
Звіт 

про роботу гуртка «Патолог»  

кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин 

факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного 

університету за 2020 - 2021 навчальний рік 

 

За звітний період на кафедрі нормальної і патологічної анатомії та 

фізіології тварин було проведено 10 засідань гуртка «Патолог». За цей період 

були заслухані цікаві наукові доповіді студентів факультету ветеринарної 

медицини під керівництвом доцентів Омельченко Н.О., Авраменко Н.О., 

Дмитренко Н.І. згідно обраних тематик: 

1. Омельченко Г.О., Лучко Ю.М. Особливості селезінки різних видів 

тварин /Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том ІІ. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2020. – С. 282-284. 

2. Омельченко Г.О., Попова Д.О. Деякі факти про котів /Матеріали 

студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної 

академії, 16-17 квітня 2020 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2020. 

– С. 290-292. 

3. Омельченко Г.О., Саєнко М.В. «Святий лікар» (до 160-річчя від 

дня народження Феофіла Гавриловича Яновського (1860-1928) 

/Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том ІІ. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2020. – С. 303-305. 

4. Омельченко Г.О., Ткаченко В.О. Найбільш смертоносні пандемії в 

історії /Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том ІІ. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2020. – С. 309-311. 

5. Авраменко Н.О., Булич А.О. Історія практики карантинів 

/Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том ІІ. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2020. – С. 252-254. 

6. Авраменко Н.О., Латухін О.Є. Маски і рукавички: історія захисту 

/Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том ІІ. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2020. – С. 280-282. 

7. Авраменко Н.О., Очкас Л.І. Особливості рецепторів комах  

/Матеріали студентської наукової конференції Полтавської 

державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том ІІ. – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2020. – С. 288-290. 

8. Авраменко Н.О., Рудяшко В.С. Деякі аспекти нервової системи 

плазунів /Матеріали студентської наукової конференції 

Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том 

ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2020. – С. 298-300. 

9. Горгоц М.С., Авраменко Н.О. Анатомія отруйних рептилій. 



/Конференція здобувачів вищої освіти за результатами науково-

дослідної роботи  в 2020 році, 13 травня 2021 року. 

10. Водоп’янов І.Д., Авраменко Н.О. Морфологічна особливість 

будови шлунка коня та корови /Конференція здобувачів вищої 

освіти за результатами науково-дослідної роботи  в 2020 році, 13 

травня 2021 року. 

11. Гончар Р.О., Авраменко Н.О. Анатомічні особливості будови серця 

тварин /Конференція здобувачів вищої освіти за результатами 

науково-дослідної роботи  в 2020 році, 13 травня 2021 року. 

12. Кухаренко А.І., Авраменко Н.О. Анатомічні особливості пуми від 

звичайної кішки /Конференція здобувачів вищої освіти за 

результатами науково-дослідної роботи  в 2020 році, 13 травня 

2021 року. 

13. Мироненко Я. Ю., Авраменко Н.О. Визначення віку коня за станом 

його зубів/Конференція здобувачів вищої освіти за результатами 

науково-дослідної роботи  в 2020 році, 13 травня 2021 року. 

14. Швець К. В., Омельченко Г. О. Сучасні аспекти лікування 

сечокам’яної хвороби у котів. / Студентська наукова онлайн 

конференція «Дні студентської науки у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С.Г.Гжицького», присвячена 140-річчю відкриття 

навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та 

школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для 

тварин у Львові», 13-14 травня 2021 року. 

15. Хуторний О. О., Омельченко Г. О. Поширення сказу на території 

Дніпропетровської області. / Студентська наукова онлайн 

конференція «Дні студентської науки у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С.Г.Гжицького», присвячена 140-річчю відкриття 

навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та 

школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для 

тварин у Львові», 13-14 травня 2021 року. 

16. Левченко М. В., Авраменко Н.О. Морфологічне дослідження 

тілець Гейнца-Ерліха у звичайних котів (Felis domestica) та їх 

відмінність від тілець Шмауха/ Студентська наукова онлайн 

конференція «Дні студентської науки у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С.Г.Гжицького», присвячена 140-річчю відкриття 

навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та 

школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для 

тварин у Львові», 13-14 травня 2021 року. 

17. Олексієнко Я. О., Авраменко Н. О. Шкідливий вплив 

гормональних контрацептивів на організм дрібних тварин. / 

Студентська наукова онлайн конференція «Дні студентської науки 

у Львівському національному університеті ветеринарної медицини 



та біотехнологій ім. С.Г.Гжицького», присвячена 140-річчю 

відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська 

ветеринарна школа та школа підковування коней разом із 

клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», 13-14 травня 2021 

року. 

 

Студенти гуртківці також приймали активну участь у студентській 

науковій конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 

2020 року, Конференції здобувачів вищої освіти за результатами науково-

дослідної роботи  в 2020 році, 13 травня 2021 року, Студентській науковій 

онлайн конференції «Дні студентської науки у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Г.Гжицького», 

присвяченій 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-

королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із 

клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», 13-14 травня 2021 року,   

Гурток кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин 

продовжує далі працювати з активними студентами, котрі бажають проводити 

наукові дослідження за своїм вибором згідно тематики кафедри. 

 

 

 

 

Керівник гуртка, доцент            ___________________ Авраменко Н.О. 
 


