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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

21 листопада 2019 року, 1400 – реєстрація учасників; 

                                       1415 – секційні засідання.  

 

 

                                      РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:  
                         доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв; 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Даниленко А.С., ректор, академік НААН, д-р екон. наук, голова оргкомітету.  
Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної 

діяльності, заступник голови оргкомітету.  
Новак В.П., д-р біол. наук, професор, перший проректор. 
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, проректор з освітньої, виховної та 

міжнародної діяльності.  
Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, директор ДУ "НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти".  
Сахнюк В.В., д-р вет. наук, професор, декан факультету ветеринарної 

медицини.  
Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук, доцент, координатор НТТМ факультету 

ветеринарної медицини.  
Вовкотруб  Н.В., канд. вет. наук, доцент, начальник редакційно-видавничого 

відділу. 
Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідуюча відділом аспірантури та 

докторантури, вчений секретар університету.  
Царенко Т.М., канд. вет. наук, доцент, начальник відділу наукової та 

інноваційної діяльності.  
Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник навчально-методичного відділу 

моніторингу якості освіти та виховної роботи.  
Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, доцент, координатор НТТМ університету.   
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Секція 1: ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ТА 
ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ 

 
21 листопада 2019 року, 1415 , корп. № 8, ауд. 521  

 
                               Керівники – Лясота В.П., професор 

                                Джміль В.І., доцент 
                              Секретар – Васянович А.В., магістрантка 

 
1. Мікробіологічна безпечність сирів м'яких виготовлених в умовах молоко-
переробного підприємства «ФОП Дубровка О.М.», м. Біла Церква, Київська 
область. 
 Васянович Анастасія Валеріївна – магістрантка 
 Науковий керівник – Лясота В.П., професор 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
2. Санітарно-гігієнічна оцінка якості сирів м'яких в умовах молоко-переробного 
підприємства «ФОП Дубровка О.М.», м. Біла Церква Київської області. 
 Прокіпець Дарія Ігорівна – магістрантка 
 Науковий керівник – Лясота В.П., професор 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
3. Показники якості яловичини на ринках Козятинського району Вінницької 
області. 
 Кирилюк Олександр Миколайович – магістрант  
 Науковий керівник – Лясота В.П., професор 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
4. Санітарно-гігієнічна оцінка питного молока та методи визначення його 
фальсифікації в умовах молоко-переробного підприємства «Gugnat-Milk» та на 
ринках Попельнянського району Житомирської області. 

Ткаченко Олександр Миколайович – магістрант  
Науковий керівник – Лясота В.П., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
5. Застосування пилкового аналізу для оцінки натуральності бджолиного меду. 
 Довченко Сергій Сергійович –  магістрант  
 Науковий керівник – Хіцька О.А., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
6. Контроль показників якості та безпечності кисломолочних напоїв. 
 Поплавська Світлана Сергіївна –  магістрантка  
 Науковий керівник – Хіцька О.А., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Аналіз мікробної контамінації м’яса птиці під час технологічного циклу 
забою та переробки.  

Лагода Андрій Андрійович – магістрант 
Науковий керівник – Тишківська Н.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8.  Органолептичні зміни продуктів забою свиней за ехінококозу.  
 Омельченко Роман Олексійович – магістрант 
 Науковий керівник – Тишківська Н.В., канд. вет. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
9. Мікробіологічні показники молока клінічно здорових та хворих на 
субклінічний мастит корів. 
 Оленко Ольга Іванівна – магістрантка 
 Науковий керівник –Тишківська Н.В., канд. вет. наук 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
10. Контролювання показників безпечності та якості продукції тваринного 
походження, що надходить до супермаркету. 
 Астахов Андрій Валерійович – магістрант 
 Науковий керівник – Букалова Н.В., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
11. Оцінювання безпечності та якості м’яса великої рогатої худоби за 
саркоцистозу. 
 Бурлак Юлія Олександрівна – магістрантка 
 Науковий керівник – Букалова Н.В., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
12. Якість і безпечність вершкового масла та сировини для його виготовлення. 
 Дубінецький Олександр Юрійович – магістрант 
 Науковий керівник – Букалова Н.В., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
13. Аналізування показників безпечності та якості кукурудзяного комбікорму 
для продуктивних тварин. 
 Ігнатюк Інна Володимирівна – магістрантка 
 Науковий керівник – Букалова Н.В., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
14. Контроль рослинної продукції на вміст нітратів в умовах агропромислового 
ринку. 
 Палій Павло Олександрович – магістрант  
 Науковий керівник – Букалова Н.В., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
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15. Оцінка якості та безпечності молока питного ультрапастеризованого 2,5 % 
жирності. 
 Васюра Іван Євгенійович – магістрант 
 Науковий керівник – Джміль В.І., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
16. Оцінка якості та безпечності рибної консерви «Сардина атлантична 
натуральна з добавленням олії». 
 Сливка Микола Юрійович – магістрант 
 Науковий керівник – Джміль В.І., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
17. Оцінка якості та безпечності молока незбираного згущеного з цукром 
(спецзамовлення АТБ). 
 Сливка Іван Юрійович – магістрант 
 Науковий керівник – Джміль В.І., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
18. Клінічна та патолого-анатомічна діагностика парвовірусного ентериту 
собак. 
 Тристан Євгеній Юрійович – магістрант 
 Науковий керівник – Тирсіна Ю.М., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
19. Клінічна та патоморфологічна діагностика чуми собак. 
 Кучер Єлизавета Владиславівна – магістрантка 
 Науковий керівник – Тирсіна Ю.М., доцент 
 Білоцерківський національний аграрний університет 
 
20. Діагностика проліферативної ентеропатії у свиней. 

Козіна Єлизавета Степанівна, Мелешко Анатолій Андрійович – 
магістранти 
Науковий керівник – Утеченко М.В., доцент 

             Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Безпечність та якість меду натурального. 
Петрик А.С., – магістрант 
Наукові керівники – Якубчак О.М., професор, Галабурда М.А., 
доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ  
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Секція 2: ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН  

 
                     21 листопада 2019 року, 1415 , корп. № 8, ауд. 503 

 
                            Керівники – Рубленко С.В., професор 

     Антіпов А.А., доцент 
                            Секретар – Кулікова О. В., магістрантка  

 
1. Проблема кліщових інфекцій та інвазій у Республіці Білорусь. 
 Богомолова Єлизавета Сергіївна, Солодовнікова А.І. – студенти 

Науковий керівник – Субботіна І.А., доцент 
УО «Вітебська ордена «Знак Пошани» державна академія 
ветеринарної медицини», м. Вітебськ, Республіка Білорусь   

 

2. Сучасна терапія собак за демодекозної інвазії.  
   Листопадська Діана Сергіївна – магістрантка 

Науковий керівник – Артеменко Л.П., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Ефективність інсектоакарицидних крапель «Барʼєр-супер» за ектопаразитозів 
собак.  

Білан Анастасія Сергіївна – магістрантка  
Науковий керівник – Артеменко Л.П., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Асоційована інвазія котів – ктеноцефалідоз та дипілідіоз: ефективність схем 
лікування. 

Кулікова Олена Володимирівна – магістрантка 
Науковий керівник – Бахур Т.І., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Моніторинг епізоотичної ситуації щодо паразитарних захворювань собак у м. 
Бориспіль.  

Вербицький Владислав Володимирович – магістрант   
Науковий керівник – Шаганенко В.С., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6.  Бовікольоз великої рогатої худоби та заходи боротьби з цією інвазією.  

Можара Катерина Олександрівна – магістрантка  
Науковий керівник – Антіпов А.А., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Порівняльна ефективність препаратів за отодектозу собак.  
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Маслов Юрій Дмитрович – магістрант   
Науковий керівник – Антіпов А.А., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Лікування собак за саркоптозу.  

Шинкарук Оксана Сергіївна – магістрантка   
Науковий керівник – Гончаренко В.П., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Заходи боротьби з кліщем Dermanyssus gallinae.  
Кавецька Наталія Станіславівна – магістрантка   
Науковий керівник – Рубленко С.В., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Ефективність комплексного лікування собак за бабезіозу.  

Барановська Анна Вʼячеславівна – магістрантка   
Науковий керівник – Рубленко С.В., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Обгрунтування терапії великої рогатої худоби за трихостронгілідозів.  
Гончарук Анатолій Володимирович – магістрант   
Науковий керівник – Авраменко Н.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Вивчення терапевтичної ефективності бровадазолу за аскарозу свиней.  
Шамрай Назарій Русланович – магістрант   
Науковий керівник – Авраменко Н.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Аналіз лікування овець за фасціольозу.  
Захарчук Наталія Анатоліївна – магістрантка   
Науковий керівник – Авраменко Н.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Бабезіоз собак, значення та поширення за даними ветеринарної амбулаторії 
«ФОП Хмельницький Г.М.» м. Київа. 

Гензур Олександр Віталійович – магістрант   
Науковий керівник – Козій Н.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

15. Лікування котів, хворих на отодектоз.  
Сокіл Марина Сергіївна – магістрантка   
Науковий керівник – Козій Н.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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16. Ефективність фенбендазолу ультра 20 % за аскарозу свиней. 
Панченко Микола Миколайович – магістрант   
Науковий керівник – Козій Н.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

                 Секція 3: ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

               21 листопада 2019 року, 1415 , корп. № 8, ауд. 439 
       
  Наукові керівники – Ярчук Б.М., професор  

         Білик С.А., доцент 
                  Секретар –  Сенчик М.С., магістрант  
 
1. Основні протиепізоотичні заходи у тваринницьких господарствах. 

Сипайло Б.М., Лащук С.С., – магістранти 
Науковий керівник – Субботіна І.А., доцент 
УО «Вітебська ордена «Знак Пошани» державна академія 
ветеринарної медицини» 
 

2. Епізоотологічний моніторинг та основні засади з профілактики та боротьби з 
інфекційними хворобами великої рогатої худоби. 

Сенчик Михайло Сергійович – магістрант 
Науковий керівник – Ярчук Б.М., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Епізоотологія, діагностика, профілактика та заходи боротьби з 
коліентеротоксемією поросят в господарстві. 

Рагуля Максим Русланович – магістрант 
Науковий керівник – Ярчук Б.М., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Епізоотична ситуація, діагностика та лікувально-профілактичні заходи за 
парвовірусного ентериту собак в умовах приватної ветеринарної клініки 
«Чотири лапи» м. Київ. 

Сушко Анастасія Миколаївна – магістрантка 
Науковий керівник – Шульга П.Г., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Епізоотологічний моніторинг, діагностичні і лікувально-профілактичні 
заходи за чуми собак в умовах центру ветеринарної медицини «Айболіт» м. 
Умань. 

Заболотний Олександр Вʼячеславович – магістрант 
Науковий керівник – Шульга П.Г., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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6. Діагностика та лікувально-профілактичні заходи за панлейкопенії кішок в 
приватній ветеринарній клініці «Велика Медведиця» м. Київ 

Рубіш Ганна Юріївна – магістрантка 
Науковий керівник – Шульга П.Г., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Специфічна профілактика та лікування панлейкопенії котів. 

Вернигора Ярослава Станіславівна – магістрантка 
Науковий керівник – Білик С.А., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Діагностика та лікування парвовірусного ентериту у собак.  

Яцюк Світлана Петрівна – магістрантка 
Науковий керівник – Білик С.А., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Профілактика інфекційних захворювань птиці на птахофермі.  
Скрипник Владислав Володимирович – магістрант 
Науковий керівник – Білик С.А., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Ефективність імунопрофілактики вірусного гепатиту каченят у СТОВ 
«Птахоплемзавод «Коробівський». 

Войцешко Катерина Василівна – магістрантка 
Науковий керівник – Довгаль О.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Діагностика та лікувально-профілактичні заходи за сальмонельозу свиней у 
ПП «Джулай» с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області. 

Іванченко Людмила Вікторівна – магістрантка 
Науковий керівник – Довгаль О.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет  
 

12. Діагностика та лікувально-профілактичні заходи за колібактеріозу свиней у 
ФГ «Нота» с. Великополовецьке Сквирського району Київської області. 

Мрига Максим Леонідович – магістрант 
Науковий керівник – Довгаль О.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Епізоотологічний моніторинг інфекційних хвороб котів та організація 
специфічної профілактики в умовах приватної клініки. 

Омелюх Дар’я Василівна – магістрантка 
Науковий керівник – Корнієнко Л.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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14. Африканська чума свиней – епізоотична ситуація та організація заходів з її 
ліквідації й біобезпека в свинарських господарствах району.  

     Шевченко Ірина Василівна – магістрантка 
     Науковий керівник – Корнієнко Л.М., доцент  
     Білоцерківський національний аграрний університет  
 

15. Епізоотологічні особливості перебігу парвовірусної інфекції собак у зоні 
обслуговування приватної клініки «Долецьких» м. Київ. 

Гнатишин Юрій Степанович – магістрант 
Науковий керівник – Корнієнко Л.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
16. Аналіз епізоотичної ситуації та організація заходів з профілактики сибірки в 
Рокитнянському районі Київської області. 

Білоконна Ольга Костянтинівна – магістрантка 
Науковий керівник – Корнієнко Л.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
17. Ветеринарні превентивні технології як складові біозахисту свиноферм 
промислового типу. 

Литвин Катерина Федорівна – магістрантка 
Науковий керівник – Тирсін Р.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
18. Парвовіроз собак в зоні обслуговування клініки ветеринарної медицини. 

Пузирний Володимир Володимирович – магістрант 
Науковий керівник – Тирсін Р.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
19. Епізоотологія, діагностика та фармакотерапія за панлейкопенії котів. 

Скупенко Андрій Петрович – магістрант 
Науковий керівник – Тирсін Р.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20. Епізоотологія та профілактика гемофільозного полісерозиту свиней. 

Федорченко Дмитро Олександрович – магістрант 
Науковий керівник – Тирсін Р.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Епізоотологія, діагностика та заходи боротьби за цирковірусної інфекції 
свиней. 

Кирман Анастасія Олегівна – магістрантка 
Науковий керівник – Тирсін Р.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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22. Діагностика, лікування та профілактика герпесвірусного ринотрахеїту котів 
в умовах приватної клініки ветеринарної медицини.     

Одинцова Олександра Юріївна – магістрантка 
Науковий керівник – Царенко Т.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

23. Пневмовірусна інфекція птиці та її профілактика. 
Мироненко Павло Іванович – магістрант 
Науковий керівник – Царенко Т.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
24. Забезпечення епізоотичного благополуччя за промислового вирощування 
бройлерів. 

Витрученко Юлія Петрівна  – магістрантка 
Науковий керівник – Царенко Т.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
25. Діагностика та профілактика інфекційного ринотрахеїту великої рогатої 
худоби. 

Шевченко Максим Віталійович – магістрант  
Науковий керівник – Царенко Т.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
26. Діагностика, лікування та профілактика ретровірусних інфекцій котів. 

Наумчук Вікторія Сергіївна – магістрантка 
Науковий керівник – Царенко Т.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
27. Визначення мікотоксинів та їх метаболітів у кормах. 

Германюк Ася Вячеславівна – магістрантка 
Науковий керівник – Галабурда М.А., доцент  
Національний університет біоресурсів і природокористування України
           

 
28. Принципи управління ризиками мікотоксинів у кормах. 

Подстрєлова Ольга Сергіївна – магістрантка 
Науковий керівник – Галабурда М.А., доцент  
Національний університет біоресурсів і природокористування України  
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Секція 4: ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

21 листопада 2019 року, 14 15 , корп. № 8, ауд. 227 
 

Наукові керівники – Сахнюк В.В., Головаха В.І., професори 
        Секретар – Нікітіна К.Ю., магістрантка 
 

1. Аналіз ефективності профілактики внутрішніх хвороб корів та лікування 
новонароджених телят за шлунково-кишкових хвороб.    

Нікітіна Катерина Юріївна – магістрантка    
Науковий керівник – Богатко Л.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Поширення, діагностика та лікування котів за нефриту. 

Ліпська Ольга Євгеніївна – магістрантка 
Науковий керівник – Богатко Л.М., доцент 

              Білоцерківський національний аграрний університет 
 
3. Діагностика, лікування і профілактика аліментарної анемії поросят. 

Бондаренко Вікторія Станіславівна – магістрант    
Науковий керівник – Богатко Л.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Поширення, діагностика, лікування і профілактика D-гіповітамінозу телят. 

Луценко Олександр Григорович – магістрант 
Науковий керівник – Богатко Л.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Аналіз результатів диспансеризації корів. 

Старостюк Роман Васильович – магістрант 
Науковий керівник – Саморай М.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Етіологія та діагностика гастроентериту у собак. 

Запара Анастасія Сергіївна – магістрант 
Науковий керівник – Піддубняк О.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Поширення, причини та клінічні симптоми уролітіазу у котів. 

Тимощук Олександр Леонідович – магістрантка  
Науковий керівник – Піддубняк О.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 
8. Поширення та клінічні ознаки шлунково-кишкових хвороб у телят. 
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Міняйло Надія Іванівна – магістрантка   
Науковий керівник – Піддубняк О.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Причини, клініка та діагностика дилатаційної кардіоміопатії у собак. 

Самойлов Владислав Олегович – магістрантка  
Науковий керівник – Піддубняк О.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Заходи з профілактики метаболічного синдрому в курей батьківського 
поголів’я. 

Давидюк Неля Миколаївна – магістрант 
Науковий керівник – Мельник А.Ю., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 11. Профілактика полімікроелементозів у курчат-бройлерів. 

Оленко Андрій Олексійович – магістрант 
Науковий керівник – Мельник А.Ю., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12.   Профілактика поствакцинального стресу та патології печінки у курчат-
бройлерів. 

Баюра Олена Олександрівна – магістрантка 
Науковий керівник – Мельник А.Ю., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Гепатопатія у собак: етіологія, симптоми, лікування. 

Воропай Андрій Володимирович – магістрант 
Науковий керівник – Головаха В.І., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
14. Уролітіаз у котів (етіологія, симптоми, діагностика, лікування). 

Бабич Лілія Валеріївна – магістрантка 
Науковий керівник – Головаха В.І., профессор  
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

15. Кетоз у високопродуктивних корів (етіологія, клініка, діагностика, 
лікування). 

Плікус Ярослав Миколайович – магістрант 
Науковий керівник – Головаха В.І., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
16. Гастроентерит у собак (етіологія, симптоми,  лікування). 

Моруга Анастасія Андріївна – магістрантка 
Науковий керівник – Головаха В.І., професор    
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Білоцерківський національний аграрний університет  
 
17. Уроцистит у котів: поширення, діагностика, лікування. 

Шмельова Катерина Сергіївна – магістрантка 
Науковий керівник – Головаха В.І., профессор     
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Діагностика і лікування гепатопатії у собак. 
Кулакова  Анна Олексіївна – магістрантка  
Науковий керівник – Головаха В.І., профессор      
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Поширення, діагностика та лікування бронхопневмонії у собак. 
Манюненко Надія Михайлівна –  магістрантка 
Науковий керівник – Чуб О.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

20. Ацидоз корів: поширення, причини, лікування. 
Лісовий Віктор Олексійович – магістрант 
Науковий керівник – Чуб О.В., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
21. Ефективність лікувально-профілактичних заходів за кетозу 
високопродуктивних корів. 

Коваленко Тетяна Анатоліївна – магістрантка 
Науковий керівник – Сахнюк В.В., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
22. Етіологія, методи діагностики, лікування і профілактики кетозу у 
високопродуктивних корів. 

Юрчук Віталій Васильович – магістрант 
Науковий керівник – Сахнюк В.В., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
23. Ветеринарне забезпечення вирощування курей-бройлерів у СТОВ 
“Старинська птахофабрика”. 

Дубіненко Катерина Анатоліївна – магістрантка 
Науковий керівник –Тишківський М.Я., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 
24. Поширення та етіологія кетозу у корів. 

Куцак Ігор Олександрович – магістрант 
              Науковий керівник –Тишківський М.Я., доцент 
             Білоцерківський національний аграрний університет 
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25. Поширення та етіологія гастроентериту в собак (за матеріалами 
ветеринарної клініки “VET-HOUSE” м. Київ). 

Батрак Станіслав Валерійович – магістрант 
Науковий керівник – Тишківський М.Я., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

26. Лікування котів, хворих на уролітіаз. 
Кравченко Владислав Вадимович – магістрант 
Науковий керівник – Тишківський М.Я., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

27. Методи діагностики жирової гепатодистофії в собак. 
Зінько Ганна Василівна – магістрант 
Науковий керівник – Тишківський М.Я., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
28. Ефективність інгібіторів протеаз та гепатопротекторів за 
гепатопанкреатичного синдрому в собак. 

Зінько Ганна Василівна – магістрантка 
Науковий керівник – Тишківський М.Я., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

29. Отруєння собак лікарськими препаратами (поширення, діагностика та 
лікування). 

Бень Інна Сергіївна – магістрантка 
Науковий керівник – Вовкотруб Н.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
30. Аналіз діагностично-лікувальних заходів за панкреатиту в котів. 

Полонець Анна Володимирівна –  магістрант 
Науковий керівник –  Вовкотруб Н.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
31. Порівняльний аналіз змін гематологічного профілю за хвороб сечової 
системи в котів.  

Соколенко Святослав Вікторович – магістрант 
Науковий керівник – Вовкотруб Н.В., доцент 

              Білоцерківський національний аграрний університет 
                         
 

32. Вплив препарату «абетка для тварин» на показники гемоцитопоезу у телят 
Громлюк О.А., магістрант 
Науковий керівник – Безух В.М., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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                 Секція 5 : ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ 

 
                    21 листопада 2019 року, 14 15 , корп. № 8, ауд. 315 

 
Керівники – Рубленко М.В., академік НААН 

                                       Чорнозуб М.П., доцент       
                        Секретар – Іваниця І.О., магістрант  
  
1. Проблема нодулярного дерматиту великої рогатої худоби в Азербайджані. 

 Сафар-заде Гамід Рафігович – магістрант 
 Науковий керівник – Субботіна І.А., доцент 
 УО «Вітебська ордена «Знак Пошани» державна академія      
ветеринарної медицини»  
 

2. Ефективність лікувальних заходів за дисплазії ліктьового суглоба в собак. 
Гайдак Альона Юріївна – магістрантка 
Науковий керівник – Рубленко С.В., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Комплексна терапія за сечокам’яної хвороби у собак дрібних порід. 

Ковальчук Катерина Вʼячеславівна – магістрантка 
Науковий керівник – Рубленко С.В., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Ефективність різних методів лікування за пухлин молочної залози у кішок. 

Барчак Дмитро Миколайович – магістрант 
Науковий керівник –Рубленко С.В., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Місцеве лікування операційних ран після остеосинтезу в собак. 

Бабій Ілля Андрійович – магістрант  
Науковий керівник – Яремчук А.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Запалення параанальних залоз у собак: діагностика та лікування. 

Деревʼянко Дмитро Олегович – магістрант 
Науковий керівник –Яремчук А.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Зміщення сичуга у корів: профілактика, діагностика та лікування у ТДВ 
«Терезине». 

Іваниця Ігор Олександрович – магістрант  
Науковий керівник –Чорнозуб М.П., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. Ефективність різних методів лікування отитів у собак. 

Левкович Олександр Павлович – магістрант 
Науковий керівник – доцент Чорнозуб М.П. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Застосування електрокоагуляції за видалення пухлин молочної залози. 

Олійник Андрій Олександрович – магістрант 
Науковий керівник – Рубленко М.В., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Сучасний стан розвитку регенеративної медицини. 

Чекулаєва Дарина Романівна – магістрантка 
Науковий керівник – Рубленко М.В., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Сучасні засоби для стимуляції регенеративного процесу тканин. 
Пекур Анатолій Юрійович – магістрант 
Науковий керівник – Рубленко М.В., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Лікування заплесневих бурситів і тендовагінітів у корів. 

Лизій Іван Петрович – магістрант 
Науковий керівник – Рубленко М.В., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Лікування собак з папіломатозом. 

Втюрін Семен Анатолійович – магістрант 
Науковий керівник – Ільніцький М.Г., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Лікування собак з параанальним аденітом. 
Запорожан Анатолій Вікторович – магістрант 
Науковий керівник – Ільніцький М.Г., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
15. Лікування корів, уражених некробактеріозом. 

Шагін Максим Вікторович – магістрант 
Науковий керівник – Ільніцький М.Г., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
16. Анестезіологічне забезпечення хірургічних операцій у собак. 

Ніфонтов Ян Олександрович – магістрант 
Науковий керівник – Ільніцький М.Г., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 



 18

 
17. Лікувальнo-прoфілактичні захoди за хвороб кінцівoк у корів. 

Сирнікoва Ілoна Андріївна – магістрантка 
Науковий керівник – Козій В.І., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
18. Рoзрoбка лікувальнo-прoфілактичних захoдів за виразoк підoшви у кoрів. 

Палієнкo Юрій Сергійoвич – магістрант 
Науковий керівник – Козій В.І., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
19. Етіoлoгія та пoширення захвoрювань шкіри у дрібних тварин. 

Самoйлoв Владислав Oлегoвич – магістрант 
Науковий керівник – Козій В.І., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20. Лікування та прoфілактика захвoрювань парoдoнту у дрібних тварин. 

Дмітрієв Вʼячеслав Анатoлійoвич – магістрант 
Науковий керівник – Козій В.І., професор  
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Лікування собак за хронічного отиту. 
             Плюшко Юлія Вячеславівна – магістрантка 
             Науковий керівник – Козій В.І., професор  
             Білоцерківський національний аграрний університет 
 
22. Поширеність кон’юнктивітів бактеріальної етіології у котів. 

Плискун Аанастасія Віталіївна – студентка  
Науковий керівник – Рубленко І.О., д-р вет. наук 

             Білоцерківський національний аграрний університет 
 

Секція 6: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕПРОДУКТОЛОГІЇ ТВАРИН 
 

                   21 листопада 2019 року, 14 15 , корп. № 8, ауд. 135 
 

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

                        Секретар – Ворощенко Н.В., магістрантка 
 

1. Профілактична ефективність фітопрепарату за гіперплазії ендометрію y сук. 
Хохлова Катерина Олександрівна − магістрантка  
Науковий керівник – Власенко С.А., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Фармакологічна корекція перебігу родів y сук за дистоній. 
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Максаков Павло Дмитрович – магістрант  
Науковий керівник – Власенко С.А., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Ефективність заходів профілактики маститу корів. 

Кіріка Олексій Сергійович – магістрант  
Науковий керівник – Лотоцький В.В., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 
4. Ефективність комплексної терапії за затримки посліду y корів. 

Горбачовський Максим Олегович – магістрант  
Науковий керівник – Плахотнюк І.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Ефективність гоналіну і броестрофану для стимуляції і синхронізації статевої 
циклічності. 

Заверуха Василь Олександрович – магістрант  
Науковий керівник – Плахотнюк І.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Діагностичне значення вагінальної цитології як методу визначення еструсу y 
сук. 

Сітко Єлизавета Володимирівна − магістрантка  
Науковий керівник – Ордін Ю.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Методи профілактики післяродової патології y корів. 
Трав’янко Іван Сергійович – магістрант  
Науковий керівник – Ордін Ю.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Порівняльна ефективність різних методів лікування корів за гіпофункції 
яєчників. 

Брижова Світлана Андріївна − магістрантка  
Науковий керівник – Ордін Ю.М., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Методи терапії корів за метриту. 

Плахотнюк Олексій Миколайович – магістрант  
Науковий керівник – Івасенко Б.П., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Ефективність схеми гормональної стимуляції стадії збудження статевого 
циклу y корів із застосуванням овареліну. 
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Волошина Мар’яна Миколаївна − магістрантка  
Науковий керівник – Івасенко Б.П., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Порівняльна характеристика методів гальмування статевої циклічності y 
кішок. 

Ворощенко Наталія Валеріївна − магістрантка  
Науковий керівник – Івасенко Б.П., доцент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

 
 

 
 


