


1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує призначення, порядок створення, 
реорганізації, перейменування та управління діяльності навчально-наукової 
лабораторії паразитології (далі - ННЛП) Полтавського державного аграрного 
університету (далі - ПДАУ).

1.2. ННЛП є структурним навчально-науковим підрозділом кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної 
медицини ПДАУ, створюється та ліквідується наказом ректора університету 
за рекомендацією вченої ради факультету ветеринарної медицини.

1.3. В своїй діяльності ННЛП керується наступними документами:
- Конституцією України;
- Кодексом законів про працю України (КЗпПУ);
- Цивільним кодексом України;
- Господарським кодексом України;
- Законом України «Про освіту»;
— Законом України «Про вищу освіту»;
- Статутом ПДАУ;
- Положенням про наукові підрозділи (інститути, лабораторії) ПДАУ;
- Правилами внутрішнього трудового розпорядку ПДАУ;
- Наказами ректора ПДАУ;
- даним Положенням.
1.4. Це положення поширюється на штатних наукових, науково- 

педагогічних та інших працівників, аспірантів та студентів ПДАУ.
1.5. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором 

відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.
1.6. ННЛП підпорядковується і підзвітна проректору з науково- 

педагогічної роботи університету.

2. Основні напрями діяльності ННЛП

2.1. Наукові дослідження ННЛП плануються в напрямках: питання 
поширення паразитарних зоонозів та зооантропонозів на території України; 
удосконалення методів зажиттєвої та посмертної діагностики паразитарних 
захворювань тварин; вивчення патогенезу інвазійних хвороб тварин; 
з’ясування морфобіологічних та морфометричних особливостей збудників 
паразитозів тварин; запропонування нових високоефективних сучасних 
лікарських засобів вітчизняного виробництва за паразитарних захворювань 
тварин тощо.



2.2. ННЛП забезпечує проведення навчального процесу згідно з 
навчальними планами кафедри по тих дисциплінах, які відносяться до 
спеціальності 211 - Ветеринарна медицина.

2.3. ННЛП виконує наукові дослідження за тематиками, які 
поглиблюють та розвивають навчальний процес та сприяють активному 
залученню студентів до наукової діяльності.

2.4. ННЛП проводить та сприяє проведенню наукових семінарів, 
конференцій, гуртків тощо.

2.5. ННЛП розробляє необхідні для навчального процесу наукові та 
методичні матеріали відповідно до актуальних та перспективних напрямів 
навчальних та наукових робіт.

3. Основні задачі та функції ННЛП

3.1. Основним принципом навчальної діяльності ННЛП є теоретична та 
практична підготовка висококваліфікованих спеціалістів з фаху «Ветеринарна 
медицина». Основним принципом наукової діяльності ННЛП є проведення 
наукових досліджень на сучасному світовому рівні, постановка і пошук 
шляхів розв’язання проблем з поширення, діагностики та заходів боротьби і 
профілактики паразитарних зоонозів й зооантропонозів.

3.2. Цілями наукової діяльності ННЛП є:
— розширення і поглиблення знань щодо механізмів функціонування 

паразитоценозів на певних біогеографічних зонах та взаємодії організму 
«хазяїна» та паразита тощо;

- освоєння та впровадження сучасних, безпечних, зручних та 
економічно доцільних методів зажиттєвої та посмертної діагностики 
інвазійних хвороб тварин;

— широке залучення студентів до наукової роботи, що сприятиме 
поліпшенню якості навчальної роботи;

- розширення міжнародних наукових й освітніх контактів, наукові 
обміни, спільні публікації і впровадження результатів досліджень в 
навчальний процес;

3.3. Методи діяльності ННЛП визначаються задачами, які ННЛП 
покликана вирішувати. Основним методом діяльності ННЛП є широке 
залучення до наукової роботи викладачів кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи, в якості висококваліфікованих фахівців з 
ветеринарної медицини, а також одночасне залучення студентів та аспірантів 
факультету ветеринарної медицини.



3.4. Основними задачами навчально-наукової лабораторії паразитології 
є:

• Забезпечення умов для проведення лабораторних робіт за курсами та 
спецкурсами навчального процесу напряму «Ветеринарна медицина».

• Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками 
дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі 
вивчення дисциплін зі спеціальності 211 - Ветеринарна медицина та 
написанні курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

• Дослідження поширення паразитарних захворювань тварин на 
території України:

- визначення екстенсивності (ЕІ) та інтенсивності інвазії (ТІ) тварин;
-визначення вікової та сезонної динаміки паразитарних захворювань 

тварин;
- визначення впливу форми власності господарств на склад збудників у 

паразитоценозі певного регіону, а також на ЕІ та II.
• Дослідження запропонованих та удосконалених методів діагностики 

паразитарних захворювань тварин:
- удосконалення зажиттєвих методів діагностики;
- удосконалення посмертних методів діагностики;
-дослідження серологічних методів діагностики протозоозів, акарозів, 

гельмінтозів та ентомозів тварин.
• Дослідження терапевтичної ефективності лікарських засобів за 

інвазійних хвороб тварин:
- визначення екстенсефективності (ЕЕ) лікарських засобів;
- визначення інтенсефективності (IE) лікарських засобів;
- визначення оптимальних доз лікарських засобів, які забезпечують 

високий терапевтичний ефект та є нетоксичними для організму тварин.
• Дослідження дезінвазійних властивостей дезінфектантів:
- визначення ефективності дезінфікуючих засобів на ендогенні форми 

розвитку паразитів;
- визначення оптимальних концентрацій дезінфектантів як 

дезінвазійних засобів при проведенні дезінвазії вигульних майданчиків для 
тварин;

- визначення оптимальних концентрацій дезінфектантів як 
дезінвазійних засобів при проведенні заключної дезінвазії в приміщеннях для 
тварин.

• Удосконалення заходів з профілактики паразитарних захворювань 
тварин.



• Впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та у 
навчальний процес.

• Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які 
пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах 
та у наукових виданнях.

• Розвиток кадрового потенціалу ПДАУ.
3.5. Для досягнення поставлених цілей ННЛП виконує наступні функції:
- проведення наукових досліджень у різних галузях ветеринарії, 

тематика яких затверджується вченою радою академії;
- сприяння оволодінню студентами вміння представляти результати 

наукових досліджень;
- допомагає кафедрі паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

проводити науково-практичні семінари, круглі столи, обговорення 
результатів дослідницьких проектів;

- облік занять та досліджень, що проводяться в лабораторії;
-залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів 

ПДАУ до виконання науково-дослідних робіт;
- за результатами діяльності ННЛП організовувати видавництво 

монографій, навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, 
статей, тез, створювати та поповнювати інформаційно-ресурсний банк даних, 
інформаційно-аналітичне середовище, проводити науково-методичні заходи;

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів;
- проведення занять та залучення студентів до гуртка «Паразитологія та 

інвазійні хвороби тварин»;
- здійснення аналізу ефективності роботи лабораторії та складання 

встановленої звітності.

4. Права

4.1. Залучати у встановленому порядку фахівців та студентів 
університету до проведення наукових досліджень.

4.2. Виносити питання, що стосуються роботи лабораторії, на засідання 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи та вченої ради 
факультету ветеринарної медицини.

4.3. Здійснювати зв'язок з іншими підрозділами університету та іншими 
організаціями з питань діяльності лабораторії.

4.4. Брати участь у засіданнях та методологічних семінарах кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи.




