
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт 

 з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

 

18-19 квітня 2019 року в Одеському державному аграрному 

університеті відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

галузі знань 21 – Ветеринарна медицина, спеціальностей 211 «Ветеринарна 

медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».  

ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ 

Голова комісії: Мазуренко Ігор Костянтинович, проректор з наукової 

роботи, д.т.н., професор, академік АН ВО України; 

Члени комісії: Ушаков Олег Степанович, декан факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій, к. в. н., доцент; 

Коренєва Жанна Борисівна, заступник декана факультету ветеринарної 

медицини та біотехнологій, завідувач кафедри нормальної і патологічної 

анатомії та патофізіології;  

Тодоров Микола Іванович, відповідальний секретар, доцент кафедри 

внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики, к.вет.н; 

Гуніч Вікторія Володимирівна, заступник декана факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій з наукової роботи, к. вет. н., доцент;  

Півень Ольга Тарасівна, асистент кафедри ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи, к. вет. н.. 

СКЛАД ГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ  

Голова Кучеренко Юрій Леонідович, к.вет.н., проректор з навчальної та 

методичної роботи Одеського державного аграрного університету. 

Члени галузевої комісії: 

Засєкін Дмитро Адамович ,- д.вет.н., професор, академік АН ВО 

України, директору НДІ здоров’я тварин, НУБіП Україна; 

Фотіна Тетяна Іванівна, - д.вет.н., професор, завідувач кафедри 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва СНАУ; 

Скляров Павло Миколайович, д.вет.н., професор кафедри хірургії і 

акушерства сільськогосподарських тварин, ДДАЕУ; 

Горальський Леонід Петрович , д.вет.н., професор, академік АН ВО, 

Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри анатомії, 

гістології, директор науково-інноваційного інституту тваринництва та 

ветеринарії, ЖНАУ; 

Багатко Леонід Мечиславович, к.вет.н., доцент кафедри терапії і 

клінічної діагностики ім. В. І. Левченко, БНАУ  

Скрипка Марина Вікторівна, д.вет.н., професор кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та патофізіології; 

Тарасенко Людмила Олексіївна, д.вет.н., професор, завідувач кафедри 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи; 

Телятніков Андрій Володимирович, д.вет.н., професор, завідувач 

кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин; 



Хімич Марія Сергіївна, к.вет.н., доцент кафедри ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи;  

Савченко Валентина Іванівна, к.вет.н., доцент кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи; 

 
 

 
 

 



Одеса перлина біля моря і обговорювати її неповторний національний 

колорит, непередбачуваність, можна дуже довго. Про це свідчить навіть 

погода – увесь тиждень були дощі, 18-19 квітня, не дивлячись на прогноз, 

сталося диво. Погода сприяла нашому конкурсу – стало ясно, хмари 

розсіялися, сонце засіяло.  

 
 

І все це Одеса підготувала для наших конкурсантів з ВНЗ України, а 

команд було аж 11:  

 Дніпровський державний аграрно-економічний університет; 

 Білоцерківський національний аграрний університет;  

 Подільський державний аграрно-технічний університет;  

 Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Гжицького;  

 Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м.Київ;  

 Науково-навчальний інститут ветеринарної медицини 

Луганського національного аграрного університету м. Харків;  

 Житомирський національний агроекологічний університет;  

 Сумський національний аграрний університет;  

 Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка;  

 Миколаївський національний аграрний університет. 

 

 



 
Президія Конкурсу: проректор з наукової роботи І.К.Мазуренко, проректор з 

навчальної та методичної роботи Ю.Л.Кучеренко, декан факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій О.С.Ушаков 

  

 
Відкрив конкурс проректор з наукової роботи І.К.Мазуренко, який 

наголосив про значення таких конкурсів для сучасного студентства, про 

можливість подальшого розвитку наукових досліджень, захисту 

магістерської роботи, а у подальшому кандидатської і докторської 

дисертацій. 

Вів конкурс проректор з навчальної та методичної роботи к.вет.н. 

Ю.Л.Кучеренко.  

Роботу конкурсу було організовано прозоро. Всі студенти конкурсанти 

мали змогу доповісти наукові напрацювання своєї роботи. Після доповіді 

конкурсантам мали змогу задати питання не тільки члени галузевої комісії, а 

у всі бажаючі інші конкурсанти та їх наукові керівники. 



 
 

Наші переможці: 

Диплом І ступеня спеціальність 211 Мечет Лідія Ігорівна керівник 

Улизько Сергій Іванович, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

клінічної діагностики ОДАУ 

Диплом І ступеня спеціальність 212 Довбиш Вікторія Віталіївна 

керівник Букалова Наталія Володимирівна доцент кафедри ветсанекспертизи, 

гігієни продуктів тваринництва та патанатомії імені Й.С.Загаєвського. 

Білоцерківський національний аграрний університет. 

Диплом ІІ ступеня спеціальність 211 Мірошниченко Юлія Миколаївна 

керівник Зон Григорій Анатолійович професор кафедри вірусології, 

патанатомії та хвороб птиці ім. Панікара І.І. Сумський національний 

аграрний університет. 

Диплом ІІ ступеня спеціальність 212 Подстрєлова Ольга Сергіївна 

керівник Галабурда Марія Алімівна, доцент кафедри ветеринарно- санітарної 

експертизи Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Диплом ІІІ ступеня спеціальність 211 Шульська Валерія Олександрівна 

керівник Сокульський Ігор Миколайович доцент кафедри анатомії і гістології 

Житомирський національний агроекологічний університет. 



Диплом ІІІ ступеня спеціальність 211 Дорошенко Яніна Марківна, 

Новицький Всеволод Олександрович керівник Голубєв Олександр 

Володимирович головний лікар ННВ КДЦ ДДАЕУ, асистент кафедри 

клінічної діагностики та ВХТ Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет. 

Диплом ІІІ ступеня спеціальність 212 Горобей Олександр Олексійович 

керівник Хімич Марія Сергіївна доцент кафедри ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи Одеський державний аграрний університет. 

Наші викладачі, доценти Хімич М.С. та Улизько С.І., підготували 

переможців нашого конкурсу за спеціальністю 211 Мечет Лідію ( 1 місце) та 

спеціальності 212 Горобей Олександра ( 3 місце). 

 
Голова оргкомітету проректор з наукової роботи д.т.н., професор 

Мазуренко І.К., Мечет Лілія переможець конкурсу І місце (спеціальність 211 

«Ветеринарна медицина», науковий керівник Улизько С.І. завідувач кафедри 

внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

 

Особливо ми подякуємо, як і всі конкурсанти, членам галузевої комісії, 

які є науковцями зі стажем, під науковим керівництвом та консультуванням 

яких захищаються магістерські, кандидатські та докторські дисертації. 

Велика подяка Вам шановні за увагу до конкурсу студентських 

наукових робіт. Саме такі конкурси для багатьох стають першим поштовхом 

до подальших наукових досягнень. 

Будь який захід – є святом, а на святах відбуваються цікаві знайомства 

та зустрічі. Так і на нашому конкурсі ми і наші студенти познайомилась з 

новими цікавими людьми. Такими людьми стали:  

Олександр Голубєв, головний лікар ННВ КДЦ ДДАЕУ, асистент 

кафедри клінічної діагностики та ВХТ, ДДАУ; 

Олеся Кистерна, старший викладач, к.вет.н., СНАУ; 

Ігор Сокульський. доцент кафедри анатомії і гістології, к.в.н., ЖНАУ; 

Анатолій Антіпов, доцент кафедри паразитології та фармакології, 

Роман Димко, к.вет.н., асистент кафедри мікробіології і вірусології, 

НУБіП. 



 

 
 

Всі бажаючі члени галузевої комісії, наукові керівники, студенти 

висловили свої враження про конкурс та побажання. 

 

 
Скляров Павло Миколайович, д.вет.н., професор кафедри хірургії і 

акушерства сільськогосподарських тварин, ДДАЕУ 

 

 



 
 

 
Засєкін Дмитро Адамович ,- д.вет.н., професор, академік АН ВО України, 

директору НДІ здоров’я тварин, НУБіП Україна 



 
Професор Фотіна Тетяна Іванівна, - д.вет.н., професор, завідувач кафедри 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва СНАУ подарувала ОДАУ пам’ятний подарунок 

 

  

 
Команда Житомирського національного агроекологічного університету 



 
Команда Білоцерківського національного аграрного університету 

 

 
Команда НУБіП м.Київ 



 
Команда Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

 

 
 



 
Команда Сумського національного аграрного університету 

 

Дякуємо за допомогу в проведенні конкурсу в.о.ректора ОДАУ 

доцента, канд. філол. наук Коваленко Олену Анатоліївну, проректора з 

наукової роботи професора, д-р .техн. наук, академіка АН ВО Мазуренко 

Ігора Костянтиновича, проректора з навчальної та методичної роботи 

доцента канд. вет. наук Кучеренко Юрія Леонідовича, проректора з АГЧ 

Ковчук Валентину Михайлівну, які сприяли проведенню нашого конкурсу. 


