міститься в порожнині 
черевця самки, то для цього необхідні відповідні знання з морфології та анатомії комах, а також спеціальні визначники, тому такий спосіб диференціації вимагає значних 
витрат часу. 
Найбільш близьким, який обрано як прототип, є спосіб диференційної діагностики самців і самок гельмінтів Chabertia ovina, який включає вивчення морфологічних та 
метричних особливостей будови хвостового кінця гельмінтів. При цьому спосіб базується на визначенні того, що самці мають коротку хвостову бурсу з лопатями. Спікули 
дві, вони темні, посмуговані, їх довжина в середньому становить 1,3–1,8 мм. Що ж стосується самки, то у неї хвостовий кінець позаду анального отвору різко звужується. 
Вульва має випуклі губи та знаходиться від кінця тіла в середньому на 036–045 мм. Недоліком способу є те, що він розрахований для роботи з нематодами, вимагає значних 
затрат часу для підготовки досліджуваних препаратів та вартісних реактивів, що дозволяють просвітлювати кутикулу гельмінта та вивчати метричні особливості. 
Ще одним негативним моментом є те, що мелофаги, на відміну від нематод, є комахами-гематофагами, тобто харчуються кров’ю, а тому їх черевце й генітальний сегмент 
мають відповідне забарвлення. В свою чергу, перераховане завдає труднощів при вивченні морфологічних та метричних особливостей паразита і, в кінцевому підсумку, 
негативно впливає на ефективність досліджень. 
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 
При цьому використання запропонованого способу дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах Melophagus ovinus, не вимагає спеціального 
вартісного обладнання та реактивів для підготовки досліджуваних зразків, не потребує спеціальних знань з морфології та анатомії комах, а також спеціальної ентомологічної 
літератури та визначників. Спосіб дозволяє прогнозувати швидкість зростання інтенсивності мелофагозної інвазії 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізовувати результати розробки 
Вищі навчальні аграрні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, лабораторії ветеринарної медицини, наукові установи, вівчарські господарства різних форм власності та з 
різною технологією утримання тварин. 
Стан готовності розробки 
Виконано. Дата акту впровадження – 20.02.2018 р. Місце впровадження – Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 27.02.2018 р. Місце 
впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту впровадження – 28.02.2018 р. Місце впровадження – Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет. Дата акту впровадження – 01.03.2018 р. Місце впровадження – Білоцерківський національний аграрний університет. Дата акту впровадження – 05.03.2018 р. 
Місце впровадження – Житомирський національний агроекологічний університет. Дата акту впровадження – 12.03.2018 р. Місце впровадження – Одеський аграрний 
державний університет. Дата акту впровадження – 14.03.2018 р. Місце впровадження – Сумський національний аграрний університет. 
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Результати впровадження. 
Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній та навчальній роботі вищих закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації. 
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, � рн.. Г. Сковороди, 1/3 
Телефон: 0501837878 Євстаф’єва В. О., 0952440051 Бородай Є. О., 0666747809 Мельничук В. В. 
Факс: (05322) 2-28-93,  E-mail: evstva@ukr.net 
 
Розділ 3. Наукова робота студентів 

№ 
з/п Показники Кількість 

1 2 3 
1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 4 
2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього 1 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 
3.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  1 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 
4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 7 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 5 
6.2.            – Міжнародних наукових заходах 2 
7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 9 

7.1 з них,  самостійно студентами 5 
 

mailto:evstva@ukr.net
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
ЗА 2018 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Мельничук Віталій Васильович 
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 
Вчене звання немає 
Посада доцент кафедри 
 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання (за держбюджетними 
темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
1 – – – – – – 

 
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник (виконавець 
консультативної послуги),  

тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені (у переліку) 

1 – – – – – – 
 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).  
 

Завершених немає 
 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1. 
 
 
 
 
 

Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення діагностики, 
лікування та профілактика інвазійних 

№ 1112U001560 
 
 
 
 
 

1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. Отримано нові дані 
щодо фауни збудників нематодозів травного каналу овець на території південно-
східної частини України. Визначено дезінвазійну дію сучасних дезінфікуючих 
засобів за нематодозів овець. Запропоновані морфометричні ознаки імагінальних 
форм розвитку нематод овець з метою підвищення ефективності їх ідентифікації. 

х 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
2. 

хвороб тварин центральної частини 
України 
Строки виконання : 
2011 – 2021 
 
 
Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Скринінг та розробка методів діагностики 
найбільш розповсюджених нематодозів 
травного каналу овець 
Строки виконання : 
2018 – 2019 

 
 
 
 
 
 

№ 0117U004704 
 

2. Кількість публікацій (статей), усього 14 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Мельничук В. В. Морфологічні та метричні особливості нематод Haemonchus 
contortus (Rudolphi, 1803) Cobb, 1898, виділених від овець (Ovis aries, Linnaeus, 
1758). Вісник Полтавської державної аграрної академія. 2018. № 1. С. 126–131. 
2. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Визначення дезінвазійних властивостей 
дезінфікуючого засобу «Віросан» щодо яєць нематод роду Trichuris паразитуючих 
у овець Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, – 2018. – Т. 20, – 
№ 88. – С. 16–23 – doi: 10.15421/nvlvet8803. 
3. Євстаф’єва В., Мельничук В., Кручиненко О., Михайлютенко С., Корчан Л., 
Коваленко В. Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин 
на території Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2018. № 3. С. 132–136. doi:10.31210/visnyk2018.03.20. 
4. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Визначення дезінвазійних властивостей 
дезінфікуючого засобу «Віросан» щодо яєць нематод роду Trichuris паразитуючих 
у овець Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2018. Т. 20, № 88. 
– С. 16–23 – doi: 10.15421/nvlvet8803. 
5. Мельничук В. В. Особливості отримання щульної фекальної культури яєць 
гельмінтів роду Trichuris виділених від овець. Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. 2018. № 4. 

5 

за кордоном (у міжнародних виданнях): 
1. Мельничук В. В., Нечипоренко А. Л. Изучение дезинвазионного действия 
дезинфицирующего препарата «Дезсан» на яйца трихоцефалюсов овец. Ученые 
записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» 
государственная академия ветеринарной медицины». 2018. Т. 54. Вып. 2. С. 42–
45. 
2. Мельничук В. В., Коваленко В. А. Распространение нематодозов желудочно-
кишечного тракта овец на территории хозяйств Запорожской области. 
Ветеринарный журнал Беларуси. 2018. № 1 (8). С.18–21. 

2 

3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Yevstafіeva V. A., Yuskiv I. D., Melnychuk V. V., Yasnolob I. O., 

5 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
Kovalenko V. A., Horb K. O. Nematodes of the Genus Тrichuris (Nematoda, 
Trichuridae) Parasitizing Sheep in Central and South-Eastern Regions of Ukraine. 
Vestnik Zoologii. 2018. № 52 (3). Р. 193–204. doi: 10.2478/vzoo-2018-0020. (Scopus 
Index). 
2. Yevstafіeva V. A., Melnychuk V. V., Nikiforova О. V., Suprunenko К. V., 
Korchan L. N., Lokes-Krupka Т. Р., Nehrebetskyi I. S., Korchan N. І. (2018). 
Comparative morphology and biology of nematodes of genus Heterakis (Nematoda, 
Heterakidae), parasites of the domestic goose (Anser anser) in Ukraine. Regulatory 
Mechanisms in Biosystems. 2018. № 9 (2). Р. 229–236. doi: 10.15421/021834. (Web of 
Science Index). 
3. Евстафьева В. А., Мельничук В. В., Шаравара Т. А., Сиренко Е. В., 
Макаревич Н. А., Куценко Ю. П., Хлевная Г. С. Особенности эмбрионального 
развития яиц нематод Trichuris skrjabini (Baskakov, 1924), паразитирующих у овец. 
Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018. Т. 62, № 1. С. 65–69. doi: 
10.30766/2072-9081.2018.62.1.65-69 (Web of Science Index). 
4. Евстафьева В. А., Мельничук В. В., Ересько В. И., Лукьянова Г. А., 
Гуренко И. А. Особенности видового состава и характер распределения 
гельминтов в популяции домашнего гуся (Anser anser dom.) (2018). Ветеринария, 
10, 34–39. (Web of Science Index). 
5. V. V. Melnychuk, А. V. Berezovsky. Comparative embryonic development of 
nematodes of the genus Тrichuris (Nematoda, Trichuridae) from sheep (Ovis aries)  
Regulatory Mechanismsin Biosystems. 2018.  №. 9 (4). . (Web of Science Index). 
4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 1 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 19 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор 
1. Особенности эмбрионального развития яиц нематод Trichuris skrjabini 
(Baskakov, 1924), паразитирующих у овец. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 
2018. Т. 62, № 1. С. 65–69. doi: 10.30766/2072-9081.2018.62.1.65-69. 
2. Особенности видового состава и характер распределения гельминтов в 
популяции домашнего гуся (Anser anser dom.) (2018). Ветеринария, 10, 34–39. 

2 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього 
1. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Трихуроз свиней: Монографія. Полтава: ТОВ 
НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. 126 с. 

1 

у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 
у т.ч., за кордоном 
1. Yevstafieva V., Sorokova V., Melnychuk V., Sorokova S. The fauna of nematodes, 
parasitizing in gastrointestinal tract of sheep on the territory of Zaporizhia Region, 
Ukraine. Scientific achievements in environmental and life science: the scientific 
monograph. Kraków, 2018. Р. 142–155. 

1 

10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 
у т.ч., патентів на корисну модель 
1. Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В., Єресько В. І. Спосіб посмертної 
діагностики капіляріозу гусей: пат. № 125750, Україна: МПК (2006)  u 201712265, 
G01N 1/00, G01N 33/48 (2006.01), G01N 21/00 ; заявл. 11.12.2017 ; опубл. 
25.05.2018. Бюл. № 10. 4 с. 

1 

14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій: 
1. Бородай Є. О., Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. Рекомендації з діагностики та 
лікування за мелофагозу овець. Полтава, 2018. 24 с. 

1 

16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 

1 
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Розділ 2. Розробки, 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» розділу ) 
 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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. Рекомендації з діагностики та 
лікування за мелофагозу овець. 
Спосіб диференційної діагностики 
самців і самок кровососок 
Melophagus ovinus 
Бородай Є. О., (аспірант), 
Євстаф’єва В. О (д.вет.н., професор), 
Мельничук В. В. (к.вет.н.)  

Удосконалений спосіб 
диференційної діагностики самців 
і самок кровососок Melophagus 
ovinus дозволяє швидко й 
ефективно провести 
диференціацію статі комах.  
Доведено, що відстань від 
каудальної частини 
копулятивного апарату до кінця 
останнього сегменту черевця у 
самок у 3,2 рази менша (р<0,001), 
ніж у самців. 
Відомі аналоги, які враховують 
морфологічні особливості 
статевого диморфізму у комах, 
потребують тривалої підготовки 
препаратів з комах і не завжди 
мають достатню ефективність. 

1.Полтавська державна 
аграрна академія;  
2. Харківська державна 
зооветеринарна академія; 
3. Дніпровський 
державний аграрно-
економічний університет; 
4. Білоцерківський 
національний аграрний 
університет; 
5. Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет;  
6. Одеський аграрний 
державний університет; 
7. Сумський 
національний аграрний 
університет 

20.02.2018 р. 
 

27.02.2018 р. 
 

28.02.2018 р. 
 
 

01.03.2018 р. 
 
 

05.03.2018 р. 
 
 
 

12.03.2018 р. 
 

14.03.2018 р. 

Впроваджено у навчальний процес 
при викладанні дисциплін 
«Паразитологія та інвазійні хвороби 
тварин», «Глобальна паразитологія», 
«Лабораторна діагностика інвазійних 
хвороб тварин» , «Паразитози 
тварин», «Інвазійні хвороби 
продуктивних тварин». Налагоджено 
співпрацю для подальшої роботи. 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на 
впровадження у виробництво, практичну діяльність. 
/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при його наявності. 
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2.2. Опис розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
 

Опис розробки 
Назва розробки 
Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus («Рекомендації з діагностики та лікування за мелофагозу овець») 
Автори 
Євстаф’єва В. О. 
Бородай Є. О. 
Мельничук В. В. 
Основні характеристики, суть розробки 
Запропонований спосіб відноситься до галузі ветеринарної медицини, а саме до способів диференційної діагностики самців і самок кровосисних комах Melophagus ovinus, які 
паразитують на вівцях, та може бути використана для визначення кількісного складу самців та самок на тілі тварини, вивчення та прогнозування плодючості та популяції 
збудника. Спосіб включає визначення відстані від каудальної частини копулятивного апарату до кінця останнього сегменту черевця комахи та при її довжині в середньому 
128,07±2,24 мкм (від 104,38 до 161,98 мкм) комаху диференціюють як самця, а при – 40,14±0,58 мкм в середньому (до 48,47 мкм) – як самку 
Патентно-, конкурентоспроможні результати 
Використання запропонованого способу дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах Melophagus ovinus, не вимагає спеціального вартісного 
обладнання та реактивів для підготовки досліджуваних зразків, не потребує спеціальних знань з морфології та анатомії комах, а також спеціальної ентомологічної літератури 
та визначників. Спосіб дозволяє прогнозувати швидкість зростання інтенсивності мелофагозної інвазії 
Євстаф’єва В. О., Алєксєєва Є. О., Мельничук В. В. Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus : пат. № 119888, Україна: МПК (2017.01) 
u 201704518, А61D 99/00 G01В 3/18 (2006.01) ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. 3 с. 
Порівняння із світовими аналогами 
Ввідомий спосіб диференціації самок мелофаг від самців за морфологічними особливостями будови тіла комах. Недоліком способу є те, що до кінця не визначено, якої 
будови останній сегмент черевця у самок, адже дані літератури різняться. Наступним недоліком є те, що самки та самці на різних стадіях свого розвитку мають практично 
ідентичну форму тіла. 
Також відомий спосіб визначення статі комах, за яким диференціацію проводять шляхом огляду генітального сегменту з визначенням особливостей морфологічної будови 
копулятивних органів, які знаходиться на задньому кінці черевця, або ж за вивченням статевого апарату, який міститься в порожнині черевця самки. Недоліком вказаного 
способу є те, що візуально генітальні сегменти як у самок, так й у самців, дуже схожі між собою. Що ж стосується вивчення статевого апарату, який міститься в порожнині 
черевця самки, то для цього необхідні відповідні знання з морфології та анатомії комах, а також спеціальні визначники, тому такий спосіб диференціації вимагає значних 
витрат часу. 
Найбільш близьким, який обрано як прототип, є спосіб диференційної діагностики самців і самок гельмінтів Chabertia ovina, який включає вивчення морфологічних та 
метричних особливостей будови хвостового кінця гельмінтів. При цьому спосіб базується на визначенні того, що самці мають коротку хвостову бурсу з лопатями. Спікули 
дві, вони темні, посмуговані, їх довжина в середньому становить 1,3–1,8 мм. Що ж стосується самки, то у неї хвостовий кінець позаду анального отвору різко звужується. 
Вульва має випуклі губи та знаходиться від кінця тіла в середньому на 036–045 мм. Недоліком способу є те, що він розрахований для роботи з нематодами, вимагає значних 
затрат часу для підготовки досліджуваних препаратів та вартісних реактивів, що дозволяють просвітлювати кутикулу гельмінта та вивчати метричні особливості. 
Ще одним негативним моментом є те, що мелофаги, на відміну від нематод, є комахами-гематофагами, тобто харчуються кров’ю, а тому їх черевце й генітальний сегмент 
мають відповідне забарвлення. В свою чергу, перераховане завдає труднощів при вивченні морфологічних та метричних особливостей паразита і, в кінцевому підсумку, 
негативно впливає на ефективність досліджень. 
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість 
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При цьому використання запропонованого способу дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах Melophagus ovinus, не вимагає спеціального 
вартісного обладнання та реактивів для підготовки досліджуваних зразків, не потребує спеціальних знань з морфології та анатомії комах, а також спеціальної ентомологічної 
літератури та визначників. Спосіб дозволяє прогнозувати швидкість зростання інтенсивності мелофагозної інвазії 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізовувати результати розробки 
Вищі навчальні аграрні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, лабораторії ветеринарної медицини, наукові установи, вівчарські господарства різних форм власності та з 
різною технологією утримання тварин. 
Стан готовності розробки 
Виконано. Дата акту впровадження – 20.02.2018 р. Місце впровадження – Полтавська державна аграрна академія. Дата акту впровадження – 27.02.2018 р. Місце 
впровадження – Харківська державна зооветеринарна академія. Дата акту впровадження – 28.02.2018 р. Місце впровадження – Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет. Дата акту впровадження – 01.03.2018 р. Місце впровадження – Білоцерківський національний аграрний університет. Дата акту впровадження – 05.03.2018 р. 
Місце впровадження – Житомирський національний агроекологічний університет. Дата акту впровадження – 12.03.2018 р. Місце впровадження – Одеський аграрний 
державний університет. Дата акту впровадження – 14.03.2018 р. Місце впровадження – Сумський національний аграрний університет. 
Результати впровадження. 
Застосування удосконаленого способу використовується у науково-дослідній та навчальній роботі вищих закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації. 
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, � рн.. Г. Сковороди, 1/3 
Телефон: 0501837878 Євстаф’єва В. О., 0952440051 Бородай Є. О., 0666747809 Мельничук В. В. 
Факс: (05322) 2-28-93,  E-mail: evstva@ukr.net 

 
Розділ 3. Наукова робота студентів 

№ 
з/п Показники Кількість 

1 2 1 
1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього – 
2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього – 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
3.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  – 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 4 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 3 
6.2.            – Міжнародних наукових заходах 1 
7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 4 

7.1 з них,  самостійно студентами 2 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
ЗА 2018 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Щербакова Наталія Сергіївна 
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент кафедри 
 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання (за держбюджетними 
темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
1 – – – – – – 

 
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник (виконавець 
консультативної послуги),  

тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені (у переліку) 

1 Щербакова Н. С., 
«Ветеринарно-санітарна експертиза 
продуктів забою свиней», 
15.05.2018–31.12.2018 р. 

15.05.2018 р., 
Договір № 6, 

Коваленко О. Ф. 

1,0 1,0 Консультант, надаючи послугу, проінформував 
(консультував) усно Замовника з наступних питань: 
– визначення стану, в якому було забито тварину; 
– дослідження на паразитарні та інфекційні 
захворювання. 

5 

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).  

 

Завершених немає 
 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1. Науковий керівник:  
Передера С.  Б., кандидат ветеринарних 

№ 1112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. х 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
наук, доцент.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Вплив бенз(а)пірену на імунний стан 
тварин 

2. Кількість публікацій (статей), усього 6 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
2. Щербакова Н. С., Передера С.Б., Передера Ж.О., Щербаков Є.А. Зміни у 
законодавстві України щодо призначення судово-ветеринарних експертиз та 
порядку залучення експертів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2018. № 1. С. 132–134 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях) – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних  – 
4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) – 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього – 
14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій – 

16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Голова Полтавського осередку Української асоціації з Біобезпеки 

3 

https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/46
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
2 Член редакційної колегії Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
3. Член редакційної колегії Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – 
конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» 

 
 

Розділ 3. Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 
1 2 – 
1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього – 
2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього – 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
3.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  – 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 5 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 5 
6.2.            – Міжнародних наукових заходах – 
7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 5 
7.1 з них,  самостійно студентами 5 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
ЗА 2018 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Корчан Леонід Миколайович 
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 
Вчене звання немає 
Посада доцент кафедри 
 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання (за держбюджетними 
темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
1 – – – – – – 

 
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник (виконавець 
консультативної послуги),  

тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені (у переліку) 

1 Корчан Л. М., 
«Епізоотичний моніторинг 
гельмінтозних та протозойних 
хвороб кіз», 
05.04.2018–31.12.2018 р. 

05.04.2018 р., 
Договір № 135, 
Семенова І. І. 

1,0 1,0 Консультант, надаючи послугу, проінформував 
(консультував) усно Замовника з наступних 
питань: 
– встановлення фауни гельмінтозів та протозоозів 
кіз; 
– встановлення ступеню інвазованості кіз 
гельмінтами та одноклітинними організмами; 
– рекомендації та підбір засобів у боротьбі з 
гельмінтозами та протозоозами кіз 

5 

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).  

 
Завершених немає 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення діагностики, 
лікування та профілактика інвазійних 
хвороб тварин центральної частини 
України 
Строки виконання : 
2011 – 2021 

№ 1112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. Отримано нові дані 
щодо фауни та поширення протозоозів та гельмінтозів кіз на території України. 
Встановлено терапевтичну та дезінвазійну ефективність сучасних лікарських 
засобів за протозоозів та гельмінтозів кіз. 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього 9 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Корчан Л.М., Корчан М. І., Приходько Ю. О. Стетофонендоскоп для групової 
аускультації тварин. Вісник Полтавської державної аграрної академія. 2018. № 1. 
С. 115–118. 
2. Корчан Л. М., Корчан М. І. Дезінвазійна ефективність препарату «Дезсан» 
щодо ооцист еймерій кіз. Вісник Сумського національного аграрного 
університету: Серія «Ветеринарна медицина», 2018. Вип. 1 (42). С. 141–144. 
3. Євстаф’єва В., Мельничук В., Кручиненко О., Михайлютенко С., Корчан Л., 
Коваленко В. Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин 
на території Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2018. № 3. С. 132–136. doi:10.31210/visnyk2018.03.20 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях) – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Yevstafіeva V. A., Melnychuk V. V., Nikiforova О. V., Suprunenko К. V., 
Korchan L. N., Lokes-Krupka Т. Р., Nehrebetskyi I. S., Korchan N. І. Comparative 
morphology and biology of nematodes of genus Heterakis (Nematoda, Heterakidae), 
parasites of the domestic goose (Anser anser) in Ukraine. Regulatory Mechanisms in 
Biosystems. 2018. № 9 (2). Р. 229–236. doi: 10.15421/021834. (Web of Science Index). 

1 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 3 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 
у т.ч., патентів на корисну модель 
1. Корчан Л. М., Корчан М. І., Євстаф’єва В. О., Кулинич С. М., Канівець О. В., 
Канівець І. М. Захисний комір для котів та дрібних собак: пат. № 124488, Україна: 
МПК (2018.01) u 201710941, А61D 9/00 ; заявл. 09.11.2017 ; опубл. 10.04.2018. 
Бюл. № 7. 4 с. 
2. Корчан Л.М., Корчан М.І., Писаренко П.В. Спосіб знезараження гною і 
отримання з нього більш якісного добрива: пат. №127073, Україна: МПК C05F 3/00 
(2006.01) A01C 3/00 (2006.01) A61L 11/00 (2006.01) u 201802505 ; заявл. 12.03.2018 
; опубл. 10.07.2018. Бюл. № 4 с. 

2 

14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій – 

16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Секретар організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична 
Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 
2. Експерт МОН України в конкурсі проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих вчених. 

2 



 
60 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 

№ 
з/п Показники Кількість 

1 2 1 
1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього – 
2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього – 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
3.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  – 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 4 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 4 
6.2.            – Міжнародних наукових заходах – 
7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 4 

7.1 з них,  самостійно студентами 1 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
ЗА 2018 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Михайлютенко Світлана Миколаївна 
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 
Вчене звання немає 
Посада доцент кафедри 
 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання (за держбюджетними 
темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
1 – – – – – – 

 
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник (виконавець 
консультативної послуги),  

тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені (у переліку) 

1 – – – – – – 
 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).  
 

Завершених немає 
 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1. 
 
 
 
 
 

Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 
діагностики, лікування та профілактика 

№ 1112U001560 
 
 
 
 
 

1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. Встановлено 
особливості перебігу найбільш поширених паразитозів у сільськогосподарських 
тварин на території України. Визначено особливості проведення ветеринарно-
санітарної експертизи продуктів тваринництва та рослинництва. 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього 6 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
2. 

інвазійних хвороб тварин центральної 
частини України 
Строки виконання : 
2011 – 2021 
 
Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення 
діагностики, лікування та профілактика 
інвазійних хвороб птиці центральної 
частини України 
Строки виконання : 
2011 – 2021 

 
 
 
 
 

№ 1112U001561 
 
 

у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Клименко О. С., Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Литвиненко А. І. 
Порівняння терапевтичної ефективності та дезінвазійної активності препаратів за 
гельмінтозів свиней у виробничих умовах приватних господарств Полтавської 
області. Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія 
«Ветеринарна медицина», 2018. Вип. 1 (42). С. 116–120. 
2. Євстаф’єва В., Мельничук В., Кручиненко О., Михайлютенко С., Корчан Л., 
Коваленко В. Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин 
на території Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2018. № 3. С. 132–136. doi:10.31210/visnyk2018.03.20. 
3. Кручиненко О.В., Клименко О.С., Михайлютенко С. М. Біохмічні й 
імунологічні показники крові корів за фасціольозу та дикроцеліозу. Вісник 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 2018. №. 1–2. 
С. 15–19. 
4. Кіт А. А., Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Євстаф’єва В. О., 
Мельничук В. В. Деякі показники якості та безпечності м’яса та м’ясопродуктів. 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 4. 

4 

за кордоном (у міжнародних виданнях) – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Kruchynenko O. V., Prus M. P., Galat M. V., Mykhailiutenko S. M., 
Klymenko O. S., Kuzmenko L. M. Content of chemical elements in the liver of cattle 
with fasciolosis and dicrocoeliosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. 
№ 9 (1). Р. 15–22. doi: 10.15421/021803. (Web of Science Index). 

1 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 
5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) – 
6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 
7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 
у т.ч., патентів на корисну модель – 

14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій – 
16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 

1 

 
Розділ 3. Наукова робота студентів 

№ 
з/п Показники Кількість 

1 2 – 
1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього – 
2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього – 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
3.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  – 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 1 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 1 
6.2.            – Міжнародних наукових заходах – 
7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

7.1 з них,  самостійно студентами 1 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
ЗА 2018 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Кручиненко Олег Вікторович 
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент кафедри 
 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання (за держбюджетними 
темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
1 – – – – – – 

 
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник (виконавець 
консультативної послуги),  

тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені (у переліку) 

1 Кручиненко О. В., 
«Епізоотичний моніторинг 
паразитоценозів голубів», 
14.06.2018–31.12.2018 р. 

14.06.2018 р., 
Договір № 18, 
Горобець О. В. 

1,0 1,0 Консультант, надаючи послугу, проінформував 
(консультував) усно Замовника з наступних 
питань: 
– встановлення фауни збудників паразитоценозів 
голубів; 
– встановлення мікробної контамінації голубів 
патогенною мікрофлорою; 
– встановлення та підбір засобів у боротьбі з 
паразитоценозами голубів. 

5 

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).  

 
Завершених немає 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення діагностики, 
лікування та профілактика інвазійних 
хвороб тварин центральної частини 
України 
Строки виконання : 
2011 – 2021 

№ 1112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. Отримано нові дані 
щодо поширення гельмінтозів шлунково-кишкового каналу на території 
Центрального регіону України. Встановлено патогений вплив гельмінтів на деякі 
морфо-імунологічні та біохімічні показники крові великої рогатої худоби. 
Визначено вміст хімічних елементів у печінці корів за фасціольозу й дикроцеліозу. 
Встановлено гістологічні зміни у печінці, печінкових лімфатичних вузлах та 
кишечнику за паразитування фасціол, дикроцелій і шлунково-кишкових 
стронгілят. З’ясовано видовий склад гельмінтів у корів, позитивно реагуючих на 
туберкулін. Визначено морфометричні параметри трематод: F. hepatica, D. 
dendriticum i P. cervi. Удосконалено зажиттєві методи діагностики 
парамфістоматидозів і легеневих стронгілятозів жуйних. З’ясовано терапевтичну й 
економічну ефективність альбендазолу ультра 10 %, комбітрему, рафензолу, 
рефектину, роленолу й тектіну-супер за гельмінтозів шлунково-кишкового каналу. 
Проведено мета-аналіз щодо превалювання фасціольозу та дикроцеліозу в світі 
серед великої й дрібної рогатої худоби. Встановлено дезінвазійну ефективність 
дезінфектантів на яйця A. suum. Отримані дані покладені в основу розроблених 
рекомендацій стосовно боротьби з гельмінтозами великої рогатої худоби. 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього 8 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Євстаф’єва В., Мельничук В., Кручиненко О., Михайлютенко С., Корчан Л., 
Коваленко В. Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин 
на території Полтавської області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2018. № 3. С. 132–136. doi:10.31210/visnyk2018.03.20 (Фахове видання). 
2. Кручиненко О.В., Клименко О.С., Михайлютенко С. М. Біохмічні й 
імунологічні показники крові корів за фасціольозу та дикроцеліозу. Вісник 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 2018. №. 1–2. 
С. 15–19.  
3. Клименко О. С., Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Литвиненко А. І. 

3 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
Порівняння терапевтичної ефективності та дезінвазійної активності препаратів за 
гельмінтозів свиней у виробничих умовах приватних господарств Полтавської 
області. Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія 
«Ветеринарна медицина», 2018. Вип. 1 (42). С. 116–120. 
за кордоном (у міжнародних виданнях) – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Kruchynenko O. V., Prus M. P., Galat M. V., Mykhailiutenko S. M., 
Klymenko O. S., Kuzmenko L. M. Content of chemical elements in the liver of cattle 
with fasciolosis and dicrocoeliosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. 
№ 9 (1). Р. 15–22. doi: 10.15421/021803. (Web of Science Index). 

1 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ) 2 

6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 
у т.ч., патентів на корисну модель – 

14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес – 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
у т.ч методів, теорій 
16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 

1 

 
 

Розділ 3. Наукова робота студентів 

№ 
з/п Показники Кількість 

1 2 2 
1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього – 
2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього – 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
3.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  – 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 2 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 2 
6.2.            – Міжнародних наукових заходах – 
7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

7.1 з них,  самостійно студентами 2 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
ЗА 2018 РІК 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові Клименко Олександр Сергійович 
Науковий ступінь кандидат ветеринарних наук 
Вчене звання доцент 
Посада доцент кафедри 
 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання (за держбюджетними 
темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 

 
1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 
1 2 3 5 6 7 
1 – – – – – 
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
1 – – – – – – 

 
1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник (виконавець 
консультативної послуги),  

тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
консультативної (наукової) послуги 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені (у переліку) 

1 Клименко О. С., 
«Епізоотичний моніторинг 
паразитоценозів гусей», 
16.06.2018–31.12.2018 р. 

15.06.2018 р., 
Договір № 19, 
Плитка Л. М. 

1,0 1,0 Консультант, надаючи послугу, проінформував 
(консультував) усно Замовника з наступних 
питань: 
– встановлення фауни збудників паразитоценозів 
гусей; 
– встановлення мікробної контамінації гусей 
патогенною мікрофлорою; 
– рекомендації та підбір засобів у боротьбі з 
паразитоценозами гусей. 

5 

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування).  

 
Завершених немає 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні (у переліку)  

1. Науковий керівник:  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних 
наук, професор.  
Тематика науково-дослідної роботи: 
Моніторинг, удосконалення діагностики, 
лікування та профілактика інвазійних 
хвороб тварин центральної частини 
України 
Строки виконання : 
2011 – 2021 

№ 1112U001560 1. Наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами. Отримано нові дані 
щодо видового складу та поширення найбільш розповсюджених збудників 
гельмінтозів тварин на території центральної частини України 

х 

2. Кількість публікацій (статей), усього 8 
у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 
1. Клименко О. С., Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Литвиненко А. І. 
Порівняння терапевтичної ефективності та дезінвазійної активності препаратів за 
гельмінтозів свиней у виробничих умовах приватних господарств Полтавської області. 
Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Ветеринарна 
медицина», 2018. Вип. 1 (42). С. 116–120. 
2. Кручиненко О.В., Клименко О.С., Михайлютенко С. М. Біохмічні й імунологічні 
показники крові корів за фасціольозу та дикроцеліозу. Вісник Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету, 2018. №. 1–2. С. 15–19. 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях) – 
3. Кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
1. Kruchynenko O. V., Prus M. P., Galat M. V., Mykhailiutenko S. M., Klymenko O. S., 
Kuzmenko L. M. Content of chemical elements in the liver of cattle with fasciolosis and 
dicrocoeliosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. № 9 (1). Р. 15–22. doi: 
10.15421/021803. (Web of Science Index). 

1 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) – 

5. Кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 3 
6. Кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор – 

7. Кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт-фактор – 

8. Опубліковано монографій, усього – 
у т.ч., за кордоном; – 
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№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  тематика 
роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 
9. Опубліковано розділів у колективних монографіях, усього – 
у т.ч., за кордоном – 
10. Опубліковано підручників – 
11. Опубліковано навчальних посібників – 
12. Захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських – 
13. Отримано охоронних документів, усього 
у т.ч., патентів на корисну модель 1 

14. Впроваджено результатів досліджень у виробництво: 
у т.ч., методів, теорій – 

15. Впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
у т.ч методів, теорій – 

16. Участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо: 
1. Член організаційного комітету ІІІ Всеукраїнської науково-практична Інтернет-
конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». 

1 

 
Розділ 3. Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 
1 2 1 
1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього 2 
2. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього – 

2.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
3.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  – 

3.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР – 
4. Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  – 

4.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад – 
6.  Кількість студентів, які брали участь у наукових заходах (конференціях, семінарах), усього 3 

6.1. з них: – Всеукраїнських наукових заходах 3 
6.2.            – Міжнародних наукових заходах – 
7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 3 
7.1 з них,  самостійно студентами – 

 




