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Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність  

КАФЕДРИ  ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТСАНЕКСПЕРТИЗИ 

 за 2015 рік КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

характеристику одержаного наукового результату). 

І. КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТСАНЕКСПЕРТИЗИ 

Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення 

світового рівня  

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок 

коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які 

виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно  з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942;зазначити назву роботи, 

наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його 

новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування); 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового 

керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  

значимість та  практичне застосування); 

 

Назва роботи, 

номер державної 

реєстрації, прикладна чи 

фундаментальна 

Науковий 

керівник 

Фактичний обсяг 

фінансування за 

повний період, 

зокрема у 2015 р. 

Короткий опис одержаного наукового 

результату, його новизни 

(перелік нововведень, методичних 

рекомендацій, інформаційних листів, 

патентів, монографій, навчальних 

посібників, кількість опублікованих 

наукових праць, наукових доповідей) 

Практичне застосування, підприємство де здійснювалась апробація, місце 

впровадження 

1 2 3 4 5 

1. «Моніторинг, 

удосконалення 

діагностики, 

лікування та 

профілактика 

інвазійних хвороб 

птиці центральної 

частини України» 

(номер державної 

реєстрації 

0112U001561). 

доктор вет. 

наук, доцент 

Євстаф’єва 

В.О.  

 

 

 

 

 

 

 

1000 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У науковій роботі наведено нові 

дані щодо поширення, видового 

складу та морфологічної будови 

збудників малофагозів курей у 

господарствах Полтавської 

області. Досліджено вплив 

малофаг на морфологічні та 

біохімічні показники крові 

інвазованої птиці. Вдосконалено 

спосіб виготовлення 

мікропрепаратів in toto зі 

збудників ряду Mallophaga. 

Проведено порівняльну 

Матеріали наукової роботи увійшли до «Рекомендацій щодо 

диференційної діагностики збудників малофагозів курей», 

затверджених Науково-методичною радою Державної ветеринарної 

та фітосанітарної служби України (протокол № 1 від 19.12.2013 р.). 

Результати експериментальних досліджень використовуються в 

науково-дослідній роботі та навчальному процесі при викладанні 

дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» студентам 

факультетів ветеринарної медицини на кафедрах паразитології, 

ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Житомирського 

національного агроекологічного університету; паразитології, 

іхтіопатології та ветеринарно-санітарної експертизи Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького; паразитології та фармакології Білоцерківського 
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Назва роботи: 

«Малофагози курей 

(поширення, 

діагностика, заходи 

боротьби та 

профілактики)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристику терапевтичної 

ефективності сучасних 

інсектоакарицидів за малофагозної 

інвазії курей. Розроблено сучасні 

науково-обґрунтовані заходи 

профілактики малофагозів курей. 

 

Монографія: В.Ф. Галат 

Нематодози гусей / В.Ф. Галат, 

В. О. Євстаф’єва, С.М. 

Михайлютенко, М.В. Галат // 

Монографія. – Полтава – 2015. –  

103 с. 
Наукових  праць - 5 
Наукових  доповідей - 4 

національного аграрного університету; незаразної патології та 

паразитології ПФ НУБіП України Кримського агротехнологічного 

університету; паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

Дніпропетровського державного аграрного університету. 

 

2. «Моніторинг, 

удосконалення 

діагностики, 

лікування та 

профілактика 

інвазійних хвороб 

тварин центральної 

частини України» 

(номер державної 

реєстрації 

0112U001560). 

Назва роботи: 

«Демодекоз та 

саркоптоїдози собак в 

умовах міста 

Кременчука 

(поширення, клінічна 

патологія і 

лікування)» 

  

доктор вет. 

наук, доцент 

Євстаф’єва 

В.О.  

 

1000 грн. 

 

У науковій роботі наведені нові 

дані щодо поширення демодекозу 

та саркоптоїдозів собак на 

території м. Кременчука. 

Досліджено особливості 

клінічного прояву демодекозу та 

отодектозу, а також вплив цих 

акарозів на морфологічні та 

біохімічні показники крові хворих 

собак. Вдосконалено спосіб 

зажиттєвої діагностики 

демодекозу, саркоптозу та 

отодектозу тварин. Визначено 

ефективність схем етіотропної та 

патогенетичної терапії собак за 

демодекозної інвазії. 

 

Патент України на корисну 

модель: Пат. України на корисну 

модель № 98373, Україна МПК 

(2015.01) u 201412180, А61D 7/00 

G01N 33/00. Спосіб лабораторної 

діагностики збудників саркоптозу, 

отодектозу та демодекозу собак / 

Євстаф’єва В. О., Гаврик К. А., 

Мельничук В. В., Гаврик Б. А.; 

Результати наукової роботи розширюють і поглиблюють 

дані щодо взаємозв’язку між хазяїном і паразитом за 

демодекозу та отодектозу собак. У місті Кременчуці вивчено 

особливості поширення демодекозу та саркоптоїдозів собак з 

урахуванням сезонних факторів, віку та породних 

особливостей тварин, що має прогностичне значення і сприяє 

організаційній основі планування й проведення ветеринарно-

профілактичних заходів за демодекозу собак. Матеріали 

наукової роботи увійшли до «Рекомендацій щодо діагностики 

та заходів боротьби з акарозами собак», затверджених колегією 

Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській 

області (протокол № 3 від 6.03.2015 р.). 

Результати експериментальних досліджень 

використовуються в науково-дослідній роботі та навчальному 

процесі при викладанні дисципліни «Паразитологія та інвазійні 

хвороби тварин» студентам факультетів ветеринарної 

медицини на кафедрах паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи Полтавської державної аграрної академії; 

паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни 

Житомирського національного агроекологічного університету; 

паразитології, іхтіопатології та ветеринарно-санітарної 

експертизи Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького; 

паразитології та фармакології Білоцерківського національного 
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заявник і патентовласник 

Євстаф’єва В. О., Гаврик К. А., 

Мельничук В. В., Гаврик Б. А.; – 

заявл. 11.11.2014; опубл. 

27.04.2014. Бюл. № 8. 

Наукових  праць -7  
Наукових  доповідей - 5 

 

аграрного університету; паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету; паразитології та 

інвазійних хвороб Харківської державної зооветеринарної 

академії; епізоотології та паразитології Сумського 

національного аграрного університету; інфектології та якості і 

безпеки продукції АПК Луганського національного аграрного 

університету. 

Результати досліджень використовують у практичній 

діяльності лікарі ветеринарної медицини для лікування собак з 

лускатою формою демодекозу, використовуючи препарати 

«Бовермектин ін’єкційний» та «Ектосан». 

 

IІ. КАФЕДРА 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

№ з/п Автори Назва роботи 
Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи) 

Статті 

1     

2     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 V.A. Yevstafieva 

FAUNA OF CHEWING LICE ORDER MALLOPHAGA 

SUBORDER AMBLYCERA AND ICHNOCERA 

DOMESTIC CHICKEN 

(GALLUS DOMESTICUS) IN UKRAINE 

Весник зоологи, Киев, 2015  

 

IIІ. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ПАРАЗИТОЛОГІЇ 

 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (інститути, наукові лабораторії, центри колективного користування 

новітнім обладнанням, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність 

роботи – до 30 рядків). 

Навчально-наукова лабораторії паразитології при кафедрі паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи. 

Завідувач лабораторії Мельничук В.В. 

Моніторинг інвазійних захворювань тварин в умовах господарства СФГ «ЧОБ-99» та розробка науково-обгрунтованих заходів 

боротьби та профілактики» (договір по творчу  співпрацю від 01.12.14 р.). 
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Визначено основні види збудників інвазійних хвороб у свиней в господарстві. Досліджено терапевтичну та економічну ефективність 

лікарських форм вітчизняного виробництва на основі івермектину за трихурозу свиней. Запропонований найбільш ефективний препарат 

«Бровермектин 2 % водорозчинний». Запропоновано дезінфікуючі засоби для проведення дезінвазії свинарських приміщень у боротьбі та для 

профілактики аскарозу та трихурозу свиней. 

IV. КАФЕДРА 

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити 

тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

НАУКОВА ТЕМАТИКА 

Державна тематика 

№ Виконавець 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва теми 

Ініціативна тематика 

1 Євстаф'єва Валентина 

Олександрівна 

доктор ветеринарних наук Моніторинг та розробка заходів боротьби з гельмінтозними, протозойними і ектопаразитарними захворюваннями 

тварин (№ 0112U001562) 

2 Кручиненко Олег Вікторович кандидат ветеринарних 

наук 

Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та профілактика інвазійних хвороб тварин центральної частини 

України (№ 0112U001560) 

3 Клименко Олександр Сергійович кандидат ветеринарних 

наук 

Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та профілактика інвазійних хвороб тварин центральної частини 

України (№ 0112U001560) 

4 Михайлютенко Світлана 

Миколаївна 

кандидат ветеринарних 

наук 

Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та профілактика інвазійних хвороб птиці центральної частини 

України (№1112U001561) 

5 Перебійніс О.С. аспірант Еколого-фауністичний моніторинг, прогнозування та заходи боротьби з інвазійними хворобами бджіл  

 (№ 0113U006494)  

6 Шемет О.М. аспірант Моніторинг та розробка заходів боротьби з гельмінтозними, протозойними і ектопаразитарними захворюваннями 

тварин  

(№ 0112U001562) 

7 Тарасенко В.В. аспірант Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та профілактикаінвазійних хвороб тварин центральної частини 

України  

(№ 0112U001560) 

8 Манойло Ю.Б. 

 

аспірант Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та профілактика інвазійних хвороб тварин центральної частини 

України (№0112U001560) 

 

9 Гаврик К. А. здобувач Моніторинг та розробка заходів боротьби з гельмінтозами, протозойними і ектопаразитарними захворюваннями 

тварин 

 (№ 0112U001562). 

10 Левченко А.С. аспірант Моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та профілактика інвазійних хвороб птиці центральної частини 

України (№1112U001561) 

11 Щербакова Н.С. кандидат ветеринарних 

наук 

Визначення та аналіз небезпечних ризиків на птицепереробних підприємствах. 

12 Передера Ж.О. кандидат ветеринарних 

наук 

Визначення та аналіз небезпечних ризиків на птицепереробних підприємствах. 
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V ПОКАЗНИКИ 

наукової  та  науково-технічної  діяльності  за  2012-2015 рр. 
№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 

БУХГАЛТЕРІЯ, ЛАБОРАТОРІЇ, КАФЕДРИ, ІНСТИТУТИ 

    

4.1. Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн., усього,   3.405  

4.1.1.  з них: – придбані за кошти загального фонду     

4.1.2.   – придбані за кошти спеціального фонду     

4.1.3.   – придбані за кошти спонсорів та інвесторів   3.405  

4.2. Кількість створених на базі ВНЗ/НУ у звітному році наукових та науково-технічних 

інфраструктур, усього, в тому числі: 

    

4.2.1. Лабораторії  1   

4.2.1.1.  – створених спільно із науковими установами Національної та національних галузевих 

академій наук 

    

4.2.1.2.  – створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств     

4.2.1.3.  – створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ/НУ     

4.2.2. Міжвідомчі центри     

4.2.2.1.  – створених спільно із науковими установами Національної та національних галузевих 

академій наук 

    

4.2.2.2.  – створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств     

4.2.2.3.  – створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ/НУ     

4.2.3. Науково-дослідні інститути     

4.2.3.1.  – створених спільно із науковими установами Національної та національних галузевих 

академій наук 

    

4.2.3.2.  – створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств     

4.2.3.3.  – створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ/НУ     

4.2.4. Центри спільного користування обладнанням, усього     

4.2.4.1.  з них: – підрозділами ВНЗ/НУ     

4.2.4.2.   – на базі ВНЗ, НУ іншими підрозділами ВНЗ/НУ     

4.3. Кількість існуючих на базі ВНЗ/НУ наукових та науково-технічних інфраструктур:     

4.3.1.  – лабораторії  1 1 1 

4.3.2.  – міжвідомчі центри     

4.3.3.  – науково-дослідні інститути     

4.3.4.  – центри спільного користування обладнанням     

4.3.5.  – інші     

5. 
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт 

ЛАБОРАТОРІЇ, КАФЕДРИ, 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, поданих від 

ВНЗ/НУ, всього 

   0 

5.2. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього    0 

5.3. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами, усього    0 

5.4. Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які виконувались, та наукових об'єктів, 

які утримувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

всього, в тому числі: 

   0 

5.4.1.  – фундаментальні дослідження    0 

5.4.2.  – прикладні дослідження     0 

5.4.3.  – прикладні розробки    0 

5.4.4.  – збереження наукових об'єктів, що становлять НН    0 

5.4.5.  – міжнародні наукові заходи    0 

5.5. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які 

виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього 

   0 

5.5.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими програмами      0 

5.5.1.1.   у тому числі: – за державною цільовою програмою "Наука в університетах"    0 

5.5.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним замовленням    0 

5.5.3.   – наукові, науково-технічні роботи за проектами міжнародного співробітництва 

(гранти, наукові проекти) 

   0 

5.5.4.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами    0 

5.5.4.1   у тому числі: – міжнародними    0 

5.5.5.   – фундаментальні дослідження, з них:    0 

5.5.5.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень    0 

5.6. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому числі: 

   0 

5.6.1.  – фундаментальні дослідження    0 

5.6.2.  – прикладні дослідження    0 

5.6.3.  – прикладні розробки    0 

5.7. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, усього 

   0 

5.7.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи за  державними цільовими програмами    0 

5.7.1.1.   – роботи, в рамках державної програми "Наука в університетах"    0 

5.7.2.   – наукові, науково-технічні роботи за державним замовленням     0 

5.7.3.   – наукові, науково-технічні роботи за проектами міжнародного співробітництва 

(гранти, наукові проекти) 

   0 

5.7.4.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами    0 

5.7.4.1.   у тому числі: – міжнародними    0 

5.7.5.   – фундаментальні дослідження, з них:    0 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

5.7.5.1.   – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень    0 

5.7.6.   – інше    0 

5.8. Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів)    2 

5.8.1.  – з них: всеукраїнських 

1. Всеукраїнська науково-практичної Інтернет- 

конференції «Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини» 

2. Всеукраїнський науковий семінар, 

присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної 

аграрної академії  

 

   2 

5.8.2.  – міжнародних, всього    0 

5.8.2.1.   в тому числі: – які зареєстровані у МОН 

Всеукраїнський науковий семінар, 

присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної 

аграрної академії  

 

   1 

5.9. Взято участь у виставках, всього    0 

5.9.1.  з них: – у національних    0 

5.9.2.   – у міжнародних    0 

5.10. Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ/НУ, установами, 

організаціями 

   0 

5.11. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому числі:    0 

1) " – нової техніки, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

2) " – нових технологій, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

3) " – нових матеріалів, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

4) " – сортів рослин та порід тварин, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

5) " – методів, теорій, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

6) " – інше*, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

5.12. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, у тому 

числі: 

   0 

1) " – нової техніки, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

2) " – нових технологій, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

3) " – нових матеріалів, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

4) " – сортів рослин та порід тварин, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

5) " – методів, теорій, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

6) " – інше*, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

5.13. Впроваджено НТП  у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, у 

тому числі: 

   0 

1) " – нової техніки, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

2) " – нових технологій, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

3) " – нових матеріалів, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

4) " – сортів рослин та порід тварин, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

5) " – методів, теорій, з них:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

6) " – інше*, з них:     0 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

в)  – за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників    0 

г)  – за індивідуальним планом викладача    0 

6. Наукові праці / КАФЕДРИ,    0 

6.1. Опубліковано монографій   1 1 

6.1.1. Усього одиниць, в тому числі:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 

 

В.Ф. Галат Нематодози гусей / В.Ф. Галат, В. О. Євстаф’єва, С.М. Михайлютенко, М.В. Галат // 

Монографія. – Полтава – 2015. –  103 с. 

 

  1 1 

6.1.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.1.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій   29 25 

6.1.4. Відповідно до вимог МОН    0 

6.1.4.1. Усього одиниць, в тому числі:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

6.1.4.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.1.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів монографій відповідно до вимог МОН    0 

6.1.5. За кордоном    0 

6.1.5.1. Усього одиниць, в тому числі:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

6.1.5.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.1.5.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном    0 

6.2. Опубліковано підручників 1  1 0 

6.2.1. Усього одиниць, в тому числі:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 1  1 0 

6.2.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.2.3. Всього обліково-видавничих аркушів підручників 30  30 0 

6.2.4. З грифом МОН 1  1 0 

6.2.4.1. Усього одиниць, в тому числі: 1  1 0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 1  1 0 

6.2.4.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

6.2.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів підручників з грифом МОН 30  30 0 

6.3. Опубліковано навчальних посібників    0 

6.3.1. Усього одиниць, в тому числі:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

6.3.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.3.3. Всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників    0 

6.3.4. З грифом МОН 1  1 0 

6.3.4.1. Усього одиниць, в тому числі:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

6.3.4.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.3.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників з грифом МОН    0 

6.4. Кількість публікацій (статей) 27 17 14 18 

6.4.1. Усього одиниць, в тому числі:     

а)  – за фундаментальними дослідженнями     

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 

1. Євстаф’єва В. О. Діагностика еймеріозу курей в умовах фермерського господарства Adelsoagg 

/ В. О. Євстаф’єва, П. С. Левченко // Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у 

ветеринарній медицині: мат. Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-річчю 

заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної 

аграрної академії, 19 травня 2015 р.: тези доп. – Полтава, 2015 – С. 42–45. 

2. Євстаф’єва В. О. Особливості гістоморфологічної діагностики дирофіляріозу собак / 

В. О. Євстаф’єва, С. С. Сорокова, В. В. Сорокова // Сучасні тенденції проведення лабораторних 

досліджень у ветеринарній медицині: мат. Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 

20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 

державної аграрної академії, 19 травня 2015 р.: тези доп. – Полтава, 2015 – С. 45–49. 

3. Євстаф’єва В.О Клінічний прояв демодекозу собак / В. Євстаф’єва, К. Гаврик // Тваринництво 

України. – 2015. – № 4. – С. 13–16. Фахове видання. 

4. Євстаф’єва В. О. Поширення акарозів собак в умовах міста Кременчука / В. О. Євстаф’єва, 

К. А. Гаврик // Вісник ПДАА. – 2015. – № 1–2. – С. 91–94. Фахове видання. 

5. Євстаф’єва В. О. Поширення дирофіляріозу собак в умовах Полтавської області / 

В. О. Євстаф’єва, С. С. Сорокова, В. В. Сорокова // Науково-технічний бюлетень НДЦ 

біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 2, № 3. – 

8 с. – Режим доступу до журн.: http://www.biosafety-center.com/ naukovi_vydanna. Фахове 

видання. 

    



 13 

№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

6. Євстаф’єва В. О. Сприйнятливість собак різних порід до збудників демодекозу, отодектозу та 

саркоптозу / В. Євстаф’єва, К. Гаврик // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2015. – Вип. 7 (37). – 

С. 135–139. Фахове видання. 

7. Клименко О.С. Поширення кнемідокоптозу курей у приватних господарствах Полтавської 

області / О.С. Клименко, О.В. Кручиненко, С.М. Михайлютенко // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Роль науки у вирішенні актуальних проблем 

сучасної ветеринарної медицини», 17-18 лютого 2015 р., Полтава, 2015. – С. 51-52. 

8. Кручиненко О.В. Помертна діагностика гельмінтозів у великої рогатої худоби / О.В. 

Кручиненко, О.С. Клименко // Матеріали Всеукраїнського наукового семінару присвяченого 20-

річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 

державної аграрної академії, 19 травня 2015 р, Полтава, 2015. – С.53-55. 

9. Михайлютенко С.М. Короткий аналіз копроовоскопічних методів діагностики нематодозів 

гусей / С. М. Михайлютенко, О.С. Клименко // Матеріали Всеукраїнського наукового семінару 

присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

Полтавської державної аграрної академії, 19 травня 2015 р, Полтава, 2015. – С.53-55. 

10. Клименко О.С. Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської 

області / О.С. Клименко // Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2015. - №1-2. – С. 

109-113. 

11. Щербакова Н.С. Знезаражування ковбасних виробів за допомогою микрохвиль / Щербакова 

Н.С.,  Передера Ж.О., Лубенська А.А. // Вісник ПДАА. – 2015. – № 1-2. – С. 105 – 107. 

12. Щербакова Н.С. Визначення якості меду, який надходить у державну лабораторію 

ветеринарно-санітарної експертизи центрального ринку м. Полтави» Щербакова Н.С.,  

Передера Ж.О., // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет – конференції 

Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –конференції, 17 – 18 лютого 2015 року. – 

Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2015. – 33-34 С. 

13. Щербакова Н.С. Вплив НВЧ-поля на токсичність продуктів харчування Щербакова 

Н.С., Передера Ж.О., Лубенська А.А.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  

Інтернет – конференції Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної 

медицини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –конференції, 17 – 18 лютого 

2015 року. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2015. – 33-34 С. 

14. Щербакова Н.С. Деяки способи фальсифікації молока та методи їх визначення 

Щербакова Н.С., Передера Ж.О., // Матеріали Всеукраїнського наукового семінару, 

присвяченого 20-річчю заснування кафедри заснування кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи ПДАА 19 травня 2015 року. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 

2015. – 114-116 С. 

15. В. В. Мельничук, Біохімічні зміни в сироватці крові свиней, хворих на 

Трихуроз / О. С. Назаренко, С. І. Назаренко// Вісник ПДАА. – Полтава, 2015. – № 1–2. – 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

С. 124–126. Фахове видання. 

16. Мельничук В. В. Економічна ефективність лікарських засобів на основі івермектину за 

трихурозу свиней / В. В. Мельничук // Вісник Сумського НАУ. – 2015. – Вип 7 (37). – С. 146–

149. Фахове видання. 

17. Melnychuk V. Therapeutical efficacy of medicaments on the basis of ivermectin at trichurosic 

invasion of pigs / V. Melnychuk // Науковий вісник ветеринарної медицини: Збірник наукових 

праць. – Біла Церква, 2015. – Вип. 1 (118). – С. 76–78. Фахове видання. 

18. Галат В. Ф. Усовершенствование методов копроовоскопической диагностики трихоцефалеза 

свиней / В. Ф. Галат, В. В. Мельничук // Ученые записки учреждения образования «Витебская 

ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины». – Витебск, 2015. – 

Т. 51, Вып. 1. – Ч. 1. – С. 185–188. Фахове видання. Зарубіжне видання. 

6.4.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей)    0 

6.4.4. За кордоном    0 

6.4.4.1. Усього одиниць, в тому числі:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

6.4.4.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.4.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) виданих за кордоном   0,8 0,2 

6.4.5. У міжнародних науковометричних базах даних (Scopus)    0,5 

6.4.5.1. Усього одиниць, в тому числі:    0 

а)  – за фундаментальними дослідженнями    0 

б)  – за прикладними дослідженнями і розробками    0 

6.4.5.2. В межах другої половини робочого дня, усього одиниць    0 

6.4.5.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus) 

   0,5 

6.4.6 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus)    0 

7. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

    

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:    0 

7.1.1. " – в Україні, з них:    0 

7.1.1.1.  – патентів на винаходи 1  3 1 

7.1.2. " – за кордоном, з них:    0 

7.1.2.1.  – патентів на винаходи    0 

7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:    0 

7.2.1. " – в Україні, з них:    0 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

7.2.1.1.  – патентів на винаходи 

Патент України на корисну модель: Пат. України на корисну модель № 98373, Україна МПК 

(2015.01) u 201412180, А61D 7/00 G01N 33/00. Спосіб лабораторної діагностики збудників 

саркоптозу, отодектозу та демодекозу собак / Євстаф’єва В. О., Гаврик К. А., Мельничук В. В., 

Гаврик Б. А.; заявник і патентовласник Євстаф’єва В. О., Гаврик К. А., Мельничук В. В., 

Гаврик Б. А.; – заявл. 11.11.2014; опубл. 27.04.2014. Бюл. № 8. 

1  3 1 

7.2.2. " – за кордоном, з них:    0 

7.2.2.1.  – патентів на винаходи    0 

7.2.2.2.  – відкриття    0 

7.3. Кількість проданих ліцензій, усього одиниць    0 

8. 
Інноваційна інфраструктура 

КАФЕДРИ, ІНСТИТУТИ 

    

8.1. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за звітній період на базі ВНЗ/ НУ, 

усього одиниць 

   0 

8.1.1.  з них: – бізнес-інкубатори    0 

8.1.2.   – технопарки    0 

8.1.3.   – наукові парки    0 

8.1.4.   – інше    0 

9. 
Наукова робота студентів 

КАФЕДРИ, СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

    

9.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ВНЗ/НУ    0 

9.2. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб    0 

9.2.1.  з них: – з оплатою із загального фонду бюджету    0 

9.2.2.   – з оплатою із спеціального фонду бюджету    0 

9.2.3.   – без оплати    0 

9.3. Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього,    0 

9.3.1.  в тому числі: – на міжнародних олімпіадах    0 

9.4. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР   1 0 

9.4.1.  з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР   1 0 

9.4.2.   – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР    0 

9.5. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

Перелік: 

1. Д. Ю. Бубуйок  Поширення аскарозної інвазії 

в умовах ТОВ АФ «Петрівське» Полтавського району/  Студентська наукова конференція, 

Полтавська державна аграрна академія, 22–23 квітня 2015 р. 

2.  В. І. Єресько Поширення гельмінтозів та протозоозів свиней в умовах присадибних 

селянських господарств Гадяцького району 

Студентська наукова конференція, Полтавська 

2 5 9 8 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

державна аграрна академія, 22–23 квітня 2015р. 

3. В. С. Сімон Епізоотологія кишкових нематодозів свиней на території Пирятинського району/ 

Студентська наукова конференція, Полтавська державна аграрна академія, 

22–23 квітня 2015 р. 

4. А. В. Палько Ветеринарна медицина, Ветеринарно-санітарна експертиза 

субпродуктів при деяких інвазійних 

захворюваннях Студентська наукова конференція, Полтавська державна аграрна академія, 22–

23 квітня 2015 р. 

5.  М. М. Пшенична Ветеринарна медицина, 

Епізотологічні особливості сетаріозу 

великої рогатої худоби в умовах 

господарства ТОВ «Україна» 

Кобеляцького району Полтавської області 

Студентська наукова конференція, Полтавська 

державна аграрна академія, 22–23 квітня 2015 р. 

6. О. В. Соломко  Поширення кишкових нематодозів гусей у господарствах Глобинського 

району Полтавської області 

Студентська наукова конференція, Полтавська 

державна аграрна академія, 

22–23 квітня 2015 р. 

7. Щербакова Н.С. Знезаражування ковбасних виробів за допомогою микрохвиль / Щербакова 

Н.С.,  Передера Ж.О., Лубенська А.А. // Вісник ПДАА. – 2015. – № 1-2. – С. 105 – 107. 

8. Щербакова Н.С. Вплив НВЧ-поля на токсичність продуктів харчування Щербакова Н.С., 

Передера Ж.О., Лубенська А.А.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет –

 конференції Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –конференції, 17 – 18 лютого 2015 року. 

– Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2015. – 33-34 С. 

9.5.1.  з них: – самостійно    0 

9.6. Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України    0 

10. 
Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років) 

КАФЕДРИ, РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

    

10.1. Чисельність молодих учених у ВНЗ/НУ, усього    0 

1)  з них: – доктори наук    0 

2)   – кандидати наук 3 3 4 5 

3)   – аспіранти 4 5 6 6 

4)   – докторанти    0 

5)   – без ступеня, не включаючи аспірантів    1 

10.2. Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього    0 

1)  з них: – доктори наук    0 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

2)   – кандидати наук    0 

3)   – аспіранти    0 

4)   – докторанти    0 

5)   – без ступеня, не включаючи аспірантів    0 

10.3. Кількість науковців, що отримували премії, з них:    0 

 1)  – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених    0 

 2)  – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень    0 

 3)  – щорічні гранти Президента України для  

 обдарованої молоді 

   0 

 4)  – щорічні премії Президента України для  молодих учених    0 

5)  – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок 

   0 

 6)  – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України 

   0 

7)  – стипендії Верховної Ради України    0 

 8)  – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених    0 

10.4. Наукові праці, конференції    0 

10.4.1. Опубліковано монографій    0 

1)  з них: – відповідно до вимог МОН 

Перелік: 

В.Ф. Галат Нематодози гусей / В.Ф. Галат, В. О. Євстаф’єва, С.М. Михайлютенко, М.В. Галат // 

Монографія. – Полтава – 2015. –  103 с. 

   1 

2)   – за кордоном    0 

10.4.2. Опубліковано підручників    0 

1)  з них: – з грифом МОН    0 

10.4.3. Опубліковано навчальних посібників    0 

1)  з них: – з грифом МОН    0 

10.4.4. Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 27 17 14 18 

1)  з них: – статей у зарубіжних виданнях    0 

а)   в тому числі: – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus)    0 

10.4.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus)    0 

10.4.6. Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього 21 19 30 19 

1)  з них: – всеукраїнських 

1. Всеукраїнський науковий семінар, присвячений 20-річчю заснування кафедри паразитології 

та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії «Сучасні 

тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині» (м. Полтава, 

19 травня 2015 р.); 

1. 1. Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера Канд.вет.н., доцент.Деякі способи фальсифікації молока 

13 17 21 17 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

та методи їх визначення 

  

1.2. В. В. Мельничук Зав.лаб, ассистент  

Епізоотологічна ситуація щодо інвазійних 

захворювань свиней на території Полтавської 

області 

 

1.3. С. М. Михайлютенко, О. С. Клименко Канд.вет.н., Короткий аналіз копроовоскопічних 

методів двагностики нематодозів гусей 

1.4. О.В. Кручиненко, О.С. Кліменко Посмертна діагностика гельмінтозів у великої рогатої  

худоби 

1.5. В. О. Євстаф’єва, В. В. Сорокова 

Д.вет.н., доцент, Канд.вет.н., доцент Особливості гістоморфологічної діагностики дирофіляріозу 

собак 

1.6. В. О. Євстаф’єва Д.вет.н., доцент Діагностика еймеріозу курей в умовах фермерського 

господарства Adelsoagg. 

  

 2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Роль науки у вирішенні 

актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини » (Полтава 17 – 18 лютого 2015 року). 

2.1. Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера канд.вет.н., доцент.Визначення якості меду, який 

надходить у державну лабораторію вет.-сан. експертизи центрального ринку м. Полтави; 

2.2. Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера канд.вет.н., доцент. Вплив НВЧ-поля на токсичність 

продуктів 

Харчування. 

2.3. О. С. Клименко, О. В. Кручиненко, 

С. М. Михайлютенко Канд.вет.н., доцент 

Канд.вет.н., доцент. Канд.вет.н Поширення 

кнемідокоптозу курей у приватних господарствах Полтавської області. 

3. 46-а науково-методичної конференції «Науковий та педагогічний професіоналізм 

викладачів ВНЗ як основа надання студентам якісних освітніх послуг» (Полтава 24 січня  

2015 року). 

 3.1. Н. С. Щербакова  канд.вет.н., доцент. 

Методика проведення лабораторних занять з 

дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з 

основами ТСПТ» 

2)   – міжнародних 

1.Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти та перспективи розвитку 

ветеринарної медицини», присвяченій 30-річчю факультету ветеринарної медицини Сумського 

НАУ (м. Суми, 10–12 червня 2015 р.); 

8 2 9 3 
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№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2012 2013 2014 2015 

Євстаф’єва В. О. Сприйнятливість собак різних порід до збудників демодекозу, отодектозу та 

саркоптозу / В. Євстаф’єва, К. Гаврик  

2. В. Мельничук Зав.лаб, асистент Інтернет- 

Конференція ІІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції, 19–20 березня 2015 р., 

Тернопіль Екологія і природокористування в 

системі оптимізації відносин природи і 

суспільства Дезінвазійна ефективність 

дезінфікуючого препарату «Бі-дез» 

*Примітка 

 

Завідувач, професор кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної  

експертизи, доктор ветеринарних наук,  

доцент                 Євстаф’єва В.О. 

 

 

Виконавець,   доцент   кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної  

експертизи, кандидат  ветеринарних наук,  

доцент                 Щербакова Н.С  

 


