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Полтавській державній аграрній академії; Дніпровському державному аграрно-
економічному університеті 



 
 

 
 

Полтавська державна аграрна академія

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ 
ЗА КТЕНОЦЕФАЛЬОЗУ СОБАК

2020

УДК 636.7:616.99:595.775.1:615.285

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ ЗА 
КТЕНОЦЕФАЛЬОЗУ СОБАК

У рекомендаціях наведені дані щодо морфологічних і біологічних 
особливостей збудників ктсноцефальозу собак роду Сіепосеркаїісіез, їх впливу 
на організм тварин, епізоотології та лабораторної діагностики за паразитування 
бліх. Описані сучасні препарати, які зареєстровані в Україні і можуть бути 
використані у боротьбі та профілактиці ктеноцефальозу собак. Розраховані для 
здобувачів вищої освіти та фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина».

Рекомендації підготували:
Горб К. О., аспірант (Полтавська державна аграрна академія);
Євстаф'єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська 
державна аграрна академія);

Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська державна 
аграрна академія)

Рецензенти:
Кулинич С. М., доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри 

хірургії та акушерства (Полтавська державна аграрна академія);
Дмитренко Н. І., кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри 

нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин (Полтавська державна 
аграрна академія)

Горб К. 0., Євстаф'єва В. О., Мельничук В. В. Рекомендації щодо 
діагностики та заходів боротьби за ктеноцефальозу собак. Полтава, 2020. 
28 с.

Рекомендації розглянуті та схвалені:
Науково-методичною радою факультету ветеринарної медицини

Полтавської державної аграрної академії (протокол № 1 від 28 серпня
2020 року);

Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол № 25
від 31 серпня 2020 року).
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДІАГНОСТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ

ЗБУДНИКІВ НЕМАТОДОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ ОВЕЦЬ

ЛЬВІВ - 2019

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С. 3. ҐЖИЦЬКОГО

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

УДК 636.32/.38:616.99:576:595.132

М 48

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні Вченої ради 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. 3. Гжицького (протокол № 7 від 31 жовтня 2018 року).

Методичні рекомендації розглянуто, затверджено і прийнято ДО 
впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-методичною радою 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів (протокол № 3 від 20 грудня 2018 року).

Розробники:
Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук
Юськів І. Д., доктор вегеринарних наук, професор
Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. 3. Гжицького

Рецензенти:
Замазій А. А., доктор ветеринарних наук, професор кафедри інфекційної 

патології, гігієни, санітарії та біобезпеки (Полтавська державна аграрна академія);
Гуфрій Д. Ф., доктор ветеринарних наук, професор кафедри фармакології та 

токсикології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького).

Методичні рекомендації з діагностики та диференційної 
діагностики збудників нематодозів травного каналу овець / 
[В. В. Мельничук, І. Д. Юськів] - Львів: Львівський національний 
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, 
2019.-44 с.

У методичних рекомендаціях наведені дані щодо систематичного положення, 
морфо-біологічних та метричних особливостей збудників нематодозів травного 
каналу овець, що реєструються на території України. Описані диференційні ознаки 
імагінальних стадій гельмінтів, що паразитують в шлунково-кишковому каналі 
овець і можуть бути використані для підвищення ефективності їх ідентифікації. 
Розроблені для науковців, здобу вачів вищої освіти та фахівців зі спеціальності 
«Ветеринарна медицина».

©Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, Мельничук В. В., Юськів І. Д„ 2019
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Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській областіПолтавська державна аграрна академія

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДІАГНОСТИКИ ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ 
ЗА ВАРООЗУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ

2019

УДК 636:638.1.09:595.42

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ ЗА ВАРООЗУ 
МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ

У рекомендаціях наведені дані щодо морфологічних особливостей 
збудника вароозу медоносних бджіл - Уаггоа деіїгисіог, епізоотології, 
патогенезу, клінічного прояву та лабораторної діагностики за вароозу. Описані 
сучасні препарати, які зареєстровані в Україні і можуть бути використані у 
боротьбі та профілактиці вароозу бджіл. Розраховані для здобувачів вищої 
освіти та фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина».

Рекомендації підготували:
Назаренко О. С., аспірант (Полтавська державна аграрна академія);
Євстаф'єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська 
державна аграрна академія)

Рецензенти:
Замазій А. А., доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри 

патологічної анатомії та інфекційної патології (Полтавська державна аграрна 
академія);

Дмитренко II. І., кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри 
нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин (Полтавська державна 
аграрна академія)

Назаренко 0. С., Євстаф’єва В. 0. Рекомендації з діагностики та заходів 
боротьби за вароозу медоносних бджіл. Полтава, 2019. ЗО с.

Рекомендації розглянуті та схвалені:
Пауково-мегодичною радою факультету ветеринарної медицини

Полтавської державної аграрної академії (протокол № 8 від 20 травня
2019 року);

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області
(протокол № 3 від 17 липня 2019 року).
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Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській областіПолтавська державна аграрна академія

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ

КАПІЛЯРІОЗУ ГУСЕЙ

2018

УДК 636.598.09:616.995.132

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 
КАПІЛЯРІОЗУ ГУСЕЙ

У рекомендаціях наведені дані щодо морфологічних особливостей 
збудників капіляріозу гусей, епізоотології та посмертної лабораторної 
діагностики капіляріозу. Описані сучасні антигельмінтні препарати, які 
зареєстровані в Україні і можуть бути використані у боротьбі та профілактиці 
капіляріозу гусей. Розраховані для здобувачів вищої освіти та фахівців зі 
спеціальності «Ветеринарна медицина».

Рекомендації підготували:
Єресько В. І., аспірант (Полтавська державна аграрна академія);
Євстаф'єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська 
державна аграрна академія);

Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська державна 
аграрна академія).

Рецензенти:
ЗамазійА. А., доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри 

патологічної анатомії та інфекційної патології (Полтавська державна аграрна 
академія);

Дмитренко Н. 1., кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри 
нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин (Полтавська державна 
аграрна академія).

Єресько В. І., Євстаф'єва В. О., Мельничук В. В. Рекомендації з 
діагностики, лікування та профілактики капіляріозу гусей. Полтава, 2018. 
28 с.

Рекомендації розглянуті та схвалені:
Науково-методичною радою факультету ветеринарної медицини

Полтавської державної аграрної академії (протокол № І від 4 вересня
2018 року);

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області
(протокол № 18 від 10 жовтня 2018 року).
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Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській областіПолтавська державна аграрна академія

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

ЗА МЕЛОФАГОЗУ ОВЕЦЬ

2018

УДК 619:636.32/.38:616.995.7

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗА МЕЛОФАГОЗУ 
ОВЕЦЬ

У рекомендаціях наведені дані щодо морфо-біологічних особливостей 
паразитичних комах Меіорка^из ох’іпиз, епізоотології, клінічного прояву та 
впливу мелофаг на організм інвазованих овець. Описані сучасні лікарські 
препарати, які зареєстровані в Україні і можуть бути використані у боротьбі та 
профілактиці мелофагозу овець. Розраховані для здобувачів вищої освіти та 
фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина».

Рекомендації підготували:
Бородай Є. О., аспірант (Полтавська державна аграрна академія);
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська 
державна аграрна академія);

Мельничук В. В., кандидат ветеринарних наук, старший викладач 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська 
державна аграрна академія).

Рецензенти:
Довгій Ю. Ю„ доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри 

паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни (Житомирський 
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