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ПРОГРАМА  

V Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів 

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 

6-7 травня 2020 р., м. Дніпро, Україна 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

V Международной научно-практической конференции преподавателей и студентов 

«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ, ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

Днепровский государственный аграрно-экономический университет, 

6-7 мая 2020 р., г. Днепр, Украина 

 

 

 

 

PROGRAM 

V International research and practice conference of teachers and students 

«IMPORTANT ASPECTS OF ANIMAL BIOLOGY, VETERINARY MEDICINE 

AND VETERINARY AND SANITARY EXPERTISE» 

Dnipro State Agrarian and Economic University 

6-7 May 2020, Dnipro, Ukraine 

 



МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ: 

INTERNATIONAL SCIENCE COMMITEE: 

Кобець А.С. професор, ректор Дніпровського ДАЕУ, доктор наук з державного 

управління, м. Дніпро 

Грицан Ю.І. д. біол. н., професор, проректор з наукової роботи Дніпровського ДАЕУ , 

м. Дніпро 

Бібен І. А. к. вет. н., доцент, декан факультету вет. медицини Дніпровського ДАЕУ, 

м. Дніпро  

Масюк Д. М. к. вет. н., професор, заступник декана з наукової роботи факультету 

вет. медицини Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Великанов В. В. к. вет. н., доцент, ректор УО «Витебская ордена «Знак Почета» ГАВМ», 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Иванов В. Н.  к. вет. н., доцент, зав. кафедрой внутренних незаразных болезней УО 

«Витебская ордена «Знак Почета» ГАВМ», г. Витебск, Республика 

Беларусь 

Громов И.Н д. вет. н., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Inga Kowalewska-

Łuczak 

prof. ZUT, Students' Scientific Circle of Animal Geneticists, West 

Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland 

Joanna Gruszczyńska  dr hab, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland 

Ewa Czerniawska-

Piątkowska 

dr hab. prof. ZUT ", Department of Ruminant Science, West Pomeranian 

University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland 

Stephanie Lesceu  Leading specialist of the company ID vet, Head of the Department of 

Diagnosis of Poultry Diseases 

Антоненко П.П. д. с.-г. н., професор кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб 

Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Білий Д.Д. д. вет. н., доцент кафедра хірургії та акушерства тварин Дніпровського 

ДАЕУ, м. Дніпро 

Василенко Т.О. к. с.-г. н., ст. науковий співробітник НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Лещева М.О. к. вет. н., в. о. зав. кафедри нормальної та патологічної анатомії с.-г. 

тварин Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Єфімов В.Г. к. вет. н., доцент кафедри фізіології та біохімії тварин Дніпровського 

ДАЕУ, м. Дніпро 

Зажарська Н.М. к. вет. н., доцент, зав. кафедри паразитології та інвазійних хвороб тварин 

Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Кокарєв А.В. к. вет. н., ст. науковий співробітник НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Костюк В.К. д. вет. н., професор Національного університету біоресурсів і 

природокористування, м. Київ 

Масліков С.М. к. біол. н., доцент, зав. кафедри хірургії та акушерства тварин 

Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Скляров П.М. д. вет. н., професор, кафедри хірургії та акушерства тварин 

Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Сосницький О.І. д. вет. н., професор, кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин, 

Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Степченко Л.М. к. біол. н., професор, зав. кафедри фізіології та біохімії с.-г. тварин 

Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Суслова Н.І. к. вет. н., доцент, зав. кафедри клінічної діагностики та внутрішніх 

хвороб Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Ткаченко О.А. д. вет. н., професор, зав. кафедри епізоотології та інфекційних хвороб 

тварин, Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 



 

 

 

Секретаріат 

Глебенюк В.В.  к. вет. н. доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин 

Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Голда А.А. мол. науковий співробітник НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Голда К.О. Технік I категорії НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Шаталов С.А. мол. науковий співробітник НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Богомаз А.А. мол. науковий співробітник НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Єфімова О.М. мол. науковий співробітник НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів АПК Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Доповіді на засіданні – до 10 хв. 

Виступи в обговоренні: до 5 хв. 

Мова конференції: українська, російська, англійська. 

 

 

Відкриття конференції 

6 травня 2020 року, 10.00 

 

 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Ветеринарна медицина: секція внутрішніх хвороб тварин, токсикології, 

хірургії та акушерства 

Veterinary medicine: section internal diseases, toxicology, surgery and obstetrics 

 

Керівники секції:  Скляров П.М., д. вет. н., професор 

Антоненко П.П., д. с.-г. н., професор 

Суслова Н.І., к. вет. н., доцент 

   Масліков С.М., к. біол. н., доцент 

Секретаріат:   Шкваря М.М., к. вет. н., 

Шульженко Н.М., к. вет. н. 

 

1. Paulina Sasiuk student, Ewa Czerniawska-Piątkowska dr hab., prof. ZUT, 

Volodymir Kostiuk dr hab., prof. Microclimate and milk yield of cows. 

2. Paulina Sasiuk student, Ewa Czerniawska-Piątkowska dr hab.,prof. ZUT, Inga 

Kowalewska-Łuczak, prof. ZUT, Volodymir Kostiuk dr hab., prof. The importans of 

a balanced diet for high yielding cows. 

3. Aleksandrowicz D. student, Gruszczyńska J. prof. dr. hab. WULS, Kostiuk V. prof., 

Grzegrzółka B. dr inż. Mutations within the PDK4 gene and relationship with dilated 

cardiomyopathy in doberman pinscher dog. 

4. Wielgórska K. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS. Determination of sex 

and age of individual based on footprints – brown bear (ursus arctos) – case study. 

5. Чупринський Р. В., магістрант, Скляров П. М., д. вет. н., професор. Поширеність 

і структура акушерської патології та дистоцій у кішок. 

6. Кацемба Н.В., аспірант, Скляров П. М., д. вет. н., професор. Профілактика 

перинатальної патології нутрій. 

7. Волошин В.В., магістрант, Скляров П.М., д. вет. н., професор. Ефективність 

лікування ягнят з гіпотрофією. 

8. Богомольцева М.В., к. вет. н, доцент, Богомольцев А.В., к. вет. н., доцент. 

Сравнительная эффективность различных способов лечения бронхопневмонии у 

телят. 

9. Великанов В.В., к. вет. н., профессор. Эффективность препарата «Асписорб» при 

абомазоэнтерите у телят. 

10. Волосовец А.В., магістрант, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент. Ефективність 

антимікробних препаратів при лікуванні пародонтозу у собак. 

11. Головаха В.І., д. вет. н.; Станева А.В., студентка, Сайченко І.В., аспірантка. 

Гематологічні зміни у свиней за катаральної бронхопневмонії. 

12. Логунов А.А., ассистент, Севрюк И.З., к. вет. н., доцент, Гурин В.П., к. вет. н., 

доцент. Профилактическая эффективность препарата «Гептал-П» абомазоэнтерита 

и гепатита у телят. 

13. Мостовий Є.В., аспірант; Головаха В.І. д. вет. н., професор. Показники кислотно-

основного балансу у собак за хронічної ниркової недостатності. 

14. Остапенко Є.О. Фармакологічна характеристика препаратів, що застосовуються за 

комплексної схеми лікування гострої затримки сечовиділення у котів. 

15. Перенесиєнко В.О., магістрант. Діагностика та лікувально-профілактичні заходи 

за лейкозу котів в умовах клініки ветеринарної медицини «Зооветцентр», міста 

Дніпра. 

16. Петров В.В., к. вет. н., доцент, Иванов В.Н., к. вет. н., доцент, Романова Е.В., 

магистрант, асистент. Эффективность ветеринарного препарата «Лимоксин-25 

спрей» у кошек и собак для профилактики послеоперационных осложнений. 



17. Погоржельська О.П., студентка, Немова Т.В., к. вет. н., доцент, науковий 

керівник. Ефективність використання пробіотиків у собак. 

18. Ревунець А.С., к. вет. н., доцент, Грищук Г.П., к. вет. н., доцент, Веремчук Я.Ю., 

к. вет. н., ст. викладач. Показники відтворювальної здатності корів-первісток в 

залежносі від віку парування телиць української чорно-рябої породи. 

19. Соловьев А.В., магистрант, ассистент, Петров В.В. к. вет. н., доцент. 

Применение поликомпонентного противомикробного препарата «Рифаприм» в 

комплексной терапии при бронхопневмониях у кошек. 

20. Барабан А., магістрант, Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент, Гаращук М.І., к. вет. 

н., доцент. Особливості загоєння кісток у котів за впливу «гуміліду». 

21. Семьонов О.В., к. вет. н., Крива Є.В., магістрант. Діагностичні та лікувально-

профілактичні заходи за аліментарної остеодистрофії поросних свиноматок. 

22. Семьонов О.В., к. вет. н., Деркач І.І., магістрант. Діагностичні критерії та 

ефективність профілактичної терапії за сечокислого діатезу курей. 

23. Безверха А.С., магістрант, Масліков С.М., к. біол. н., доцент, Самойлюк В.В., 

к. вет. н., доцент. Ефективність діагностики та лікування за сечокам’яної хвороби 

собак. 

24. Суслова Н.І., к. вет. н., доцент, Глива А.В., магістрант. Ефективність діагностики 

та лікування гіпертиреозу котів в умовах ветеринарної клініки «Панда» міста 

Дніпро. 

25. Сапронова В.О., к. с.-г. н., доцент, Тауцький Б.К., магістрант. Діагностичні 

критерії та лікування больового синдрому за гастроентериту у собак. 

26. Шкваря М.М., к. вет. н, доцент, Хомич Я. М., магістрант. Ефективність 

лікування синдрому диспепсії поросят в умовах державного підприємства 

«Дослідне господарство «Дніпро» інституту  сільського господарства степової зони 

НААН України дніпропетровського району дніпропетровської області. 

27. Сапронова В.О., к. с.-г. н., доцент, Сіромаха І. М. магістрант. Діагностичні 

критерії та ефективність лікувально-профілактичних  заходів за сечокам’яної 

хвороби у собак в умовах державної лікарні ветеринарної медицини 

шевченківського і соборного  районів міста Дніпро. 

28. Суслова Н.І., к. вет. н., Жиліна А.Д., магістрант. Діагностичні критерії та 

ефективність лікування атопічного дерматиту у собак  в умовах ветеринарного 

центру свійських та екзотичних тварин «Біосвіт» міста Дніпро. 

29. Захарін В.В., к. вет. н., доцент, Євтух Л.Г., к. вет. н., ст. викладач. Застосування 

тканинної терапії для лікування гіпофункції яєчників у корів. 

30. Шкваря М.М., к. вет. н., Колеснік Я.В., магістрант. Діагностичні критерії та 

лікувально-профілактичні заходи за імунодефіцитного стану у телят в умовах 

державної лікарні ветеринарної медицини Шевченківського і Соборного районів 

міста Дніпро. 

31. Жоріна Л.В., ст. викладач., Мирошниченко  І.І., асистент. Ефективність 

штучного запліднення кролів в умовах приватної кролеферми. 

32. Суслова Н.І., к. вет. н., Шимко Е.В., магістрант. Діагностичні критерії та 

лікувально-профілактичні заходи за диспептичного синдрому у собак за гострого 

панкреатиту в умовах державної лікарні ветеринарної медицини Шевченківського і 

Соборного районів міста Дніпро. 

33. Шульженко Н.М., к. с.-г. н, доцент, Мілютіна К.О., студентка. Діагностичні 

критерії та ефективність комплексної  терапії гострого панкреатиту за больового 

синдрому у собак. 

34. Лагунова К.В. Лабораторна діагностика ефективності застосування препаратів 

регідраційної терапії при діареях у цуценят. 



35. Петруша В.Г., аспірант, Ковальчук Д.С., магістрант, Корейба Л.В., к. вет. н., 

доцент, Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент. Ефективність лікування абсцесу вим’я у 

корів. 

36. Рижих І., магістрант, Кучинська І., магістрант, Корейба Л.В., к. вет. н., доцент, 

Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент, Гаращук М.І., к. вет. н., доцент. Ефективність 

медикаментозного лікування хворих сук на піометру. 

37. Феденко Д.Г., студент, Масліков С.М., к. біол. н., доцент, науковий керівник. 

Ефективність лікування собак великих порід за повного розриву передньої 

хрестоподібної зв`язки в умовах ветеринарного центру «ЕЛІТВЕТ» міста Дніпро. 

38. Буларга А.М., магістрант, Спіцина Т.Л., к. вет. н., доцент, Гаращук М.І., к. вет. 

н., доцент, Масліков С.М., к. біол. н., доцент,  Ткачук І.Г., к. вет. н., лікар вет. 

медицини. Ефективність комплексного лікування асептичних ран  у котів в умовах 

міста Дніпро. 

39. Усенко С.О., к. біол. н., Шостя А.М., д. с.-г. н. Пероксидне окиснення у спермі при 

різних температурах зберігання за корекції мінерального живлення кнурів-

плідників. 

40. Яковлева И.А., студентка, Солонин П.К., к. вет. н., доцент. Оперативное лечение 

грыж диска у собак – гемиламиноэктомия. 

41. Ятусевич И.А., д. вет. н., профессор, Иванов В.Н., к. вет. н., доцент, 

Малков А.А., к. вет. н.. Эффективность препарата на основе телмисартана при 

хронической почеченой недостаточности у кошек. 

42. Ковальчук Ю.В., к. вет. н., доцент, Побірський М.М., асистент. Лікування 

уражень ділянки пальця у корів. 

43. Костенко Є.Є., студент, Масліков С.М., к. біол. н., доцент, науковий керівник. 

Ефективність лікування собак дрібних порід за повних діафізарних переломів кісток 

передплічча в умовах ветеринарної клініки «Рона» міста Павлоград 

Дніпропетровської області. 

44. Байдак Л.А., ст. науковий співробітник, Дворецький А.І. д. біол. н., професор, 

Сапронова В.О., к. с.-г. н., доцент, Рожков В.В. к. с.-г. н., доцент, Рошка О.В. ст. 

лаборант. Результати радіоекологічних досліджень 2019 року. 

45. Суслова Н.І., к. вет. н, доцент, Ситенко А.Ю. Діагностичні критерії та 

ефективність лікування ексудативного перикардиту у собак в умовах ветеринарної 

клініки “Доктор VET ” Індустріального району міста Дніпро. 



Секція: ветеринарно-санітарна експертиза, технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 

Section veterinary expertise, technology of production and processing of animal products 

 

 

Керівники секції:  Бібен І.А., к. вет. н., доцент 

Зажарська Н. М., к. вет. н., доцент 

Секретар:   Самойленко Ю.В., асистент 

 

1. Зажарська Н.М., к. вет. н., Решевська Є.Р., магістрант. Якість і безпека 

молочної сировини ТОВ МВК «Єкатеринославський». 

2. Русняк А.С., студент, Зажарська Н.М., к. вет. н.. Вплив кормової добавки «Рост-

14» для бройлерів на якість і безпечність мʼяса. 

3. Шевчик Р.С., к. вет. н., доцент, Дуда Ю.В., к. вет. н., доцент, Яровіцька О.О., 

магістрант. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свійських кролів. 

4. Шевчик Р.С., к. вет. н., доцент, Лук’яненко Д.В., магістрант. Особливості 

ветеринарно-санітарна експертизи продуктів забою тварин в умовах ринку. 

5. Ільченко В. В. магістрант. Оцінка якості і безпечності яловичини в умовах 

дніпропетровської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби 

України. 

6. Демяненко Д.В., аспірант, Ващик Є.В., д. вет. н., доцент, Мусієнко О.В., к. вет. 

н., доцент. Експорт товарного яйця: особливості ветеринарно-санітарного 

контролю на птахофабриках яєчного напрямку. 

7. Ушкалов В.О., д. вет. н., професор, Данчук В.В., д. с.-г. н., професор, Мідик 

С.В., к. вет. н., с. н. с., Данчук О.В., д. вет. н., доцент. Оцінка ризиків контамінації 

мікотоксинами молока-сировини. 

8. Ушкалов В. О., д.вет. н., професор,  Якубчак О. М., д. вет. н., професор, Таран 

Т. В., к. вет. н., доцент, Мідик С. В., к.вет. н.. Порівняльна характеристика 

нормативно-правових актів щодо високоолеїнової соняшникової олії. 

9. Гузь В.Р., Білан М.В., Лєщова М.О.. Оцінювання консервів м’ясних за 

мікробіологічними показниками. 

 

Стендова доповідь 

 

1. Мягка К. С., науковий співробітник, Меженська Н. А., к. вет. н., с. науковий 

співробітник, доцент, Семенчук О. С., начальник Управління безпечності 

харчових продуктів та кормів. Державний контроль безпечності м’ясної 

сировини в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 



Секція: біології тварин, морфологія, фізіологія, біохімія 

Section animal biology, morphology, physiology, biochemistry 

 

 

Керівники секції:   Лещева М.О. к. вет. н., доцент 

Степченко Л.М., к. біол. н., професор 

Бирка О.В., к. вет. н., доцент  

Секретар:    Єфімов В.Г., к. вет. н., доцент 

 

1. Chumak S.V., graduate student. Correlative communications between separate physical 

and chemical indices of goats milk during lactation in the steppe of ukraine. 

2. Wielgórska K. mgr inż. Impact of hunting on the wolf (Canis Lupus) population. 

3. Wielgórska K. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS. Threats of Racoon dog 

(Nyctereutes Procyonoides) presence in Poland. 

4. Wielgórska K. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS. Why wolves (Canis 

Lupus) kill dogs (Canis Lupus Familiaris)?  

5. Рибалка М.А., аспірант, Степченко Л.М., к. біол. н., професор. Вплив гуміліду на 

показники білкового обміну кроленят. 

6. Студенок А.А. , аспірант, Трокоз В.О., д. с.-г. н., професор. Вміст амінокислот-

антагоністів у сироватці курей з різним тонусом автономної нервової системи 

7. Головаха В.І., д. вет. н., професор, Гуров Д.О. студент, Тромса І.В., лікар вет. 

медицини. Гематологічні зміни у свиноматок за гепатодистрофії. 

8. Громова Л.Н., к. биол. н., доцент, Громов И.Н., д. вет. н., Левкина В.А., 

Конончук Н.И., студент, Старченко А.С., студент. Содержание мочевой кислоты 

и креатинина в сыворотке крови ремонтного молодняка кур, иммунизированного 

живой векторной вакциной «Vectormune FP-LT». 

9. Иванов В.Н., Лях А.Л., Весельский Е.С., Тимошевская И.Л.. Морфологические 

изменения в органах пищеварения цыплят-бройлеров под действием кормовых 

добавок. 

10. Калиниченко А.О., магістрант, Степченко Л.М., к. біол. н, професор. Вплив 

гумінових речовин на процеси регенерації тканин кішок в післяопераційний період. 

11. Постой Р.В., к. вет. н., докторант, Карповський В. І., д. вет. н., професор. 

Визначення типу автономної регуляції серцевого ритму та показників умовно-

рефлекторної діяльності у свиноматок. 

12. Романова Е.В., магистрант, асистент. Эффективность совместного применения 

ветеринарных препаратов «Мультиомицин 1%» и «Юберин оральный» при 

выращивании цыплят-бройлеров. 

13. Соболев Д.Т., Сандул П.А.. Конверсия корма и сохранность цыплят-бройлеров в 

результате применения гуминовых и фульвовых кислот в составе комплексных 

препаратов. 

14. Сторожук В.І. магістрант, Голопура С.І. к. біол. н., доцент. Особливості годівлі 

кітних овець. 

15. Тесарівська У. І., к. вет. н.. Адаптативно-рухові рефлекси та фізичний розвиток 

щуренят F1 у підсисному віці за впливу лимонної кислоти. 

16. Лосєва Є.О., к.вет.н., доцент, Ланцова Т.С., магістрант, Лосєва К.В., магістрант. 

Донація крові у ветеринарній практиці. 

17. Чумак В.О., к. вет. н, доцент, Крива О.А., ст. викладач. Визначення гострої 

токсичності кормової рослинної добавки експрес-методом на культурі інфузорій. 

18. Уткіна В.О., аспірант, Степченко Л.М., к. біол. н., професор. Особливості зміни 

активності ферментів класу амінотрансфераз за впливом лікувальної дії кормової 



добавки «Гумілід» при моделюванні алоксан-індукованого цукрового діабету у 

щурів. 

19. Кикіш І.Б., аспірант, Ковальчук І.І., д.вет.н.. Репродуктивна здатність бджолиних 

маток за умов підгодівлі цитратами Со і Ge. 

20. Кілевой О.М., магістрант, Зажарська Н.М., к. вет. н.. Використання біочару у 

ветеринарії. 

 

 

Секція: молекулярні механізми клітинної і функціональної патології, 

молекулярні і генетичні основи захворювань 

 

Мolecular mechanisms of cell and functional pathology, 

molecular and genetic background of disease 

 

 

Керівники секції:   Масюк Д. М., к. вет. н., доцент 

Baydas G., prof.  

Секретар:    Кокарєв А. В., ст. науковий співробітник 

 

1. Кравцова М.В., асистент. Лімфодинаміка внутрішньовузлового лімфатичного 

русла бика свійського.  

2. Красношапка Д.І., магістрант. Диференційна гістологічна діагностика пухлин 

репродуктивної системи у дрібних тварин на базі науково-дослідного центру 

біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу 

дніпровського державного аграрно-економічного університету. 

3. Логвінова В.В. к.вет.н., ст. викладач. Імунні структури тонкої кишки мускусних 

качок. 

4. Масюк Д.М., к. вет. н., доцент. Експресія пептидів плазмолеми абсорбційних 

ентероцитів порожньої кишки великої рогатої худоби у пізньому плодовому 

періоді. 

 

 

 

 



Ветеринарна медицина: секція інфекційних та інвазійних хвороб тварин 

Veterinary medicine: section infectious and invasion disease of animals  

 

Керівники секції:   Ткаченко О.А., д. вет. н., професор 

    Сосницький О.І., д. вет. н., професор 

Шендрик Л.І., к. вет. н., професор ДДАЕУ 

Секретаріат:   Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент  

    Білан М.В., к. вет. н., доцент 

 

1. Kołomyja P. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS, Kostiuk V. prof. 

Classical swine fever – epidemiology, diagnosis and control. 

2. Kołomyja P. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof WULS, KostiukV. prof. 

Classical and african swine fever – differences and similarities. 

3. Kołomyja P. mgr inż., Florczuk-Kołomyja P. mgr inż.,Gruszczyńska J. dr hab. prof 

WULS, KostiukV. prof. Tick-borne encephalitis as a threat to forest workers. 

4. Wielgórska K. mgr inż., Gruszczyńska J. dr hab. prof. WULS, Kostiuk V. prof. 

Sarcoptic mange (sarcoptes scabiei) – is it an important factor in wolf (canis lupus) 

mortality? 

5. Жуковський М.О., асистент. Міжнародні ветеринарні організації. 

6. Братушкина Е.Л., к. вет. н., доцент. Гематологические показатели при 

фасциолезной инвазии. 

7. Громов И.Н., д. вет. н., Левкина В.А., соискатель. Патоморфология и 

диагностика спонтанного гемофилеза птиц. 

8. Євстаф’єва В.О., д. вет. н., Горб К.О., аспірант. Сезонна динаміка 

ктеноцефальозу собак у місті Полтава. 

9. Камкіна А., студентка, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент. Санітарно-

мікробіологічне дослідження стану рук. 

10. Сайченко І.В., аспірантка, Маруга А.А., магістрант, Головаха В.І., д. вет. н., 

професор. Клініко-гематологічний статус собак за міксінвазії (дирофіляріоз + 

трихуроз). 

11. Лахман А.Р., аспірантка, Галатюк О.Є., д. вет. н., професор, Романишина Т.О., 

к. вет. н., доцент. Особливості лабораторної діагностики за ентеробактеріозів 

бджіл. 

12. Погоржельська О., студентка, Семенко О., к. вет. н., доцент. Ефективність 

використання Профендер за змішаної інвазії котів. 

13. Погоржельська О.П., студентка, Скибіцький В.Г., д. вет. н., професор, 

Козловська Г.В., к. вет. н., доцент. Противірусній імунітет та засоби його 

коригування. 

14. Стародуб Є.С., аспірант. Трихостронгільоз у складі асоційованих інвазій гусей. 

15. Масенко В.В., магістрант. Породна та вікова чутливість, сезонність виникнення 

чуми м’ясоїдних у собак в умовах ветеринарних клінік «Айболіт» м. Кривий ріг. 

16. Мирошниченко І.І., асистент, Тимченко М.А., студент. Ефективність лікування 

псороптозу у кролів в умовах приватного господарства Запорізької області. 

17. Яковлєва І.О., студент, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент. Діагностика тілець 

включень у змій. 

18. Яковлева И.А., студент, Семенко Е.В., к. вет. н., доцент. Эффективность 

сароланера для собак при блошиной инвазии. 

19. Лесів А.М., магістрант, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент. Інфекційний 

перитоніт котів: сучасний стан та методи боротьби з хворобою. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3922241_1_2&s1=%E8%ED%E2%E0%E7%E8%EE%ED%ED%E0%FF%20%E1%EE%EB%E5%E7%ED%FC


20. Дуда Ю.В., к. вет. н., доцент, Шевчик Р.С., к. вет. н., доцент, Оганбекова Л.С., 

магістрант. Поширення та діагностика дирофіляріозу собак в умовах приватної 

ветеринарної клініки. 

21. Чумак К.С., магістрант, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент. Діагностичне 

значення грибів роду Malassezia у розвитку захворювань у собак і котів. 

22. Гаращук А., студент, Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент. Клінічний прояв та 

етіологія стрептококозу собак в місті Дніпро. 

23. Неверковець Н.Ю., ст. науковий співробітник, Глебенюк В.В., к. вет. н., 

доцент, Попадюк М.М., Чернявська Ю.Д., мол. наукові співробітники. 

Етіологічна структура респіраторних захворювань свиней за результатами 

бактеріологічних досліджень. 

24. Супенко М., студент, Глебенюк В.В., к.вет.н., доцент. Епізоотична ситуація 

щодо гемофільних інфекцій тварин у Дніпропетровській області. 

25. Шевченко Є., студент, Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент. Частота виділення 

полірезистентних штамів бактерій від дрібних тварин у Дніпропетровській області. 

 

 

Стендова доповідь 

 

1. Меженська Н.А. к. вет. н., ст. науковий співробітник, доцент, Корнієнко Л.Є. 

д. вет. н., гол. наукауковий співробітник, професор, Мороз О.А. провідний 

фахівець, Скороход С. провідний фахівець, Меженський А.О., к. вет. н.,  

ст. науковий співробітник, доцент. Сучасний стан епідеміологічного 

(епізоотологічного) спостереження за транскордонних хвороб (АЧС, КЧС, 

високопатогенний грип птиці, хвороба Ньюкасла, ЗВД) а Україні. 

2. Литвиненко О.П., к. вет. н., ст. науковий співробітник., Меженська Н.А., к. 

вет. н., ст. науковий співробітник, доцент, Мірошниченко О. І., провідний 

фахівець. Аналіз епідеміологічного (епізоотологічного) стану україни щодо 

паразитарних хвороб тварин і птиці за І квартал 2020 року. 

3. Мірошниченко О.І., провідний фахівець, Литвиненко О.П.,  

к. вет. н., ст. науковий співробітник, Меженська Н. А., к. вет. н., ст. науковий 

співробітник, доцент. Аналіз епідеміологічного (епізоотологічного) стану 

України щодо заразних хвороб риби за І квартал 2020 року. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

7 травня 2020 р. 

1600-1630: 

звіти керівників секцій, прийняття резолюції конференції, закриття конференції  

 

 


