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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

18 квітня 2019 року – 11:00-11:30 – реєстрація учасників 

12:00 – 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; 
 

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

діяльності, заступник голови оргкомітету; 
 

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;  
 

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

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

нарної медицини; 
 

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

інноваційної діяльності.  
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Секція. МОРФОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ТВАРИН 
 

18 квітня 2019 року, 12:00, ауд. 206
 

 

Керівники – доктори вет. наук Ільніцький М.Г., Козій В.І., 
 канд. вет. наук Сторожук В.А. 

Секретар – магістрантка Бориславська Л.З. 
 

1. Онтогенез великого і малого кола кровообігу у ссавців. 

Насальська Сніжана Юріївна,  

Шевченко Катерина Миколаївна – студенти 1 курсу СПБ  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Техніка виготовлення музейного анатомічного препарату з голови 

великої рогатої худоби. 

Личман Святослав Ігорович, 

Мацібора Владислав Тарасович  – студенти 1 (м) курсу  

Науковий керівник  –  асистент  Чемеровський В.О. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Методика  виготовлення анатомічних картин для навчального процесу. 

Поліщук Анастасія Миколаївна – студентка 1 (м) курсу  

Науковий керівник – ст. викладач Коробкова В.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Роль скоротливих білків за діагностики інфаркту міокарда. 

Бориславська Лілія Зенонівна – магістрантка  

Наукові керівники – канд. вет. наук  Бевз О.С., 

                                  канд. біол. наук Мельниченко А.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Neuron and neuroglia. 

Вакула Богдан Володимирович – студент 1 курсу СПБ  

Науковий керівник –  канд. біол. наук Мельниченко А.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Особливості органогенезу у птахів. 

Павловський Микола Віталійович,   

Павловський Володимир Віталійович – студенти 1 курсу СПБ  

Науковий керівник  – канд. вет. наук Бевз О.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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7.  Гемопоез. 

Прокопенко Владислав Сергійович – студент 1 курсу СПБ  

Науковий керівник  – канд. біол. наук  Мельниченко А.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Значення пропріорецепції та кінестезії у виїздці спортивних коней. 

Рогач Дарина Сергіївна – студентка 2 курсу    

Науковий керівник – канд. вет. наук  Бевз О.С.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Анатомічна будова рогів у парнокопитих щільнорогих, їх внутріш-

ньовидові і міжвидові особливості. 

Стасенко Анна Андріївна – студентка 1 курсу 

Науковий керівник – асистент Мельніков В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Деякі особливості перетравності поживних речовин у курок-несучок 

за згодовування їм Мікорму. 

Волощук Марина Валеріївна – студентка 5 курсу  

Науковий керівник – д-р вет. наук Ніщеменко М.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Обмін білків у молодняку великої рогатої худоби за впливу метіоні-

ну та цистину. 

Дорошенко Анна Володимирівна – студентка 5 курсу 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ніщеменко М.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

12. Особливості та функції підшлункової залози. 

Шевченко Катерина Миколаївна – студентка 1 СПБ курсу 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ніщеменко М.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Особливості травлення у сільськогосподарської птиці. 

Тариця Василь Дмитрович – студент 1 СПБ курсу 

Науковий керівник – д-р вет. наук Ніщеменко М.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Молекулярний нейромедіатор і гормон дофамін. 

Прокопенко Владислав Сергійович – студент 1 СПБ курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Порошинська О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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15. Патогенез цукрового діабету в домашніх дрібних тварин. 
Павленко Ольга Олександрівна – студентка 1 СПБ курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Порошинська О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Навчання як процес зміни поведінки у тварин. 
Лупащенко Анна Олександрівна – студентка 2 курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Стовбецька Л.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Гормон страху та кохання. 
Чернай Дарина  Сергіївна – студентка 2 курсу 
Нуковий керівник – канд. вет. наук Стовбецька Л.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Торпор як фізіологічне явище адаптації. 
Богодіст Валерія Дмитрівна – студентка 2 курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Ємельяненко А.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Фізіологія болю за шкалою Glasgow. 
Тихонов Володимир Сергійович – студент 2 курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Ємельяненко А.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

20. Етіологічні чинники випадання пір’я у папуг. 
Чирко Анастасія Володимирівна – студентка 3 курсу 
Науковий керівник –  д-р вет. наук Козій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

21. Вади поведінки у коня.  
Столяренко Анастасія Романівна – студентка 3 курсу 
Науковий керівник –  д-р вет. наук Козій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

22. Вплив стресу на ріст, продуктивність тварин і птиці. 
Майстрова Яна Віталіївна – студентка 2 курсу  
Науковий керівник – канд. вет. наук Шмаюн С.С. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

23. Поведінкові та ендокринні реакції на стрес. 
Сілко Анастасія Павлівна – студентка 2 курсу  
Науковий керівник – канд. вет. наук Шмаюн С.С. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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24. Імунологічні маркери стресу та сприйнятливість до захворювань. 
Заворотна Лілія Василівна – студентка 2 курсу  
Науковий керівник – канд. вет. наук Шмаюн С.С. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Вплив стресу на розмноження тварин. 
Садовнік Юлія Сергіївна – студентка 2 курсу  
Науковий керівник – канд. вет. наук Шмаюн С.С. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Секція. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА 

ТА ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ 
 

18 квітня 2019 року, 12:00, ауд. 521 
 

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

                        кандидати вет. наук Хіцька О.А., Папченко І.В. 

Секретар – студентка Родіонова О. А. 
 

1. Безпечність та якість яловичини в умовах агропромислового ринку 
Київщини. 

Ходаківська Руслана Миколаївна – студентка 2 СП (Б) 
Науковий керівник – д-р вет. наук Лясота В.П. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Порівняльна ефективність методів післязабійної лабораторної діагно-
стики трихінельозу. 

Довбиш Вікторія Віталіївна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Букалова Н.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Використання ІФА для контролю небезпечних факторів та фальсифі-
кації харчових продуктів. 

Муравська Марія Олегівна,  
Храмова Любов Олегівна – магістранти 

Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Аналіз небезпечних факторів та ризиків за виробництва варених ков-
басних виробів.  

Поплавський Максим Анатолійович,  
Поплавська Світлана Сергіївна –  магістранти 
Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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5. Моніторинг кількості МАФАнМ та соматичних клітин у збірному 

молоці. 

Єлізарова Альона Ігорівна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Аналіз програм-передумов щодо PEST-контролю та санітарної обро-

бки на потужностях з виробництва харчових продуктів. 

Криворука Микола Олександрович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Хіцька О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Епізоотичний стан щодо паразитозів коропів і товстолобиків, що ви-

рощувалися за умов рибницького господарства «Амур». 

Таргонський Руслан Петрович – студент 4 СП (С) 

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

 

8. Патоморфологія гемофільозного полісерозиту свиней. 

Родіонова Олександра Андріївна – студентка 3 курсу СПБ  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Клінічні та патоморфологічні особливості перебігу епулісів у собак.  

Козіна Єлизавета Степанівна – студентка 4 курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Патолого-анатомічна діагностика гострого мікотоксикозу у свиней.  

Проценко Тетяна Сергіївна – студентка 3СПБ курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук  Папченко І.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Первинна переробка та оцінка якості яловичини.  

Бригинець  Андрій Михайлович – студент 4  курсу СПС 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Показники якості та безпеки сухого молока. 

Костюченко Владислав Іванович  – студент 4  курсу СПС  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
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13. Оцінка якості вершків як сировини для виготовлення солодко-

вершкового несолоного селянського масла. 

Мількін Кіріл Володимирович  – студент 5 курсу  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

Секція. ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

18 квітня 2019 року, 12:00, ауд. 1 
 

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

                          кандидати вет. наук Соловйова Л.М., Авраменко Н.В. 

Секретар – студентка Гаврилюк І.І. 
 

1. Криптоспоридиоз, его экономическое и социальное значение.   

Бакыев Бегенч Низбердиевич – магистрант 

Сыса Сергей Алексеевич – аспирант 

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

УО «Витебская Ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
 

2. Діагностика та лікування дирофіляріозної інвазії у собак. 

Горбовська Валерія Сергіївна – магістрантка 

Наукові керівники – кандидати вет. наук Шаганенко В.С.,   

                                 Соловйова Л.М. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Поширення інвазії та клінічні ознаки у собак за отодектозу. 

Гришко Володимир Віталійович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Діагностика та лікування собак за демодекозу.  

Свинарик Ганна Олександрівна – магістрантка 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Ефективність лікування за спонтанного еймеріозу курчат. 

Цевух Софія Юріївна – магістрантка 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
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6. Деякі аспекти поширення та діагностики бабезіозу собак. 
Будзінська Анастасія Андріївна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Соловйова Л.М.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Поширення аскарозу свиней різних вікових та виробничих груп.  
Рябоконь Ігор Віталійович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Соловйова Л.М. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Копроскопічні методи дослідження: порівняння ефективності діагно-
стики цистоізоспорозу собак. 

Короп Яна Сергіївна – магістрантка  
Науковий керівник – канд. вет. наук Бахур Т.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Ефективність івермектину за змішаної нематодозної інвазії свиней. 
Противень Роман Анатолійович – магістрант  
Науковий керівник – канд. вет. наук Антіпов А.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Ефективність фенбендазолу за езофагостомозу свиней. 

Нетудихатка Аліна Віталіївна – магістрантка  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Порівняльна характеристика препаратів неостомозан та бутокс пу-
рон за їх дією на ектопаразитів. 

Іваниця Ігор Олександрович – студент 3 СПБ курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Гончаренко В.П. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Development of treatment and prevention schemes for dog’s co-invasion 
of toxocarosis and trichurosis. 

Гаврилюк Іванна Іванівна,  

Воробей Єлізавета Сергіївна – студентки 3 курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Бахур Т.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Поширення пасалурозу та псороптозу кролів у приватних господар-

ствах як наслідок порушення умов утримання.  

Іщук Ганна Олегівна – студентка 4 СПС курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Бахур Т.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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14. Вплив паразитоносійства на молочну продуктивність корів за дикті-
окаульозу. 

Карполуць Тетяна Петрівна – студентка 4 СПС курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Бахур Т.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Зміна контамінованості приміщення яйцями ascaris suum після деге-
льмінтизації та визначення аскаридоцидної дії препарату бровадез-
плюс. 

Губенко Дмитро Андрійович – студент 4 СПС курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Бахур Т.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Раціональна терапія коней за параскарозу. 
Мацібора Вікторія Тарасівна – студентка 5С курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Авраменко Н.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Сучасні нейростимулятори.  
Тельнов В’ячеслав Сергійович – студент 3 курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Авраменко Н.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Антибіотикорезистентність – виклик для медицини.  
Крицька Ксенія Валеріївна – студентка 2 СПБ курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Козій Н.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Лікування котів хворих на отодектоз.  
Губрій Артем Анатолійович – студент 5С курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Козій Н.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Випробування препарату Ефектвет за паразитозів у собак.  

Алексеєв Олексій Олександрович – студент 5С курсу  

Науковий керівник – канд. вет. наук Артеменко Л.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Порівняльна ефективність антигельмінтиків за метастронгільозу 

свиней. 

Заїка Ольга Вікторівна – студентка 4СПС курсу  

Науковий керівник – канд. вет. наук Шмаюн С.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 



11 

22. Молекулярная генетика в паразитологии. 

Бакыев Бегенч Низбердиевич – магистрант 

Научный руководитель – Субботина Ирина Анатольевна  

УО «Витебская Ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

 

Секція. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

18 квітня 2019 року, 12:00, ауд. 439 
 

Наукові керівники – кандидати вет. наук  

                                      Ярчук Б.М., Рубленко І.О. 

Секретар – студентка Наумчук В.С. 

 

1. Особливості прояву, перебігу, лікування та профілактики міксоматозу 

кролів у господарстві приватного сектору. 

Юзлов Євгеній В’ячеславович – студент 3 курсу 

Наукові керівники – кандидати вет. наук  Ярчук Б.М., Білик С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Африканська чума свиней – епізоотична ситуація та проблеми її біо-

безпеки в свинарських господарствах Київщини. 

Коваленко Володимир Вікторович – студент 4 СПС курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Інфекційний ринотрахеїт котів. 

Червоний Ігор Олександрович – студент 4 СПС курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Методи клінічного навчання  студентів у Туреччині та Україні на 

прикладі вивчення ринотрахеїту котів.  

Наумчук Вікторія Сергіївна – студентка 4Б курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Перебіг, діагностика та лікування парвовірусного ентериту собак.  

П'янічук Яна Олегівна – студентка 4 Б курсу  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
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6. Діагностика та лікування маститів асоційованих з Staphylococcus 

аureus з урахування проблеми антибіотикорезистентності у Німеччині. 

Гудим Сергій Олександрович – студент 4СПС курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Діагностика, лікування та профілактика панлейкопенії котів в умовах 

приватної клініки. 

Маховик Катерина Андріївна – студентка 5С курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

8. Лікування та профілактика парвовірусного ентериту собак в умовах 

приватної клініки ветеринарної медицини ПП « Козлова» м. Кривий Ріг. 

Бабадей Валерія Вікторівна – студентка 4 СПС курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

9. Імунобіотики – новий підхід до корегування імунореактивності орга-

нізму тварин. 

Гогой Павло Олександрович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Нормалізація мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту пробіоти-

ками. 

Оніщенко Богдан Олегович – студент ФВМ 5 (С) курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Біологічна безпека в державних лабораторіях Держпродспоживслу-

жби України. 

Сластіон Юлія Олексіївна – студентка 4 СПС  

Науковий керівник – канд. вет. наук Рубленко І.О.,  

                                     асистент Тарануха С.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Мікологічне дослідження зерна. 

Грицик Христина Петрівна – студентка 3СПБ 

Науковий керівник – асистент Островський Д.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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13. Лікування парвовірусного ентериту собак. 

Яценко Дар’я Сергіївна – студентка 4 курсу 

Науковий керівник – викладач І категорії Човгун А.М. 

Технолого-економічний коледж БНАУ 
 

14. Проточная цитометрия в науке и практике ветеринарного врача. 

Бакыев Бегенч Низбердиевич – магистрант   

Научный руководитель – Субботина Ирина Анатольевна  

УО «Витебская Ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

 

Секція. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 

18 квітня 2019 року, 12:00, ауд. 2 
 

Наукові керівники – доктори вет. наук  

                                       Сахнюк В.В., Головаха В.І. 
Секретар – магістрант Плікус Я.М. 

 

1. Цукровий діабет у котів: діагностика і лікування. 

Прут Анастасія Алімівна – магістрантка 

Воробей  Єлізавета Сергіївна, 
Горицький Ростислав Сергійович – студенти 3 (Б) курсу  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Функціональний стан підшлункової залози і печінки в собак. 

Ахрамчук Вікторія Вікторівна – студентка 5 (С) курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Ліування собак за гепатопанкреатичного синдрому. 

Ахрамчук Вікторія Вікторівна – студентка 5 (С) курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Поширення та лікування телят за шлунково-кишкових хвороб. 

Поліщук Олена Михайлівна – студентка 4 СП (С) курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
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5. Лікувально-профілактичні заходи за шлунково-кишкових хвороб но-

вонароджених телят та аналіз їх ефективності. 

Квачук Микола Володимирович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Поширення, етіологія, діагностика респіраторних хвороб та лікування 

телят, хворих на катаральну бронхопневмонію. 

Ратинський Олег Вячеславович – магістрант 

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

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Діагностика та лікування корів, хворих на дистонії передшлунків. 

Гречка Андрій Сергійович – студент 4СПС курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Саморай М.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Отруєння собак ізоніазидом (поширення, діагностика та лікування). 

Бень Інна Сергіївна – магістрантка 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Гіпертрофічна кардіоміопатія у котів (причини та діагностика). 

Коломієць Анастасія Іванівна – студентка 5 курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Профілактика гепатодистрофії у курей батьківського поголів’я. 

Давидюк Неля Миколаївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Мельник А.Ю. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Профілактика порушення обміну мікроелементів у курчат-бройлерів. 

Оленко Андрій Олексійович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Мельник А.Ю.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Профілактика А-гіповітамінозу в курей екзотичних порід. 

Похила Вікторія Вікторівна – студентка 4СПС курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Мельник А.Ю.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
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13. Особливості диспансеризації птиці екзотичних порід в умовах ТОВ 

«Музей живої природи флори і фауни Олександрія». 

Теліженко Наталія Сергіївна – студентка 5С курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Мельник А.Ю. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Поширення внутрішніх хвороб свиней в умовах інтенсивного виро-

бництва свинини за сучасної технології ведення свинарства. 

Прокуда Інна Павлівна – магістрантка 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Поширення анемії телят в умовах малих молочно-товарних ферм. 

Ткач Роман Олександрович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Гепатопатія у собак (поширення, етіологія, клініко-гематологічний 

статус). 

Воропай Андрій Володимирович – магістрант 

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

 

17. Лікування котів за уролітіазу в умовах клініки „Ветманс” Черкаської 

області. 

Бабич Лілія Володимирівна – магістрантка 

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

 

18. Гастроентерит у службових собак: етіологія, клініка, лікування. 

Моруга Анастасія Андріївна – магістрантка 

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

 

19. Профілактика внутрішніх хвороб у великої рогатої худоби в умовах 

ферми Брід Дарі (США). 

Плікус Ярослав Миколайович – магістрант 

Науковий керівник – д-р вет. наук Головаха В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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20. Зміни показників крові у телят за катаральної бронхопневмонії. 

Гуров Дмитро Олександрович – студент 4 курсу 

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

 

21. Стан еритроцитопоезу у собак за гепатопатії. 

Станева Ганна Володимирівна – студентка 4 курсу 

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

 

22. Післяпологова гемоглобінурія в корів. 

Лісовий Віктор Олексійович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

23. Причини та діагностика хронічної ниркової недостатності у котів.  

Гордєєва Дарина Дмитрівна – студентка 5 курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

24. Метаболічний профіль крові коней української верхової породи. 

Воскобойник Вікторія Вікторівна – студентка 4 СПС курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Ветеринарне забезпечення вирощування курчат-бройлерів у ТОВ 

“Агрокомплекс” м. Біла Церква. 

Дубіненко Катерина Андріївна – магістрантка 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

26. Діагностика та лікування собак за панкреатиту. 

Кравченко Владислав Вадимович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
  

27. Діагностика і лікування котів за гастриту та панкреатиту.  

Батрак Станіслав Валерійович – магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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28. Поширення та діагностика хвороб травлення у собак в умовах мега-
полісу. 

Жигалова Анна Янівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

29.  Ефективність лікувальних заходів за кетозу корів. 
Куцак Ігор Олександрович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

30. Поширення та етіологія гепатопатій у собак в умовах міста. 
Зінько Ганна Василівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Тишківський М.Я. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

31. Диспансеризація високопродуктивних корів та аналіз її результатів. 
Юрчук Віталій Васильович – магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Сахнюк В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

32. Використання електронної бази даних Vet Fors для забезпечення ді-
яльності ветеринарної клініки. 

Остапчук Олексій Миколайович – магістрант 
Наукові керівники – д-р вет. наук Сахнюк В.В.,  
                                  канд. вет. наук Мельник А.Ю. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

33. Кетоз високопродуктивних корів (поширення, етіологія, методи діа-
гностики, лікування). 

Коваленко Тетяна Анатоліївна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Сахнюк В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

34. Ефективність лікування панкреатиту у тигрів. 
Лахтадир Анна Олександрівна – студентка 4 курсу 
Науковий керівник – викладач І категорії Пересунько О.Д. 

Технолого-економічний коледж БНАУ 
 

35. Ефективність лікування цитозоонозу у котів. 
Редька Ксенія Андріївна – студентка 4 курсу 
Науковий керівник – спеціаліст І категорії Єрохіна О.М. 
Технолого-економічний коледж БНАУ 
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Секція. ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ 
 

18 квітня 2019 року, 12:00, ауд. 3 
 

Наукові керівники – академіки НААН Власенко В.М., 

                                       Рубленко М.В. 

Секретар – студентка Чернай Д.С. 
 

1. Зміщення сичуга у корів: профілактика, діагностика та лікування у 

ТДВ «Терезине». 

Іваниця Ігор Олександрович –  студент 3 СПб курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Сучасні підходи до кастрації жеребців.  

Воробей Єлизавета Сергіївна,  
Тельнов Владислав Сергійович – студенти 3б курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Особливості проведення профілактичної і лікувальної кастрацій са-

мок дрібних домашніх тварин. 

Пономаренко Софія Сергіївна – студентка 2м курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Актиномікома у самця ігуани. 

Чернай Дарина Сергіївна – студентка 2м курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Діагностика та лікування гриж хребта у собак. 

Скіцан Мирослава Романівна – студентка 2м курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Сучасні методики діагностики та лікування запалення параанальних 

залоз собак. 

Дерев’янко Дмитро Олегович – магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Післяопераційна терапія ран у собак за остеосинтезу трубчастих кісток. 

Бабій Ілля Андрійович – магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Піодермії у карликових порід собак. 

Ситник Олександр Анатолійович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

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

Ковальчук Катерина Вячеславівна – магістрантка 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Ефективність лікування за пухлин молочної залози у кішок. 

Барчак Дмитро Миколайович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Сучасні композитні матеріали для заміщення кісткових дефектів у 

тварин. 

Олійник Андрій Олександрович – магістрант  

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Використання електрокоагуляції за видалення пухлин молочної за-

лози у сук. 

Чекулаєва Дарина Романівна –  магістрантка 

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Стан системи гемостазу за поодиноких пухлин молочної залози 

у сук. 

Пекур Анатолій Юрійович – магістрант  

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Імунологічні аспекти папіломатозу у великої рогатої худоби. 

Лизій Іван Петрович – магістрант  

Науковий керівник – академік НААН Рубленко М.В.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
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15. Застосування алопластики при лікуванні свиней з грижами. 

Втюрін Семен Анатолійович – магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Застосування препарату «Кергап» при лікуванні собак з переломами 

кісток. 

Ніфонтов Ян Олександрович – магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Сорбційна терапія за ранового процесу у собак. 

Заполочний Олександр Юрійович – магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Лікування собак з остеосаркомою. 

Запорожан Анатолій Вікторович – магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Озонотерапія собак з хірургічною інфекцією. 

Шагін Максим Вікторович – магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

20. Порівняльна ефективність лікування великої рогатої худоби, хворої 

на папіломатоз. 

Мартьянов Михайло Вадимович – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Поширення та лікування гнійно-некротичних уражень в ділянці па-

льців у великої рогатої худоби. 

Вовк Дмитро Михайлович  – магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

22. Лікування та прoфілактика захвoрювань парoдoнту у дрібних тварин. 

Дмітрієв Вячеслав Анатoлійoвич – магістрант 

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



21 

23. Етіологія та поширення захворювань шкіри у дрібних тварин. 
Самойлов Владислав Олегович – магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Кoзій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

24. Лікувальнo-прoфілактичні захoди за хвoрoб кінцівoк у корів. 
Сирнікoва Ілoна Андріївна – магістрантка 
Науковий керівник – д-р вет. наук Кoзій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Рoзрoбка лікувальнo-прoфілактичних захoдів за виразoк підошви у корів. 
Палієнкo Юрій Сергійoвич – магістрант 
Науковий керівник – д-р вет. наук Кoзій В.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

26. Особливості лікування собак за  сухого керато-кон’юнктивіту.  
Журко Сергій Сергійович – магістрант 
Науковий керівник – канд. вет. наук Андрієць В.Г. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

27. Лікувальні дієти після хірургічного лікування сечокам’яної хвороби котів. 
Бобер Катерина Борисівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Андрієць В.Г. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

28. Порівняння різних методів седації у схемах анестезії собак. 
Плюшко Юлія В’ячеславівна – магістрантка 
Науковий керівник – канд. вет. наук Андрієць В.Г.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

Секція. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

РЕПРОДУКТОЛОГІЇ ТВАРИН 
 

18 квітня 2019 року, 12:00, ауд. 135 
 

Наукові керівники – кандидати вет. наук Вельбівець М.В.,  
                                       Єрошенко О.В. 

Секретар – студентка Олійник А.Ю. 
 

1. Ефективність використання експрес-тесту IDEXX TEST для діагнос-
тики вагітності y корів. 

Голяк Ірина Станіславівна – студентка 4 (Б) курсу 
Науковий керівник – канд. вет. наук Вельбівець М.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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2. Ефективність застосування гормональних  препаратів для перериван-

ня вагітності y сук. 

Гуров Дмитро Олександрович – студент 4 (С) курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Порівняльна оцінка методів стимуляції статевої функції y корів. 

Вальчук Вікторія Вікторівна – студентка 5 курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Івасенко Б.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Аналіз стану відтворення великої рогатої худоби y господарствах Іл-

лінецького району Вінницької області. 

Колодка Аліна Василівна – студентка 5 курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Івасенко Б.П. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Ефективність євітселу та інтрамару за лікування корів з прихованим 

маститом. 

Гришков Дмитро Русланович – студент 4СПС курсу 

Науковий керівник – канд. вет. наук Плахотнюк І.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Ефективність комплексних методів фармакотерапії корів за метриту. 

Таргонський Руслан Петрович – студент 4 СПС курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Поширеність пухлин молочної залози y кішок за матеріалами ветери-

нарної клініки «Ветеринарний центр доктора Левицького», м. Київ. 

Підопригора Олеся Григорівна – студентка 4 СПС курсу 

Науковий керівник – асистент Єрошенко О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Ефективність методів лікування корів, хворих на субклінічний мастит.  

Олійник Анна Юріївна  – студентка 4СП (С) курсу 

Науковий керівник – асистент Єрошенко О.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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БНАУ, 2019. Зам. 6846. 


