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ПРОГРАМА 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів 

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 
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6-7 травня 2021 р., м. Дніпро, Україна 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

VІ 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 2021 р., г. Днепр, Украина 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

VІ 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 2021, 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. д. вет. н., професор, заступник декана з наукової роботи факультету 

вет. медицини Дніпровського ДАЕУ, м. Дніпро 

Великанов В. В. к. вет. н., доцент, ректор УО "Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Реворлюции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" 
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 2021 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. Логвінова В. В. к. вет. наук., старший викладач. Клініко-морфологічна характеристика, 

лікування мезенхімальних сарком у собак 

2. Логвінова В. В. к. вет. наук., старший викладач, Гладишева Є. магістрант. 

Морфологічні зміни печінки про ожирінні кішок 

3. Шульженко Н.М., к. с.-г. наук, доцент, А. С. Яровчик, студентка. Ефективність 

превентивно-лікувальних заходів за ентероколіту у собак 

4. Григор'єва А. Б. магістр, Шулешко О.О., к.в.н., доцент, Спіцина Т.Л., к.в.н., доцент. 

Нозологічний профіль неоплазій у собак і котів в умовах ветеринарного центру свійських 

та екзотичних тварин “Біосвіт” м. Дніпро 

5. Гайдар С.Ю., магістр, Спіцина Т.Л., к.вет.н., доцент, Гаращук М.І. к.вет.н., доцент,   

Діагностичні критерії та лікування парадонтопатій у собак і котів в умовах ветеринарної 

клініки “OLVET”, фоп Алексеєнко О.В. м. Дніпро 

6. М.О. Жуковський, асистент. Економічні аспекти превенції сказу тварин 

7. В. В. Гончаренко, к. вет. н., старший викладач Кононюк С., Волинець А., студенти. 

Корекція післяотельного періоду корів-первісток 

8. Чумак С.В., асистент, Чумак В.О., к..вет.н., доцент. Результати апробації системи оцінки 

добробуту молочних кіз в дрібнотоварних господарствах 

9. Андрошулік Р. Л. аспірант, Ковальчук І. І., д.вет.н., с.н.с. Життєздатність медоносних 

бджіл залежно від рівня введення до цукрового сиропу цитрату Mg 

10. Корейба Л.В., к.вет.н., доцент, Дуда Ю.В., к.вет.н., доцент, Гаращук М.І., к.вет.н., 

доцент, Гудзоватий Р.С., магістр. Застосування піхвових мазків за різних способів 

фарбування для визначення якісного і кількісного складу клітин в період стадії загального 

збудження статевого циклу у собак 

11. Немова Т.В., к.вет.н., доцент, Гончарова А.О., студентка. Діагностика жовчнокам’яної 

хвороби в собак 

12. Демидюк Н. А., студент, Козловська Г. В., к. вет. н., доцент. Дослідження 

антагоністичних властивостей  біфідобактерій 

13. Мельник М.В., к. вет. н., доцент, Кудін Є.М., магістрант. Бактеріальні цистити у собак і 

котів 

14. Калько І.В., магістрант; Білий Д.Д., д. вет. н., професор. Оперативні доступи за 

кесаревого розтину у сук 

15. Голофієвська В.О., магістрантка; Сапронова В.О., к.вет.н., доцент. Особливості 

перебігу хронічної ниркової недостатності у котів 



16. Турищев В.В., магістрант; Білий Д.Д., д-р.вет.н., професор. Особливосі перебігу та 

ефективність лікування остеосаркоми у собак 

17. Воронова О.П., магістрант, Самойлюк В.В., к. вет. н., доцент. Особливості лікувальних 

заходів за дерматозів у собак, що перебігають на тлі порушення функції печінки 

18. Абрамова Р.І., магістрантка; Сапронова В.О., к.вет.н., доцент. Особливості порушень 

мінерального обміну у собак 

19. Овечко О.П., магістрантка; Білий Д.Д., д. вет. н., професор. Ефективність лікування 

собак за дисплазії кульшового суглобу 

20. Полушко А.В., магістрантка; Семьонов О.В., к. вет. н., доцент. Особливості перебігу 

бактеріально ускладненого дерматиту у собак 

21. Татарчук Р.Д., магістрантка; Білий Д.Д., д. вет. н., професор. Ефективність лікування 

венеричної саркоми у собак 

22. Ревунець А. С., к. вет. н., доцент, Веремчук Я. Ю., к. вет. н., ст. викладач, Грищук Г. 

П., к. вет. н., доцент. Ефективність застосування тканинних препаратів для профілактики 

та лікування симптоматичної форми неплідності корів 

23. Чумак В.О., к.в.н.. доцент, Спіцина Т.Л., к.в.н.. доцент, Копійка В.С., магістр. 

Комплексне лікування котів за гнійних ран в умовах ветеринарної клініки “4 лапи” місто 

жовті води, дніпропетровської області 

24. Ткач Є.В., магістрант, Самойлюк В.В., к. вет. н., доцент. Коротка новокаїнова блокада 

як засіб лікування випадкових ран з затримкою загоєння 

25. Самойлюк Г.В., аспірантка. Розповсюдження пухлинної патології собак в умовах 

мегаполісу 

26. Коніченко Н.Г., магістрант, Самойлюк В.В., к. вет. н., доцент. Ефективність 

оперативного лікування методом фабело-тибіального шва за розриву передньої 

хрестоподібної зв’язки у собак 

27. Шулешко О.О., к. вет. н., доцент, Жоріна Л.В., ст. викладач. Лабораторні дослідження 

– важливий фактор точного діагнозу захворювань у тварин 

28. Жоріна Л.В. ст. викладач, Богомаз А.А. асистент, Лебедев Д.. студент. Морфологічні 

показники органів імунного захисту лебедів-шипунів, які мешкають в умовах штучних 

водойм м. Дніпра 

29. Недосєков В. В., д. вет. н., професор, Петькун Г.В., здобувач наукового ступеня 

доктора філософіі (PhD студент). Благополуччя тварин на молочних фермах 

30. Криворучко Е. Б., к. вет. н., доцент, Дубина И. Н., к. вет. н., доцент. Использование 

минеральной основы в повышении эффективности подстилочного материала 

31. Богомольцева М. В., к. вет. н., доцент. Комплексное лечение телят с использованием 

ветеринарных препаратов отечественного производства 

32. Гурин В. П., к. вет. н., доцент, Логунов А. А., ассистент. Способ лечения поросят, 

больных гастроэнтеритом 

33. Иванов В. Н., к.вет.н., доцент, Эль Зейн Назар Александрович, аспирант, 

Тимошевская И.Л., студент. Сравнительная эффективность препарата ветеринарного 

«Калмазол-250р» 

34. Петров В. В., к. вет. наук, доцент, Романова Е. В., магистант, асистент, Веремейчик 

В. А., студент, Шафранович Д. В., студент; Велюга А. Д., студент. Токсикологическая 

оценка ветеринарного препарата «Дивисел» 



35. Петров В. В., к. вет. наук, доцент; Романова Е. В., магистр вет. наук, ассистент; 

Веремейчик В. А., студент; Шафранович Д. В., студент; Велюга А. Д., студент. 

Токсикологическая оценка ветеринарного препарата «Копперв12» 

36. Великанов В.В., к. вет. н., профессор. Эффективность препарата «Претокс» при 

желудочно-кишечных заболеваниях у телят 

37. Петров В.В., доц., к. вет .н.; Мацинович М.С., асс.; Романова Е. В., асс. маг-р. в. н.; 

Щетина А. С., студентка. Показатели острой токсичности ветеринарного препарата 

«Пирокарб» на лабораторных мышах 



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. Д’яченко Є. А., магістрантка, Лєщова М.О. к. вет. наук, доцент, Білан М.В., к. 

вет.наук, доцент. Органолептична та мікробіологічна оцінка замороженої риби, яку 

реалізують у торгівельних мережах міста дніпро 

2. Зажарська Н.М.,к.вет.н., доцент, Чоботар В.В., студ. ВСЕмаг-19. Виявлення 

фальсифікації свіжості м'яса 

3. Тарасова М.C., студентка, Козловська Г. В., к. вет. н., доцент. Мікрофлора повітря 

закритих приміщень 

4. Козловська Г. В., к. вет. н., доцент, Дембіцька Т. М., студентка. Дослідження 

мікрофлори пліснявих сирів 

5. Чугуєва А. Я., студентка, Козловська Г. В., к. вет. н., доцент. Санітарно- 

бактеріологічний контроль об’єктів навчальної мікробіологічної лабораторії 

6. Мягка К. С., науковий співробітник, Меженська Н. А., к. вет. н., завідувач відділом, 

доцент, Семенчук О. С., начальник Управління. Ветеринарно-санітарний контроль 

безпечності харчової продукції в умовах агропродовольчих ринків України. 

7. Ятусевич И. А., д. вет. н., профессор, Иванов В. Н. к. вет. н., доцент, Сандул П. А., ст. 

преподаватель. Эффективность применения кормовой добавки для кур-несушек 



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. mgr inż. Magdalena Malepsza. Analysis of polymorphism in polish pig breeds 

2. Klymets H., junior research fellow, Iskra R., doctor science, senior research fellow 

Effect of vanadium citrate on certain indicators of carbohydrate metabolism in kidneys of 

pregnant female rats 

3. Варава М.І., магістрант, Степченко Л.М., к. біол. н., професор. Морфо- 

функціональні показники крові лабораторних щурів за впливу кормової добавки 

гумінової природи «вітагум» 

4. Галузіна Л.І., к.с.-г.н., PhD, доцент, магістр. Особливості метаболічного профілю у 

мисливських фазанів на тлі використання природного адаптогену біологічно активної 

кормової добавки «гумілід» 

5. Любас Н.М., аспірант, Іскра Р.Я., д.б.н, ст.. науковий співробітник Вплив 

тіосульфонатів на антиоксидантний баланс у нирках щурів 

6. Кацюк В.І., магістр 2 курсу, Степченко Л.М., к. біол. Н., професор. Оцінка 

ступеня тяжкості розвитку ендокардіозу мітрального клапану стадія в2 у собак за 

комплексом функціональних методів діагностики та визначенням рівня 

альдостерону у сироватці крові 

7. Лосєва Є.О., к. вет. н, доцент, Белозор М.Є., Лосєва К.В. магістранти. Показники 

гомеостазу у собак хворих на гострий панкреатит за впливом біологічно активної 

добавки гумілід 

8. Котик Б.І., аспірант, Іскра Р.Я. д.б.н., с.н.с. Біологічні особливості впливу вітаміну e 

та етилтіосульфанілату на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та 

активність ензимів системи антиоксидантного захисту у крові щурів за дії CR(VI) 

9. Кудрявцева Е. Н. к. биолог. н., доцент, Островский А. В., к. биолог. н, доцент, 

Юшковский Е. А. к. вет. н., доцент, Шериков С. Е., ст. преподаватель 

Изучение активность амилолитических, протеолитических ферментов и щелочной 

фосфатазы в кишечнике у индюков 

10. Громова Л.Н., к. биол. Н., доцент, Громов И.Н., д. вет. н., Белко И.А., научный 

сотрудник НИИПВМиБ, Левкина В.А., соискатель, Никитенко Т.В., студент . 

Динамика концетрации мочевой кислоты и креатинина в сыворотке крови молодняка 

кур при иммунизации живой векторной вакциной «ВЕКТОРМУН FP-LT+АЕ» 



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. Malepsza M.1 mgr inż., Kowalewska-Łuczak I.1 dr hab., prof. ZUT, Czerniawska- 

Piątkowska E.2 dr hab. inż., prof. ZUT. Polymorphisms in exon 3 of the pgm1 gene in cattle 

2. Malepsza M.1 mgr inż., Kowalewska-Łuczak I.1 dr hab., prof. ZUT, Czerniawska- 

Piątkowska E.2 dr hab. inż., prof. ZUT, Antoń D.1 mgr inż. Genetic disorder related with 
blood in dairy cattle – review 

3. Підлужній В.О., студент, Козловська Г.В., к. вет. н., доцент. Вплив 

антимікробних препаратів на різні види збудників 

4. Ільїна А., здобувач вищої освіти, Глебенюк В.В., к. вет. н., доцент. 

Чутливість мікобактерій до протимікробних препаратів 

5. Лахман А. Р., аспірантка, Галатюк О. Є., д. вет. н., професор, 

Романишина Т. О., к. вет. н., доцент, Бегас В. Л., к. вет. н., доцент. 

Лабораторна ідентифікація та перспективи застосування Bacillus Subtilis, 

виділеної з весняного меду, за ентеробактеріозів бджіл 

6. Оліяр А.В., к. вет. н., доцент, Мирошниченко І.І., асистент. 

Ефективність лікування пасалуроза у кролів в умовах приватного 

господарства запорізької області 

7. Євстаф’єва В. О., д. вет. н., Стародуб Є. С., аспірант. Сезонна динаміка 

трихостронгільозу гусей 

8. Меженська Н.А., к.вет.н., завідувач відділом, доцент, Ложкіна О.В., к. 

вет. н., Купневська М.В., провідний фахівець, Литвиненко С.М., мол. 

наук. співробітник,  Корнієнко Л.Є., д.вет.н., гол.наук.сп., професор, 

Меженський А.О., к.вет.н., директор ДНДІЛДВСЕ, ст. наук. сп., доцент.  

Епідеміологічний (епізоотологічний) контроль скрепі в Україні. 

9. Прудников В. С д. вет. н., профессор; Герман С. П., к. вет. н, доцент; Аль 

Талл М.В., к. вет. н, доцент; Долженков В. А. асистент.  

Патоморфология ассоциативного течения аденовирусной инфекции, 

ротавирусной инфекции, болезни глессера и сальмонеллеза у поросят 

отъемного периода 

10. Громов И.Н., д. вет. н., Левкина В.А., соискатель, Реутенко М.А., 

студент.  

Патоморфология и диагностика спонтанной метапневмовирусной 

инфекции птиц 

11. Ятусевич А. И., д. вет. н., профессор, Юшковская О. Е., асистент. 

Морфологические показатели крови индюшат при экспериментальном 

эймериозе 
 

Стендова доповідь 
 

1. Меженська Н. А., к. вет. н., ст. наук. сп., доцент, Муштук І. Ю., к. вет. н., заст. 

директора, ст. наук. сп., Ничик С. А., д. вет. н., директор ІВМ НААН, професор, 

член-кореспондент НААН, Корнієнко Л. Є., д. вет. н., гол. наук. сп., професор, 

Меженський А. О., к. вет. н., директор ДНДІЛДВСЕ, ст. наук. 

сп., доцент, Шевель Ю. В., пров. лікар вет. мед.  

Класична чума свиней: аналіз поширення в Україні та світі за 2012-2020 рр. 

 

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


 

Несекційні матеріали 

 

1. Лямець В.Є., студ. МгВСЕ-1-19, Єфімов В.Г., доцент 

Оцінка чіпсів різного походження за показниками якості та безпеки 

2. Рибалка М.А., аспірант, Степченко Л.М., к. біол. н., професор 

Вплив гуміліду на перебіг післяопераційного періоду на тлі застосування pla імплантатів у 

кроленят 

3. Супенко М.Г., здоб. вищої освіти, Масюк Д.М., д-р в. н., доцент, професор,  

Кокарєв А.В., к. вет. н., доцент  

Особливості діагностики кишкових інфекцій у поросят методом полімеразної ланцюгової реакції 

4. Поїзд В.М., здоб. вищої освіти, Масюк Д.М., д-р вет. наук, доцент, професор, Кокарєв 

А.В., к. вет. н., доцент 

Серологічний контроль вакцинації свиней проти репродуктивно-респіраторного синдрому  

5. Чудінова Є.А., магістрантка, Єфімов В.Г., к.вет.н., доцент 

Зміни клініко-біохімічних показників сироватки крові за судинних патологій печінки у собак 

6. Масюк Д.М., д-р вет. н., доцент, Василенко Т.О., канд. с.-г. н., Голда К.О., аспірант, 

Пилипчук Є.О.,студентка-магістерка 

Лабораторний контроль специфічної імунопрофілактики вірусної діареї корів 

7. Кухар Б.С., магістрант, Суслова Н.І., к.вет.н., доцент  

Діагностичні критерії, інтенсивна терапія та реанімація за хронічних  

хвороб нирок 

8. Майстренко Г.Д., магістрантка, Шендрик Л.І., канд. біол. наук, доц., професор ДДАУ 

Клініко-лабораторна та інструментальна оцінка діагностичних критеріїв вогнищевих процесів 

у печінці собак 

9. Комар Є.О., магістрант, Суслова Н.І., к.вет.н., доцент  

Діагностичні критерії ультрасонографічного дослідження псів за часткової та повної 

обструкції уретри в умовах навчально-науково-виробничого клініко-діагностичного центру 

факультету ветеринарної медицини дніпровського державного аграрно-економічного 

університету 

10. Жуковська А.В., магістрант; Голубєв О.В., ст.викладач  

Клініко-лабораторна та інструментальна оцінка діагностичних критеріїв розвитку і лікування 

дифузних хронічних гепатопатій у собак 

11. Старіков А.В., магістрант, Дуда Ю.В., к.вет.н., доцент  

Діагностика та заходи боротьби за стронгілоїдозу коней в умовах ННВ КДЦ  

ФВМ ДДАЕУ 

12. Горбань А.Ю., магістрантка, Єфімов В.Г., к.вет.н., доцент 

Частота прояву окремих синдромів ураження печінки у собак 

13. Бандура К. С., здоб. вищої освіти, Кокарєв А.В., к.вет.н.,Масюк Д.М., д. вет. н., 

доцент, Шаталов С.А., магістр  

Лабораторний контроль фальсифікації м’ясних виробів за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

7 травня 2021 р. 

1600-1630: 

звіти керівників секцій, прийняття резолюції конференції, закриття конференції 
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