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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

22 листопада 2018 року, 14:00 – секційні засідання 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв. 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор університету, 

голова оргкомітету; 
 

Новак В.П., д-р біол. наук, перший проректор; 
 

Варченко О.М., д-р екон. наук, проректор з наукової та інноваційної 

діяльності; 
 

Димань Т.М., д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної та міжна-

родної діяльності; 
 

Зубченко В.В., канд. с.-г. наук, начальник навчально-методичного від-

ділу моніторингу якості освіти та виховної роботи; 
 

Сахнюк В.В., д-р вет. наук, декан факультету ветеринарної медицини, 

заступник голови оргкомітету;  
 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, голова НТТМ університету; 
 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу науково-дослідної та 

інноваційної діяльності; 
 

Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук, координатор НТТМ факультету ветери-

нарної медицини; 
 

Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, відповідаль-

ний секретар. 

 

 

 



3 

Секція: ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА  

ТА ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №8, ауд. 521  
 

Керівники – д-р вет. наук Лясота В.П.,  

канд. вет. наук Джміль В.І. 
Секретар – магістрантка Довгань Ю.В. 

 

1. Ветеринарно-санітарна експертиза масла солодковершкового селян-
ського 73 % жиру. 

Яковенко Ольга Анатоліївна –  магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Лясота В.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини в умовах агропромис-
лового ринку. 

Соколенко Дінара Валеріївна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Лясота В.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Ветеринарно-санітарна оцінка і якість коров’ячого молока при засто-
суванні різних засобів санітарної обробки молочного обладнання. 

Чігарев Єгор Олександрович –  магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Лясота В.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Контроль показників безпечності креветок варено-морожених відпо-
відно до вимог національного стандарту. 

Баштова Вікторія Мирославівна –  магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Порівняльний аналіз показників якості вермішелі довгої від різного 
виробника. 

Довгань Юлія Віталіївна –  магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Аналіз фізико-хімічних показників твердого сиру «Російський» від 
різного виробника. 

Пилипенко Надія Вікторівна –  магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Аналіз показників якості різних видів меду. 
Ташута Анастасія Станіславівна –  магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Оцінка якості основної сировини для виробництва кисломолочних 
продуктів. 

Бебешко Аліна Андріївна –  магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Оцінка показників якості та безпеки імпортованої рибної продукції. 
Будермін Анна Андріївна – магістрант 
Науковий керівник –  канд. вет. наук Букалова Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Аналіз показників якості та безпеки солодковершкового масла. 
Євтушенко Дарʼя Олексіївна – магістрантка  

Науковий керівник –  канд. вет. наук Букалова Н.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Порівняльний аналіз якості ковбасних виробів торговельних марок 
«Хмельницькі делікатеси» та «Ятрань». 

Євтушенко Максим Олександрович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Букалова Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Ветеринарно-санітарна оцінка бджолиного меду згідно з міжнарод-
ними вимогами. 

Приймак Роман Валерійович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Букалова Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Ветсанекспертиза продуктів забою туш тварин на агропромисловому 
ринку та моніторинг поширення їх патологій. 

Хортюк Ірина Олександрівна – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Букалова Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Аналіз умов медозборів, технології отримання та органолептичної 
оцінки меду отриманого за умов пасіки ННДЦ БНАУ. 

Войтенко Аліна Іванівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Джміль В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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15. Діагностика аеромонозу коропів за умов рибницького господарства 

«Нива». 

Головчук Альона Вікторівна –  магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Джміль В.І.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Моніторинг якості (гатунку) молока незбираного відповідно до ви-

мог ДСТУ 3662-97 отриманого за умов колективних господарств Фас-

тівського району. 

Горовенко Дарина Олегівна –  магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Джміль В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Моніторинг інвазійних хвороб забійних тварин що реалізуються на 

колгоспному ринку м. Сміла за даними ДЛВСЕ. 

Дячок Віталіна Олександрівна –  магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Джміль В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Порівняльна оцінка забійного виходу лускатих коропів та строка-

тих товстолобиків вирощених за умов рибницького господарства 

«Амур». 

Рябоненко Владислав Вадимович –  магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Джміль В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Патоморфологія цирковірусної інфекції свиней. 

Лукʼянчук  Іван Олександрович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тирсіна Ю.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Діагностика та патоморфологічні зміни за колібактеріозу телят. 

Вальчук Ігор Володимирович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тирсіна Ю.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

21. Діагностика та диференційна діагностика ешерихіозу телят. 

Тимченко Богдан Васильович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Утеченко М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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22. Клінічна та патолого-анатомічна діагностика панлейкопенії кішок. 

Марцишевська  Валентина Олегівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Утеченко М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

23. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, що реалізується на агропро-

мислових ринках та шляхи підвищення його якості. 

Василевський Антон Андрійович – магістрант  

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківська Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

24. Зміни фізико-хімічних показників сирого молока під час його дозрі-

вання при виготовленні м’якого сиру “Фета.” 

Клачук Тетяна Володимирівна – магістрант  

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківська Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Залежність бактеріального забруднення молока корів від санітарно-

гігієнічного стану рук оператора. 

Кононець Володимир Ігорович – магістрант  

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківська Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

26. Мікробна контамінація м’яса птиці під час технологічного циклу 

забою та переробки. 

Потьомка Віталій Вікторович – магістрант  

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківська Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

27. Аналіз показників якості меду. 

Федоров Олександр Олександрович – магістрант  

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківська Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

28. Личиночные цестодозы овец в Туркменистане, ветеринарно-сани-

тарная оценка продукции. 

Бакыев Б.Н., магистрант  

Научный руководитель – канд. вет. наук Субботина И.А.
 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
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Секція: ІНВАЗІЙНІ ТА НЕЗАРАЗНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №8, ауд. 503 
 

Керівники – д-р вет. наук Рубленко С.В., 

канд. вет. наук Антіпов А.А. 

Секретар – магістрантка Степаненко О.Ю. 
 

1. Деякі аспекти проблеми гельмінтозу-зоонозу дирофіляріозу. 
Кулябін Ярослав Дмитрович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Артеменко Л.П. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Діагностика та лікування собак за демодекозу. 
Денисов Микита Євгенійович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Соловйова Л.М. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Діагностика токсоплазмозу котів. 
Лазаренко Олександр Леонідович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Соловйова Л.М. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Діагностика та лікування собак за дирофіляріозу.  
Степаненко Олена Юріївна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Соловйова Л.М. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Цестодози домашніх м’ясоїдних: епізоотологія та лікування. 
Давидюк Діана Олегівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Бахур Т.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Поширення отодектозної інвазії серед собак. 
Кравченко Сергій Євгенійович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Гончаренко В.П. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Асоційовані інвазії котів: поширення, патогенез та лікування. 
Крамар Ольга Іванівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Антіпов А.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Демодекоз собак: патогенез та заходи боротьби. 
Коваленко Ірина Володимирівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Антіпов А.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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9. Комплексне лікування великої рогатої худоби за стронгілоїдозу. 

Шаблій Артем Анатолійович – студенти 3 курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Авраменко Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Комплексне лікування собак за токсокарозу.  

Капштик Тетяна Миколаївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Авраменко Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Порівняльнa ефективність бровітaкокциду тa сaлікоксу зa профі-

лaктики кокцидіозу свиней.  

Мaрченко Aндрій Костянтинович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Козій Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Порівняння лікувальної eфeктивності прeпаратів palladium golden 

defence spot-on та бровeрмeктину за отодeктозу котів. 

Заворотня Анастасія Аркадіївна –  магістрантка  

Науковий керівник – канд. вет. наук Козій Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Ефективність йоддицерину за коплексної терапії котів, хворих на 

отодектоз. 

Мeльник Лілія Вʼячеславівна –  магістрантка  

Науковий керівник – канд. вет. наук Козій Н.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

Секція: ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №8, ауд. 439 
 

Керівники – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є.,  

                        канд. вет. наук Ярчук Б.М. 

Секретар – магістрантка Наумейко А. В. 

 
1. Ефективність застосування превентивної програми профілактики ін-

фекційних захворювань бройлерів на птахівничому підприємстві. 

Витрученко Юлія Петрівна – магістрантка 

Науковий керівник – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
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2. Профілактика і заходи боротьби з туберкульозом великої рогатої ху-
доби в Україні. 

Дишлєва Катерина Миколаївна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Низька імуногенна активність вакцин проти каліцивірусу котів як на-
слідок мінливості циркулюючих в популяціях тварин штамів. 

Колодій Лілія Олександрівна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Асоційовані вірусні інфекції у собак (клінічні прояви, діагностика). 
Косогой Лідія Миколаївна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Діагностика і лікування каліцивірусної інфекції котів. 
Сакада Юлія Володимирівна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Застосування вакцини HVT+RISPENS фірми “MERIAL” проти хворо-
би Марека і її вплив на показники неспецифічного імунітету у курчат. 

Ткач Юлія Григорівна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Діагностика, клінічний прояв та лікування асоційованого перебігу 
парвовірозу та коронавірозу у собак. 

Фок Юлія Олегівна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Епізоотологічна ситуація, діагностика, система заходів профілактики 
та боротьби зі сказом тварин. 

Бондаренко Катерина Сергіївна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Ярчук Б.М.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Моніторинг та сучасні методи лікування грипу типу А собак. 
Галка Вадим Ігорович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Ярчук Б.М. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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10. Система ветеринарно-санітарних і спеціальних заходів з профілак-

тики інфекційних хвороб птиці. 

Логоцький Андрій Юрійович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Ярчук Б.М.  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Діагностика, профілактика та лікування дизентерії свиней в агрофі-

рмі “Зелена долина” Томашпільського району Вінницької області. 

Григорець Владислав Володимирович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Довгаль О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Епізоотологія, діагностика та лікування трихофітії телят в СТОВ 

“Зоря” Черкаського району Черкаської області. 

Дядик Вікторія Сергіївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Довгаль О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Епізоотологія, діагностика та заходи боротьби  за колібактеріозу 

телят. 

Кислий Віталій Анатолійович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Довгаль О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Епізоотологічний моніторинг та лікувально-профілактичні заходи за 

лептоспірозу у собак.  

Бугрій Віктор Олексійович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Білик С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Епізоотологічні особливості, діагностика, лікувально-профілактичні 

заходи за сальмонельозу у поросят.  

Гуриненко Володимир Петрович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Білик С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Епізоотична ситуація, діагностика та лікувально-профілактичні за-

ходи за сальмонельозу поросят. 

Мацак Аліна Олексіївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Шульга П.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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17. Епізоотичний моніторинг лептоспірозу серед собак м. Ірпінь – діаг-

ностика та лікування.  

Тайгреберт Орест Миколайович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Корнієнко Л.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Технологія вирощування курчат-бройлерів на Вінницькій птахо-

фабриці міста Ладижин і значення ветеринарних заходів у цьому 

процесі. 

Юхимчак Олена Ігорівна – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Корнієнко Л.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет  

 

19. Клініко-епізоотологічні особливості та профілактика диплококозу 

телят. 

Оришечко Руслан Сергійович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тирсін Р.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Основи біозахисту за вирощування ремонтного молодняку курчат-

бройлерів. 

Наумейко Альона Володимирівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тирсін Р.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

21. Епізоотологія, діагностика, організація лікувально-профілактичних 

заходів за панлейкопенії кішок. 

Ткачук Микола Васильович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тирсін Р.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

22. Епізоотологія, діагностика та заходи боротьби зі сказом тварин. 

Ткачук Юлія Олександрівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тирсін Р.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

23. Протиепізоотичні заходи в технології вирощування курчат-бройлерів. 

Чайка Еліна Сергіївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Царенко Т.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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24. Окружающая среда как источник и фактор передачи возбудителей 
заразных болезней. 

Сипайло Б.С., студентка 
Научный руководитель – канд. вет. наук Субботина И.А.

 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

25. Проблема антибиотикорезистентности и пути ее решения в Респуб-
лике Беларусь. 

Сыса Л.В., соискатель, Черкас Д.М., магистрант 
Научный руководитель – канд. вет. наук Субботина И.А.

 

УО «Витебская государственная ордена «Знак Почета» акаде-
мия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

26. Распространение основных зоонозов на территории Республики Бе-
ларусь.  

Бакыев Б.Н., магистрант   
Научный руководитель – канд. вет. наук Субботина И.А.

 

УО «Витебская государственная ордена «Знак Почета» акаде-
мия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

 
 

Секція: ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №8, ауд. 227 
 

Керівники – доктори вет. наук Сахнюк В.В., Головаха В.І. 
Секретар – магістрантка Залозна Д.О.  

 

1. Цукровий діабет у котів: поширення, діагностика, лікування. 

Прут Анастасія Алімовна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Богатко Л.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Поширення, етіологія, діагностика і лікування котів за уролітіазу. 

Корнєва Катерина Олегівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Богатко Л.М.  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Профілактика гіпоглікемії і анемії новонароджених поросят. 

Чикирис Юрій Олександрович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Харченко А.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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4. Поширення, етіологія, діагностика і лікування собак за гепатиту. 
Кривоніс Вікторія Олександрівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Богатко Л.М. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Етіологія, діагностика і лікування котів за гастроентериту. 

Ващенко Анастасія Володимирівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Харченко А.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Поширення хвороб органів дихання у поросят залежно від технології 
утримання. 

Калина Андрій Васильович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Гарькавий В.О.   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Діагностичні критерії та лікувальні заходи за аліментарної диспепсії у 
телят. 

Мельник Леонід Миколайович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Піддубняк О.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Поширення, етіологія, клінічні симптоми та лікування за катаральної 
бронхопневмонії у телят. 

Монастирський Максим Вікторович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Піддубняк О.В.   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Діагностика і лікування гепатопатії у собак. 
Гурський Руслан Сергійович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Піддубняк О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

10. Ендокардіоз мітрального клапану в собак. 
Шабельна Вікторія Олександрівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Москаленко В.П.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Поширення, етіологія, діагностика, лікування та профілактика уролі-
тіазу в котів. 

Шапочка Альона Олегівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Москаленко В.П.  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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12. Діагностика і лікування гастриту та панкреатиту в собак. 

Перваков Євгеній Олександрович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Москаленко В.П.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Структура хвороб собак та їх лікування за епілепсії. 

Павленко Андрій Олександрович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Москаленко В.П.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Поширення, етіологія та лікування за гастроентериту в поросят. 
Зубейко Сергій Володимирович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Москаленко В.П.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Лікувально-профілактичні заходи за канібалізму курей-несучок. 
Залозна Дарія Олександрівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Мельник А.Ю.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Катаральна бронхопневмонія телят (поширення, діагностика та ліку-
вання)". 

Гуменюк Назар Олегович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Вовкотруб Н.В.   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Експериментальне обгрунтування застосування системи CowMa-
nager з метою діагностики та профілактики хвороб перехідного періоду 
у високопродуктивних корів. 

Колодій Богдан Володимирович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Вовкотруб Н.В.   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Стан мінерального обміну у бичків та шляхи його корекції. 
Буштрук Іван Васильович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Аналіз ефективності лікувально-профілактичних заходів за субклі-
нічного кетозу корів. 

Голованюк Андрій Борисович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
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20. Порівняльна оцінка ефективності різних схем лікування поросят за 
гастроентериту. 

Оласюк Андрій Вікторович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Диспансеризація овець та аналіз її результатів. 
Савчук Юлія Петрівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Безух В.М.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

22. Аналіз загальногосподарських та спеціальних ветеринарних заходів 
з профілактики внутрішніх хвороб тварин у с/о Mortensen Agro A/S (Ко-
ролівство Данія). 

Плахотнюк Яна Миколаївна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Безух В.М.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

23. Поширення хвороб органів травлення у собак: методи діагностики і 
лікування. 

Курило Тетяна Миколаївна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Безух В.М.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

24. Лікувально-профілактичні заходи за шлунково-кишкових хвороб 
новонароджених телят та аналіз їх ефективності. 

Чопенко Юрій Іванович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Безух В.М.  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Гастроентерит у собак (етіологія, клініка, лікування). 
Рибалко Василь Олександрович – магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Головаха В.І.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

26. Абомазоентеральна патологія у новонароджених телят (поширення, 
етіологія, клініка, лікування). 

Чередніченко Тетяна Сергіївна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Головаха В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

27. Гастроентерит у поросят (поширення, етіологія, клініка, лікування). 
Пасько Максим Володимирович – магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Головаха В.І.  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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28. D-гіповітаміноз у бичків на відгодівлі. 
Сильвеструк Олександра Сергіївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Гарькавий В.О.   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

29. Ацидоз рубця: етіологія, діагностика, лікування. 
Килівник Дмитро Юрійович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Чуб О.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

30. Зміщення сичуга у високопродуктивних корів. 
Сахнюк Віталій Миколайович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Чуб О.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

31. Вторинна остеодистрофія у високопродуктивних корів. 
Ластовка Олег Петрович – магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Сахнюк В.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

32. Гіпотонія передшлунків у корів. 
Яшник Тетяна Євгеніївна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Сахнюк В.В.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

33. Кетоз високопродуктивних корів. 
Міняйло Микола Петрович – магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Сахнюк В.В.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

Секція: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

РЕПРОДУКТОЛОГІЇ ТВАРИН 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, ауд. 135 
 

Керівники – д-р вет. наук Власенко С.А.,  
                        доцент Плахотнюк І.М. 

Секретар – магістрантка  Караван М.В.  
 

1. Поширеність гінекологічних хвороб y високопродуктивних корів. 
Черненко Олена Миколаївна − магістрантка  
Науковий керівник – доцент Власенко С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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2. Прогноз заплідненості корів за якістю жовтих тіл та фармакопрофіла-

ктика ембріональної смертності. 

Коцюбальський Євгеній Миколайович – магістрант  

Науковий керівник – доцент Власенко С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Морфо-ендокринні особливості перебігу стадії збудження у сук. 

Караван Марія Віталіївна – магістрантка  

Науковий керівник – доцент Власенко С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Профілактика післяопераційних ускладнень за кесаревого розтину у сук. 

Кітуашвілі Данило Федорович − магістрант  

Науковий керівник – доцент Власенко С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Частота виникнення запальних процесів y молочній залозі сук. 
Колесник Катерина Володимирівна − магістрант  
Науковий керівник – доцент Плахотнюк І.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Ефективність діагностики прихованого запалення молочної залози y ко-
рів до та після доїння швидким маститним тестом PROFILAC REAGENT. 

Цимбал Юлія Сергіївна – магістрантка  
Науковий керівник – доцент Плахотнюк І.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Частота виникнення простатиту y псів. 
Шпак Софія Анатоліївна – магістрантка  
Науковий керівник – доцент Плахотнюк І.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Вивчення терапевтичної ефективності вітчизняних препаратів брова-
маст 1Д та бровамаст 2Д за лікування корів хворих на мастит. 

Адамюк Тарас Валентинович – магістрант  
Науковий керівник – доцент Ордін Ю.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Індекс плодючості свиноматок за застосування бутофану
®
 після від-

лучення поросят. 
Остапчук Олексій Миколайович – магістрант  
Науковий керівник – доцент Ордін Ю.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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10. Характеристика відтворної здатності свиноматок залежно від методу 

осіменіння та стимуляції статевої охоти. 

Дмитренко Ольга Василівна – магістрантка  

Науковий керівник – доцент Івасенко Б.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Методи лікування сук за запальних процесів y матці. 

Швець Юлія Олександрівна – магістрантка  

Науковий керівник – доцент Івасенко Б.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Ефективність гормональних методів гальмування статевої циклічно-

сті y сук. 

Білозор Юлія Петрівна – магістрантка  

Науковий керівник – доцент Івасенко Б.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Ефективність застосування прогестагенів за гіпофункції яєчників y корів.  

Крупельницький Тарас Вікторович − магістрант  

Науковий керівник – доцент Лотоцький В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Вплив гіпокальцемії на поширеність метриту в корів.  

Романюк Владислав Олегович − магістрант  

Науковий керівник – доцент Лотоцький В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

Секція: ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, ауд. 315 
 

Керівники – академік НААН Рубленко М.В., 

                       доцент Ємельяненко О.В. 

Секретар – магістрант Ульянов М.О. 
 

1. Ефективність застосування нестероїдних протизапальних засобів за 

патології суглобів у собак. 

Ткаченко Дарина Василівна – магістрантка 

Науковий керівник – д-р вет. наук Рубленко С.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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2. Особливості діагностики міжхребцевих гриж у собак.   

Гнатенко Анастасія Леонідівна – магістрантка 

Науковий керівник – д-р вет. наук Рубленко С.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Недоліки окремих сучасних методів ранньої кастрації кнурців. 

Литвин Олександр Миколайович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Чорнозуб М.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Ефективність ряду методів лікування рикетсіозного кон’юнктиво-

кератиту у телят. 

Ульянов Максим Олександрович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Чорнозуб М.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Лікування післяопераційних ран у собак при остеосинтезі трубчастих 

кісток. 

Загайкевич Євгеній  В’ячеславович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Яремчук А.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Діагностика та лікування запальних процеів параанальних залоз 

собак. 

Гресь Анастасія Константинівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Яремчук А.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Порівняльна ефективність двох методів лікування ран у собак. 

Соловей Григорій Миколайович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Черняк С.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Порівняльнa ефективність різних схем медикaментозного зaбез-

печення післяоперaційного періоду у котів. 

Тимченко Олександр Миколайович – магістрант  

Науковий керівник – д-р вет. наук Козій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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9. Порівняльнa ефективність різних схем лікувaння собaк з отитом.  

Видиборець Володимир Ігорович – магістрант 

Науковий керівник – д-р вет. наук Козій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Порівняльнa ефективність різних зaсобів місцевої тa зaгaльної 

терaпії зa гнійного дермaтиту у собак. 

Корaбельський Aнтон Володимирович – магістрант 

Науковий керівник – д-р вет. наук Козій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Поширення та основні причини хвороб дистального відділу кінцівок 

у високопродуктивних корів. 

Демківський Дмитро Сергійович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Ємельяненко О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Порівняльна оцінка загоєння ран за проведення кастрації у різно-

му віці. 

Євстратенко Марина Іванівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Ємельяненко О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Поширення пахово-мошонкових гриж у кнурців. 

Сливко Вікторія Сергіївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Ємельяненко О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
14. Ефективність різних схем лікування захворювань пародонту у 

котів. 

Продан Данііл Олександрович – магістрант 

 Науковий керівник – канд. вет. наук Андрієць В.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
15. Ендодонтичне лікування при периапікальному абсцесі у собак. 

Радіонова Ольга Олександрівна – магістрант 

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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16. Сучасні засоби лікування хірургічної інфекції у дрібних домашніх 

тварин. 

Нікітіна Н.П. – магістрант 

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
17. Аналіз хірургічної допомоги у дрібних домашніх тварин в умовах 

м. Кропивницький. 

Скороход Є.О. – магістрант 

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
18. Використання композитних матеріалів у регенеративній ортопедії 

собак. 

Адамова М.П. – магістрант 

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Особливості хірургічної патології у дрібних домашніх тварин в умо-

вах міста Запоріжжя. 

Соколенко А.В. – магістрант 

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20. Лікування собак з сечокам’яною хворобою. 

Волошин Вʼячеслав Вʼячеславович – магістрант 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ільніцький М.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
21. Лікування свиней з пупковими грижами. 

Нечипор Едуард Русланович – магістрант 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ільніцький М.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
22. Застосування електроножа у хірургії. 

Ткаченко Анастасія – магістрант 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ільніцький М.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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23. Лікування кішок з пухлинами молочної залози. 

Панкін Олександр Сергійович – магістрант 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ільніцький М.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

24. Лікування собак з папіломатозом. 

Шевельова Анастасія Олександрівна – магістрантка 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ільніцький М.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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