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ЗВІТ 

про результати діяльності студентського наукового гуртка  

«Клінічна ветеринарна фармакологія» 

кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

факультету ветеринарної медицини та біотехнологій  ОДАУ  

за 2018/2019 навчальний рік 

 

1.Рік створення  ̶  2018 р. (протокол №  1  від 30.08. 2018 р.). Емблема гуртка: 

 
 

2.Мета і завдання створення наукового гуртка. 

 

2.1 Метою діяльності гуртка «Клінічна ветеринарна фармакологія» (далі – 

«КВФ») згідно затверджено положення є:   

- поглиблене вивчення студентами галузі науки «Ветеринарна 

фармакологія», а саме: 

А.) поглиблене вивчення фармакокінетики, фармакодинаміки і особливостей 

застосування лікарських засобів, залежно від перебігу патологічного процесу, виду 

та віку тварин; 

Б.) набуття навичок теоретичного обґрунтування терапевтичної дії 

лікарських засобів за різних патологій тварин; 

В.) набуття вмінь обґрунтовано призначати той чи інший препарат залежно 

від фармакологічної дії, виду тварин, розвитку патологічного процесу з 

максимальним терапевтичним ефектом і мінімальної побічною дією;  

Г.) вивчення теоретичної і практичної доцільності застосування 

імуностимуляторів, пробіотиків, пребіотиків при лікуванні різних видів тварин і 

птиці, хворих на інфекційні та інвазійні захворювання; 

Д.) вивчення фармакотерапії при хворобах заразної і незаразної етіології; 
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Е.) дослідження арсеналу лікарських препаратів (у т.ч. імунобіологічних) на 

фармацевтичному ринку; 

- набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих 

знань на практиці; 

- обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук; 

- розширення загального і професійного світогляду; 

- виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності. 

 

2.2. Основними завданнями гуртка «КВФ» є: 

 

- сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з спеціалізації «Ветеринарна 

медицина»; 

- організація науково-дослідної роботи студентів факультету ветеринарної 

медицини та біотехнологій (далі – ФВМ та БТ); 

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів 

ФВМ та БТ;   

- залучення студентів ФВМ та БТ до участі в наукових конференціях, 

семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких 

заходах; 

- сприяння участі студентів ФВМ та БТ у міжнародних проектах, програмах 

навчання і стажування за кордоном; 

- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів ФВМ та БТ на 

міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових 

виданнях; 

- налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, 

об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному 

рівнях. 
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3.Особовий склад гуртка. 

 

№ з/п П.І.Б. студента Курс, група 

1. Волинська Г.О. Магістр 1 р.н. 

2. Гуцул К.О. Магістр 1 р.н. 

3. Дмитренко М.С. 3 курс, група технікум 

4. Єргієва А.О. 4 курс 

5. Кудрявцева А. 2 курс, 1 група 

6. Лисий М.П. 3 курс, група технікум 

7. Марцинко В.М. 3 курс, група технікум 

8. Нанкова Ю.П. Магістр 1 р.н. 

9. Осипов М.О. Магістр 1 р.н. 

10. Прусак Л.І. 3 курс, 3 група 

11. Саракул В.І. Магістр 1 р.н. 

12. Семенченко Н.В. 3 курс, група технікум 

13. Стояні О. 3 курс, 3 група 

14. Хмельниченко Д.О. 3 курс, група технікум 

15. Чорна Л.М. 3 курс, група технікум 

16. Янкевич В.В. 4 курс 

 

 

4. Керівник наукового гуртка – Франчук-Крива Л.О., кандидат 

ветеринарних наук, асистент). 

 

5. Староста гуртка – Семенченко Надія Вікторівна, 3 курс, група технікум. 

 

6.Тематика науково–дослідної роботи гуртка: «Тактика раціональної 

фармакотерапії та фармакопрофілактики поширених захворювань тварин незаразної 

і заразної етіології», що співпадає з напрямами науково-дослідної роботи кафедри 

«Дослідження патогенезу хвороб, спричинених порушенням обміну речовин у 
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сільськогосподарських і свійських тварин в умовах Півдня України та розробка 

методів їх діагностики, лікування та профілактики» (УДК 619:616-008.9(477.7). 

 

7.Заходи, проведені гуртком з вересня по червень. 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. 

Організаційне засідання 

студентського наукового 

гуртка: обговорення тем 

наукових робіт, вибори 

старости гуртка. 

21.09. 

2018 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук Л.О. 

2. 

Аналіз ринку ветеринарних 

препаратів інсекто-акарицидної 

дії для собак і котів 

12.10. 

2018 р 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Єргієва А.О., 

Янкевич В.В., 

4 курс , 2 

група 

3. 

Кверцетин у комплексному 

лікуванні експериментального 

асептичного гінгівіту у щурів 

26.10. 

2018 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Лисий М.П., 

3 курс 

(технікум); 

Саракул В.І., 

магістр 1 

курс,  

1 група 

4. 

Зміни біохімічних і 

морфологічних показників 

крові у котів при застосуванні 

флуоксетину 

14.11. 

2018 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Осипов М.О., 

Волинська 

Г.О. 

магістр 1 

курс, 1 група 

5. 

Аналіз ринку протимаститних 

препаратів для великої рогатої 

худоби. 

28.11. 

2018 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Храпцун В.В., 

Дмитренко 

М.С. 

3 курс 

(технікум) 

6. 

Вплив глутамінової кислоти на 

показники клітинного імунітету 

кролів 

20.02. 

2019 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Лисий М.П., 

3 курс 

(технікум); 

Прусак Л.І. 

3 курс, 3 

група 
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7. 

Вплив глутамінової кислоти на 

показники гуморального 

імунітету кролів 

15.03. 

2019 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Лисий М.П., 

3 курс 

(технікум); 

Прусак Л.І. 

3 курс, 3 

група 

8. 

Аналіз результатів досліджень 

та формування доповідей до 

студентської наукової 

конференції 

10.04. 

2019 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Саракул В.І., 

магістр 1 

курс, 1 група 

Лисий М.П., 

3 курс 

(технікум); 

Прусак Л.І. 

3 курс, 3 

група 

9. 

Шляхи підвищення 

засвоюваності антигельмінтних 

препаратів 

26.04. 

2019 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Осипов М.О., 

магістр 1 

курс, 1 група; 

Чорна Л.М., 

3 курс 

(технікум) 

10. 

Наукові засади застосування 

пробіотичних і пребіотичних 

препаратів при еймеріозі 

17.05. 

2019 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

Осипов М.О., 

Волинська 

Г.О. 

магістр 1 

курс, 1 група 

11. 

Наукові основи 

створення рослинних 

препаратів для профілактики і 

лікування еймеріозу кролів. 

Виїзне засідання гуртка в 

кінний клуб «Айвенго» і зустріч 

з ветеринарним лікарем і 

тренером клубу Цимбалюк О.С. 

(обговорення теми «Секрети 

здорового коня»). 

 

31.05. 

2019 р. 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ. 

Кінний клуб 

«Айвенго» 

Семенченко 

Н.В., 

Марцинко 

В.М., 

3 курс 

(технікум), 

Гуцул К.О. 

магістр 1 

курс, 2 група 

12. 

Обговорення результатів 

наукових досліджень за 2018-

2019 навчальний рік та виступів 

на  студентській науковій 

конференції 

07.06. 

2019 р 

Кафедра 

внутрішніх 

хвороб 

тварин і 

клінічної 

діагностики 

ФВМ та БТ 

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

 

8.Доповіді заслухані на засіданнях гуртка (вказати тему, № протоколу, дату) :  
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- реферативні: 

 

• Аналіз ринку ветеринарних препаратів інсекто-акарицидної дії для собак і 

котів, протокол № 2, від 12.10.2018 р.; 

• Зміни біохімічних і морфологічних показників крові у котів при 

застосуванні флуоксетину , протокол № 4, від 14.11.2018 р. 

• Аналіз ринку протимаститних препаратів для великої рогатої худоби, 

протокол № 5, від 28.11.2018 р. 

• Вплив глутамінової кислоти на показники клітинного імунітету кролів, 

протокол  № 6, від 20.02.2019 р. 

• Вплив глутамінової кислоти на показники гуморального імунітету кролів, 

протокол  № 7, від 10.04.2019 р. 

• Шляхи підвищення засвоюваності антигельмінтних препаратів, протокол 

№ 9, від 26.04.2019 р. 

• Наукові засади застосування пробіотичних і пребіотичних препаратів при 

еймеріозі, протокол № 10, від 17.05.2019 р. 

• Наукові основи створення рослинних препаратів для профілактики і 

лікування еймеріозу кролів, протокол  № 11, від 31.05.2019 р. 

 

- за результатами лабораторних і експериментальних досліджень : 

• Кверцетин у комплексному лікуванні експериментального асептичного 

гінгівіту у щурів;№ 3, 26.10. 2018 р. 

 

9.Доповіді, представлені за звітний період на студентський тематичних 

конференціях факультету та науковій конференції ОДАУ: не проводились у даний 

звітній період. 

 

10.Доповіді, представлені за звітний період на студентських наукових 

конференціях інших вузів країни (вказати назву вузу, тему доповіді, назву та дату 

проведення конференції). 

Єргієва А.О., Подоплелова В.В. V Міжнарод. наук-пр. конференція 

студентської та учнівської молоді : «Стан та перспективи виробництва, 

переробки і використання продукції тваринництва» (25–26 жовтня 2018 р., 

м. Кам’янець-Подільський). 

 

11.Участь гуртківців у Всеукраїнських наукових студентських конференціях і 

конкурсах (МОЗ, НАН і НАМН України): не приймали участь за даний звітній 

період. 

 

12. Доповіді на Всеукраїнських наукових конференціях(вказати тему 

доповіді, назву та дату проведення конференції): 

 

Храпцун В.В. IV Всеукраїнська Інтернет-конференція: «Вирішення сучасних 

проблем у ветеринарній медицині» (14–15 лютого 2019 р., м. Полтава). 
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13. Участь гуртківців у міжнародних наукових студентських конференціях: 

 

Єргієва А.О., Подоплелова В.В. V Міжнарод. наук-пр. конференція 

студентської та учнівської молоді : «Стан та перспективи виробництва, 

переробки і використання продукції тваринництва» (25–26 жовтня 2018 р., 

м. Кам’янець-Подільський). 

 

Прусак Л.І. ІІ Міжнар. наук.-пр. конференція: «Роль інновацій у 

трансформації образу сучасної науки» (28–29 грудня 2018 р., м. Київ). 

 

Саракул В. Міжнародна наук.-пр.конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31 січня 2019 року, м. 

Переяслав-Хмельницький). 

 

Красніков С.В. Міжнар. наук.-практ. конф.: «Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). 

 

Лысый Н.П. VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: 

«Сучасний рух науки» (4-5 квітня 2019 р., Дніпро). 

 

 

14. Доповіді,представлені на міжнародних наукових конференціях (вказати 

тему доповіді, назву та дату проведення конференції) : 

 

Єргієва А.О., Подоплелова В.В. V Міжнарод. наук-пр. конференція 

студентської та учнівської молоді : «Стан та перспективи виробництва, 

переробки і використання продукції тваринництва» (25–26 жовтня 2018 р., м. 

Кам’янець-Подільський). 

 

Прусак Л.І. ІІ Міжнар. наук.-пр. конференція: «Роль інновацій у 

трансформації образу сучасної науки» (28–29 грудня 2018 р., м. Київ). 

 

Саракул В. Міжнародна наук.-пр.конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31 січня 2019 року, м. 

Переяслав-Хмельницький). 

 

Красніков С.В. Міжнар. наук.-практ. конф.: «Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). 

 

Лысый Н.П. VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: 

«Сучасний рух науки» (4-5 квітня 2019 р., Дніпро). 

 

15. Проведена предметна олімпіада або конкурс за фахом за участю гуртка: 

не проводилась за даний звітній період. 
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16. Участь гуртківців у Всеукраїнських, міжнародних студентських 

олімпіадах: Осипов М.О. 

 

17. Грамоти, премії й нагороди, отримані за результатами участі у 

Всеукраїнських,міжнародних студентських олімпіадах (додати копії) (див. у 

додатках). 

 

18. Друковані праці гуртківців, опубліковані за звітний рік у наукових 

збірниках і журналах: 
 

№ 

п/п 
Автори 

Науковий 

керівник 

(ПІП, звання, 

науковий 

ступінь, 

посада) 

Назва наукової праці 
Назва збірників і журналів, де 

вони були опубліковані 

1. 

Єргієва А.О., 

Подоплелова 

В.В., Франчук 

Л.О. 

Франчук 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Клінічний випадок 

мікроспорії у 

віслюка 

Збірник матеріалів V 

міжнарод. наук-пр. 

конференції студентської та 

учнівської молоді «Стан та 

перспективи виробництва, 

переробки і використання 

продукції тваринництва»  

(25-26 жовтня 2018 р. , 
Кам’янець-Подільський) 

2. 
Чеботарёва А.С., 

Франчук Л.О., 

Нанкова Ю.П. 

Франчук 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Неоплазии органов 

ротовой полости у 

собак 

Мир ветеринарии. 

3. 

Франчук-Крива 

Л.О., Сербін 

В.Ф., Прусак 

Л.І. 

Франчук 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Аналіз ринку 

інсекто-акарицидних 

препаратів в м. 

Одеса 

Збірник матеріалів II 

Міжнар. наук.-пр. конф. 
«Роль інновацій у 

трансформації образу 

сучасної науки» (м. Київ, 28-

29 грудня 2018 р.) 

4. 

Франчук-Крива 

Л.О., Кривий 

М.Ф., Храпцун 

В.В. 

Франчук 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Спектр 

інтрацистернальних 

протимаститних 

препаратів на 

вітчизняному 

ветеринарному 

фармацевтичному 

ринку 

Збірник матеріалів IV 

Всеукраїнської Інтернет-

конференції «Вирішення 

сучасних проблем у 

ветеринарній медицині» (14-

15 лютого 2019 р., м. 

Полтава) 

5. 

Франчук-Крива 

Л., Ушаков О., 

Саракул В. 

Франчук 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Асортимент вакцин 

для собак та котів на 

вітчизняному 

фармацевтичному 

ринку 

Збірник матеріалів 

міжнародної наук.-

пр.конференції «Тенденції 

та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах 

глобалізації» (31 січня 2019 
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року, м. Переяслав- 

Хмельницький) 

6. 

Франчук-Крива 

Л.О., Сербін 

В.Ф., Красніков 

С.В. 

Франчук 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Огляд біотичних 

препаратів для собак 

і котів 

Збірник наукових праць 

міжнар. наук.-практ. конф. 

«Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» : Ч. 

1. (20- 21 березня 2019 р., м. 

Кам’янець-Подільський) 

7. 

Франчук-Кривая 

Л.А., Пчелинская 

Л.В., Лысый 

Н.П. 

Франчук 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Обзор препаратов 

для 

иммунопрофилактик

и инфекционных 

болезней птицы 

Збірник тез доп. VI 

міжнародної науково-

практичної інтернет- 

конференції «Сучасний рух 

науки» (4-5 квітня 2019 р., 

Дніпро) 
 

 

19. Дипломи різного ступеня, премії й нагороди, отримані гуртківцями за 

результатами наукових праць: відсутні за даний звітній період. 

 

20. Зустрічі з науковцями та дослідниками з інших вузів: 19.04.2019 р. – 

зустріч з канд. вет. наук, доцентом БНАУ Богатко Леонідом Мечиславовичем. 

 

21. Участь у тематичних виставках, змаганнях, фестивалях: не приймали 

участі за цей звітній період. 

 

22. Організація виїзних засідань гуртка (вказати назву господарства, 

організації, її місце знаходження, дату заходу та тему засідання). Зустрічі з 

виробниками (дату, місце проведення і тематика заходу).  

Проведено виїзне засідання гуртка 31  травня  2019 р., в кінному клубі 

«Айвенго» за участю ветеринарного лікаря і тренера клубу Цимбалюк О.С. Тема 

засідання – «Секрети здорового коня». 
 

23. Раціоналізаторські пропозиції. Відсутні за даний звітній період. 

 

24. Винаходи гуртківців (додати ксерокопії документів, малюнки або 

фотографії винаходів, виконаних членами гуртка). Відсутні за даний звітній період. 

 

25. Заявки на грант, подані при участі членів гуртка (вказати назву проекту на 

який була подана заявка на грант, вказати фонд, наукового керівника й учасників 

проекту). Відсутні за даний звітній період. 

 

26.Отримані членами гуртка гранти на наукові дослідження за звітний період 

(вказати назву проекту, на який отриманий грант, фонд, наукового керівника й 

учасників проекту). Відсутні за даний звітній період. 
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27. Інша інформація, що не ввійшла у звіт: відсутня. 

 

28. Інформації про СНГ наявна в Internet на сайті ОДАУ. 
http://osau.edu.ua/fakultety/fakultet-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij/kafedra-

vnutrishnih-hvorob-tvaryn-i-klinichnoyi-diagnostyky/klinichna-veterynarna-farmakologiya/ 
 

 

 

 

Завідувач кафедри                 ______________                      / С.І. Улизько/ 

 

Керівник СНГ                        ______________              / Л.О. Франчук-Крива/ 

 

http://osau.edu.ua/fakultety/fakultet-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij/kafedra-vnutrishnih-hvorob-tvaryn-i-klinichnoyi-diagnostyky/klinichna-veterynarna-farmakologiya/
http://osau.edu.ua/fakultety/fakultet-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij/kafedra-vnutrishnih-hvorob-tvaryn-i-klinichnoyi-diagnostyky/klinichna-veterynarna-farmakologiya/

