
ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРАХ  

ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
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Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ 
 

Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

 
1 Моніторинг, 

удосконалення 

діагностики, 

лікування та 

профілактика 

інвазійних хвороб 

птиці центральної 

частини України  

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор 

№1112U001561 2011–2021 Єресько В. І., 

аспірант 

Протокол № 6 від 22.11.2016 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи); 

Стародуб Є. С., 

аспірант 

Протокол № 1 від 04.09.2018 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 

2 Моніторинг та 

розробка заходів 

боротьби з 

гельмінтозами, 

протозойними і 

ектопаразитарним

и захворюваннями 

тварин 

 

 

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор 

№ 0112U001562 2012–2022 Горб К. О., 

аспірант 

Протокол № 7 від  11.12.2017 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 

Хорольський А. А., 

аспірант 

Протокол № 6 від 11.12.2020 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 



№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

Науковий  

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь,  

вчене звання) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при наявності), 
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виконання 

Строки 

виконання 
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Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Підстава до 

виконання  

(витягу із протоколу № засідання  

кафедри, дата) 

3. Моніторинг, 

удосконалення 

діагностики, 

лікування та 

профілактика 

інвазійних хвороб 

тварин 

центральної 

частини України  

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор 

№ 0112U001560 2011–2021 Мельничук В.В, 

к.вет.н., доцент; 

Корчан Л. М., 

к.вет.н., доцент; 

Михайлютенко 

С.М. 

к.вет.н., доцент; 

Кручиненко О.В., 

д.вет.н., доцент 

Протокол № 6 від  22.11.2016 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 

Сорокова С.С. Протокол № 1 від  04.09.2018 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 
4. Еколого-

фауністичний 

моніторинг, 

прогнозування та 

заходи боротьби з 

інвазійними 

хворобами бджіл  

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор 

№ 0113U006494 2013–2028 Мельничук В.В, 

к.вет.н., доцент 

Протокол № 6 від  22.11.2016 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 

5. Моніторинг, 

впровадження 

удосконалених 

методів 

діагностики, 

лікування та 

профілактики 

інвазійних хвороб 

тварин  

Євстаф'єва 
Валентина 

Олександрівна 
доктор 

ветеринарних наук, 
професор; 

Мельничук Віталій 
Васильович 

кандидат 
ветеринарних наук, 

доцент 

№ 0121U100644 2021–2028 Хорольський А.А., 

аспірант 

Протокол № 7 від  15.01.2021 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 



№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

Науковий  

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь,  

вчене звання) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при наявності), 

строки 

виконання 

Строки 

виконання 

(роки) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Підстава до 

виконання  

(витягу із протоколу № засідання  

кафедри, дата) 

6. 

Еколого-

фауністичний 

моніторинг та 

розробка сучасних 

методів 

діагностики, 

заходів боротьби і 

профілактики 

паразитарних 

хвороб у птахів 

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор; 

Михайлютенко 

Світлана 

Миколаївна 

кандидат 

ветеринарних наук, 

доцент 

№ 0121U107882 2021–2028 Стародуб Є.С., 

аспірант 

Протокол № 7 від 15.01.2021 р. 

(кафедра паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи) 

кафедра хірургії та акушерства 

 
1. Вивчення 

патогенезу та 

розробка 

патогенетичних 

методів терапії 

запальних 

процесів при 

хірургічних 

хворобах тварин 

Киричко  

Борис Павлович 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор 

0117U004721 2016–2026 Сахарова О. Ю., 

аспірант 

Протокол № 2 від 16.09.2020 р. 

(кафедра хірургії та акушерства) 

Кулинич С.М.,  

д.вет.н., професор 

Дехнич І.С., 

аспірант 

Протокол № 2 від 16.09.2020 р. 

(кафедра хірургії та акушерства) 

Кулинич С.М., 

д.вет.н., професор 

Зезекало М. А., 

аспірант 

 

 

 

Протокол № 2 

від 09.10.2019 р. 

(кафедра хірургії та акушерства) 



№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

Науковий  

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь,  

вчене звання) 
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реєстраційний 

номер 

(при наявності), 

строки 

виконання 

Строки 

виконання 

(роки) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Підстава до 

виконання  

(витягу із протоколу № засідання  

кафедри, дата) 

Кулинич С.М., 

д.вет.н., професор 

Омельяненко О.Є., 

апірант 

Протокол № 1  

від 04.09.2018 р.  

(кафедра хірургії та акушерства) 

Кулинич С.М., 

д.вет.н., професор 

Роскладка Д. Ю., 

асірант 

Протокол № 2 від 18.10.2017 р. 

(кафедра хірургії та акушерства) 

2. Особливості 

патоморфологічних 

змін за 

бактеріальних 

хвороб у плазунів 

Киричко  

Борис Павлович 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор 

049U003569 2016–2021 Туль О. І., апірант Протокол № 2 

від 09.10.2019 р. 

(кафедра хірургії та акушерства ) 

кафедра терапії імені професора П. І. Локеса 

 
1. Порівняльна 

діагностична 

інформативність 

різних методів 

визначення 

функціонального 

стану селезінки у 

свійських тварин в 

нормі та за 

патології 

 

 
 

доктор 

ветеринарних наук, 

професор; 

Кравченко С.О., 

кандидат 

ветеринарних наук, 

доцент 

 

 

 

0116U003139 2016–2022 
Кравченко С.О., 

к.вет.н., доцент 

Протокол № 12 від 19.07.2016 р. 

(кафедра терапії)  

Романенко Є.В., 

аспірант 

Протокол № 1 від 29.08.2016 р.  

(кафедра терапії) 

Локес П. І. 



№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

Науковий  

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь,  

вчене звання) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при наявності), 

строки 

виконання 

Строки 

виконання 

(роки) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Підстава до 

виконання  

(витягу із протоколу № засідання  

кафедри, дата) 

 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 
 

кафедра терапії імені професора П. І. Локеса 

2. Зміни 

ендокринної 

функції 

підшлункової 

залози у свійських 

котів за 

панкреатиту 

Кравченко С.О., 

кандидат 

ветеринарних наук, 

доцент 

Протокол № 1 

від 05.09.2016 р 

(факультет 

ветеринарної 

медицини) 

2016–2020 
Боброва В. В., 

аспірант 

Протокол № 1 від  29.08.2016 р. 

(кафедра терапії) 

3. Внутрішня 

незаразна 

патологія у тварин 

(етіологія, 

патогенез, 

діагностика, 

лікування, 

профілактика) 

Шатохін П. П., 

кандидат 

ветеринарних наук, 

доцент 

Протокол № 6 від 

16.03.2020 р. 

(факультет 

ветеринарної 

медицини) 

2020–2029 
Обідний Я. Р., 

аспірант 

Протокол № 10 від 19.02.2020 р. 

(кафедра терапії імені професора 

П. І. Локеса) 

 
 

 

 


