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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 2019/2020 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; 

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; 
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– 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. 

 

3.Особовий склад гуртка: 
№ з/п ПІБ студента-гуртківця Курс, група 

1. Білякова Дар’я Ігорівна Магістр 1 року, 1-а гр 

2. Верхова Марія Ігорівна III курс, 1-а група 

3. Власенко Дарія Сергіївна Магістр 1 року, 1-а гр 

4. Гребенюкова Катерина Олегівна III курс, 1-б група 

5. Данчук Владислав Олексійович ІІІ курс, 1-а група 

6. Єргієва Анна Олегівна Магістр 1 року, 1-а гр 

7. Кожакова Діана Леонідівна III курс, 2-а група 

8. Кудрявцева Анастасія Денисівна III курс, 1-а група 

9. Кущ Маргарита Євгеніївна III курс, 2-а група 

10. Литвин Євгенія Юріївна Магістр 1 року, 1-а гр 

11. Мединська Дар’я Олександрівна III курс, 1-б група 

12. Оніщенко Андрій Олександрович III курс, маг., 211, 6 р.н. 

13. Подоплелова Валерія Валеріївна Магістр 1 року, 1-а гр 

14. Приходько Карина Русланівна III курс, 2-а група 

15. Прусак Лідія Ігорівна IV курс, 3-а група 

16. Семенченко Надія Володимирівна Магістр 1 року, 1-а гр. 

17. Старцева Ксенія Сергіївна III курс, 2-а група 

18. Чумаченко Ангеліна Володимирівна Магістр 1 року, 1-б гр 

19. Шкільова Катерина Сергіївна III курс, 2-б група 
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4. Керівник наукового гуртка – Франчук-Крива Л.О., кандидат 

ветеринарних наук, асистент. 

 

5. Староста гуртка – Кудрявцева Анастасія Денисівна, 3 курс 

(бакалавр, 211), 1-а група. 

 

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 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 

 

Тема наукової роботи, 

доповіді 

ПІБ доповідача, 

курс, факультет, 

група 

ПІБ  наукового 

керівника  

з даної теми 

Дата 

проведення 

1 2 3 4 5 

1. 

Організаційне засідання 

студентського наукового 

гуртка: затвердження тем 

наукових робіт. Вибори 

старости гуртка. 

асистент, к.в.н. 

Франчук-Крива 

Л.О. 

зав. кафедри, 

доц. Улизько 

С.І. 

30.09. 

2019 р. 

2. 

Нашийник, як специфічна 

ветеринарна лікарська 

форма 

Кудрявцева 

А.Д., 

3 курс , 1 група 

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

23.10. 

2019 р 

3. 

Пребіотики. Застосування 

пектинів у ветеринарній 

медицині. 

Кущ М.Є.;  

Шкільова К.С., 

Старцева К.С.  

3 курс, 2 група 

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О 

20.11.  

2019 р. 

4. 

Фармакотерапія і   

профілактика паразитарних 

хвороб кролів 

Приходько К.Р.,  

3 курс, 2 група;  

Гребенюкова 

К.О. 

3 курс, 1 група; 

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

11.12. 

2019 р. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

5. 

Мукоактивні лікарські 

засоби у лікуванні 

бронхолегеневих хвороб  

тварин. Муколітики. 

Мукокінетики. 

Мукорегулятори 

Шкільова К.С. 

3 курс, 2 група; 

Білякова Д.І. 

магістр 1 р.н. 

асистент, к.в.н.  

Франчук-

Крива Л.О. 

22.01. 

2020 р. 

6. 

Сучасні фармакологічні 

засоби у лікуванні акарозів 

тварин 

Власенко Д.С.,   

магістр 1 р.н.; 

Мединська Д.О. 

3 курс, 1 група 

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

20.02. 

2020 р. 

7. 

Гепатопротектори у 

лікуванні хвороб дрібних 

тварин. Класифікація 

гепатопротекторів 

Верхова М.І. 

3 курс, 1 група; 

Данчук В.О. 

3 курс, 1 група; 

Семенченко 

Н.В., 

магістр 1 р.н.  

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

18.03. 

2020 р. 

8. 

Загальна характеристика та 

основні представники 

інсектицидів групи 

регуляторів росту і 

розмноження комах (РРР).  

Кудрявцева 

А.Д., 

3 курс , 1 група; 

Оніщенко А.О. 

3 курс (маг.6 

р.н.); 

Прусак Л.І. 

4 курс, 3 група 

асистент, к.в.н. 

 Франчук-

Крива Л.О. 

22.04.  

2020 р. 

9. 

Фармакодинаміка та основні 

представники рослинних 

уросептиків 

Чумаченко 

А.В.,  

Єргієва А.О., 

Литвин Є.Ю., 

магістри 1 р.н. 

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

20.05. 

2020 р. 

10. 

Обговорення результатів 

наукових досліджень та 

доповідей гуртківців за 

2019-2020 навч. рік  

Кудрявцева 

А.Д. 

(староста 

гуртка) 

асистент, к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

17.06. 

2020 р. 

 

8. Доповіді заслухані на засіданнях гуртка (вказати тему, № протоколу, 

дату) :  

- реферативні: 
 

 Нашийник, як специфічна ветеринарна лікарська форма для собак і котів, 
протокол № 2, від 23.10.2019 р.; 

 Пребіотики. Застосування пектинів у ветеринарній медицині, протокол № 
3, від 20.11.2019 р. 
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 Фармакотерапія і профілактика паразитарних хвороб кролів № 4, від 
11.12.2019 р. 

 Муколітики, мукокінетики і мукорегулятори в лікуванні бронхолегеневих 

хвороб  тварин, протокол  № 5, від 22.01.2020 р. 

 Огляд сучасних фармакологічних засобів у лікуванні акарозів тварин № 6, 

від 20.02.2020 р. 

 Загальна характеристика та основні представники інсектицидів групи 

регуляторів росту і розмноження комах, протокол № 8, від 20.05.2020 р. 

 

- за результатами лабораторних і експериментальних досліджень :  

 Гепатопротектори у лікуванні хвороб дрібних тварин. Класифікація 

гепатопротекторів, протокол № 7, від 22.04.2020 р. 

 Фармакодинаміка та основні представники рослинних уросептиків, 

протокол  № 9, від 17.06.2020 р. 

 
9. Доповіді, представлені за звітний період на студентських тематичних 

конференціях факультету та науковій конференції ОДАУ:  

Чумаченко А.В. Дослідження структури уросептичних засобів для 

собак: Матеріали науково-практичної студентської конференції (9–10 квітня 
2020): збірник тез. Одеса : ОДАУ, 2020.С. 63–65. 

 

10.Доповіді, представлені за звітний період на студентських наукових 
конференціях інших вузів країни (вказати назву вузу, тему доповіді, назву та 

дату проведення конференції). 

Кудрявцева А.Д., Прусак Л.І. Лікарські рослини-інсектициди за 
ектопаразитозів тварин. VI Міжнарод. наук-пр. конференція студентської та 

учнівської молоді : «Стан та перспективи виробництва, переробки і  

використання продукції тваринництва» (Кам’янець-Подільський, 29-30 

жовтня 2019 р.): зб.матеріалів конф. Кам’янець-Подільський, ПП Зволейко 
Д.Г. С. 207–209. 
 

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): 
 

Кудрявцева А.Д., Оніщенко А.О., Франчук-Крива Л.О. 

Поширеність ювеноїдів в складі інсекто-акарицидних препаратів для собак і 

котів. Наукова думка сучасності і майбутнього: XXXII Всеукраїнська 

практично-пізнавальна інтернет-конференція (28 жовтня-5 листопада 2019 
р.): зб.статей. С. 29–31.URL:  http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/63-tridtsyat-druga-

vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/797-poshirenist-yuvenojidiv-v-skladi-insekto-
akaritsidnikh-preparativ-dlya-sobak-i-
kotiv?fbclid=IwAR36Z7mZUGAwVYmwOIsLuXfNsAtc7iWdgjJUP30BhZA8ZvlIJL4zGVXVJBg 

http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/63-tridtsyat-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/797-poshirenist-yuvenojidiv-v-skladi-insekto-akaritsidnikh-preparativ-dlya-sobak-i-kotiv?fbclid=IwAR36Z7mZUGAwVYmwOIsLuXfNsAtc7iWdgjJUP30BhZA8ZvlIJL4zGVXVJBg
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/63-tridtsyat-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/797-poshirenist-yuvenojidiv-v-skladi-insekto-akaritsidnikh-preparativ-dlya-sobak-i-kotiv?fbclid=IwAR36Z7mZUGAwVYmwOIsLuXfNsAtc7iWdgjJUP30BhZA8ZvlIJL4zGVXVJBg
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/63-tridtsyat-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/797-poshirenist-yuvenojidiv-v-skladi-insekto-akaritsidnikh-preparativ-dlya-sobak-i-kotiv?fbclid=IwAR36Z7mZUGAwVYmwOIsLuXfNsAtc7iWdgjJUP30BhZA8ZvlIJL4zGVXVJBg
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/63-tridtsyat-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/797-poshirenist-yuvenojidiv-v-skladi-insekto-akaritsidnikh-preparativ-dlya-sobak-i-kotiv?fbclid=IwAR36Z7mZUGAwVYmwOIsLuXfNsAtc7iWdgjJUP30BhZA8ZvlIJL4zGVXVJBg
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14. Доповіді, представлені на міжнародних наукових конференціях 

(вказати тему доповіді, назву та дату проведення конференції) : 

1. Кудрявцева А.Д., Прусак Л.І. Лікарські рослини-інсектициди за 

ектопаразитозів тварин. VI Міжнарод. наук-пр. конференція студентської та 

учнівської молоді : «Стан та перспективи виробництва, переробки і 

використання продукції тваринництва» (Кам’янець-Подільський, 29-30 

жовтня 2019 р.): зб.матеріалів конф. Кам’янець-Подільський, С. 207–209.                        

Стаття 
Кудрявцева_Прусак 2019 КамянецьПодільський.pdf 

2. Чумаченко А.В., Франчук-Крива Л.О. Рослини-уросептики в 

лікуванні тварин за запальних захворювань сечовидільної системи V 

Міжнародна науково-практична конференція «Наука, суспільство, освіта: 

актуальні питання та перспективи розвитку» (12-14 квітня 2020 р.) СПК “Sci- 

conf.com.ua”, Харків, Україна. 2020. С. 70–73. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-

content/uploads/2020/04/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-

DEVELOPMENT-PROSPECTS_12-14.04.20.pdf 

3. Франчук-Крива Л.О. Гребенюкова К.О., Ланцова Д.О., 

Мединська Д.О. Аналіз гепатотропних засобів для собак рослинного 

походження VI Міжнародна науково-практична конференція «Наука, 

суспільство, освіта: актуальні питання та перспективи розвитку» (10-12 

травня 2020 р.). SPC “Sci-conf.com.ua”, Харків, 2020. С. 82–86. URL: https://sci-

conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-

DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf 

4. Франчук-Крива Л.О., Шкільова К.С., Семенченко Н.В. 

Лікарські рослини з гемостататичною дією. Сучасні світові тенденції 

розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали III Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2020 р.) / ГО 

«Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної 

інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 

101–105. URL: https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2020/06/ModTrSc-Odesa-May2020_Ed.pdf 

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

не проводилась за даний звітній період. 
 

16. Участь гуртківців у Всеукраїнських, міжнародних студентських 

олімпіадах: не проводилась за даний звітній період. 
 

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

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

додатках). 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_12-14.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_12-14.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_12-14.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf
https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2020/06/ModTrSc-Odesa-May2020_Ed.pdf
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18. Друковані праці гуртківців, опубліковані за звітний рік у наукових 

збірниках і журналах : 

№ 

з/п 
Автори 

Науковий 

керівник 

(ПІП, звання, 

науковий 

ступінь, 

посада) 

Назва наукової праці 
Назва збірників і журналів, де 

вони були опубліковані 

1. 

Франчук-Крива 

Л.О., Кудрявцева 

А.Д. 

Франчук-Крива 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Нашийник як 

специфічна 

ветеринарна лікарська 

форма 

Молодий вчений  

URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files
/journal/2019/10/85.pdf 

2. 

Кудрявцева А.Д.,  
Оніщенко А.О., 

Франчук-Крива 

Л.О. 

Франчук-Крива 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Поширеність ювеноїдів 

в складі інсекто-

акарицидних препаратів 

для собак і котів. 

Наукова думка сучасності і 

майбутнього: XXXII 

Всеукраїнська 

практично-пізнавальна 

інтернет-конференція 

(Дніпро, 28 жовтня - 5 

листопада 2019 р.): зб.статей 

3. 
Кудрявцева А.Д., 

Прусак Л.І. 

Франчук-Крива 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Лікарські рослини-

інсектициди за 

ектопаразитозів тварин 

VI Міжнарод. наук-пр. 

конференція студентської та 

учнівської молоді : «Стан та 

перспективи виробництва, 

переробки і 

використання продукції 

тваринництва» (Кам’янець-

Подільський, 29-30 

жовтня 2019 р.): зб.матеріалів 

конф. 

4. 

Чумаченко А.В. 

Франчук-Крива Л. 
О. 

Франчук-Крива 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Дослідження структури 

уросептичних засобів 

для собак 

Матеріали науково-

практичної студентської 

конференції (9-10 квітня 

2020): збірник тез. Одеса : 

ОДАУ. 

5. 

Чумаченко А.В., 

Франчук-Крива 

Л.О. 

Франчук-Крива 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Рослини-уросептики в 

лікуванні тварин за 

запальних захворювань 

сечовидільної системи 

V Міжнар. науково-практична 

конференція «Наука, 

суспільство, освіта: актуальні 

питання та перспективи 

розвитку» (Харків,12-14 

квітня 2020 р.). 

6. 

Франчук-Крива 

Л.О., Гребенюкова 

К.О., Ланцова Д.О., 

Мединська Д.О. 

Франчук-  

Крива Л.О., 

к.в.н., асистент 

Аналіз гепатотропних 

засобів для собак 

рослинного 

походження 

VI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Наука, 

суспільство, освіта: актуальні 

питання та перспективи 

розвитку» (Харків, 10-12 

травня 2020 р.).  

7. 

Франчук-Крива 

Л.О.,  
Шкільова К.С., 

Семенченко Н.В. 

Франчук-Крива 

Л.О., к.в.н., 

асистент 

Лікарські рослини з 

гемостататичною дією. 

Сучасні світові тенденції 

розвитку науки та 

інформаційних технологій: 

Матеріали III Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 22-23 

травня 2020 р.) 

 

  

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/85.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/85.pdf
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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:  відсутні за 

даний звітній період. 

 
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).  

6 грудня 2019 року – організовано виїзне засідання студентського 
наукового гуртка «КВФ» в кінно-спортивному клубі «Аріон» (м. Одеса, вул. 

М. Міхновського, 14), за участю ветеринарного лікаря і тренера клубу 

Цимбалюк О.С. Тема засідання – «Секрети здорового коня» (фото-звіт – див. у 
додатках). 

26 червня 2020 року – виїзне засідання гуртка «КВФ» з відвідуванням 

«Кав’ярні з рептиліями», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. 

Ніжинська, 58. Рептиолог з величезним досвідом, Назар Гаврилишен, розповів 
нам про спектр лікарських засобів, які можна застосовувати в лікуванні і 

профілактиці найпоширеніших захворювань у плазунів (фото-звіт – див. у 

додатках). 
 

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. 
 

27. Інша інформація, що не ввійшла у звіт:  
● з вересні 2019 – на базі гуртка проведено керівництво і окремі дослідження  по 

науковій роботі МАН (Школіна Катерина Сергіївна, учениця 10-А класу Одеської 

спеціалізованої школи №32 І-ІІІ ) (див. додаток 4.). 

● у квітні – оформлено стенд студентського наукового гуртка «КВФ» (див. 

додаток 3) .  

28. Інформації про СНГ наявна в Internet на сайті ОДАУ: 
http://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/stydenski-naykovi-gyrtku/gurtky-fakultetu-

vmtabt/gurtok-klinichna-veterynarna-farmakologiya/  

http://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/stydenski-naykovi-gyrtku/gurtky-fakultetu-vmtabt/gurtok-klinichna-veterynarna-farmakologiya/
http://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/stydenski-naykovi-gyrtku/gurtky-fakultetu-vmtabt/gurtok-klinichna-veterynarna-farmakologiya/
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ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ 

Додаток 1. 

Сертифікати гуртківців «КФК» 
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Староста гуртка «Клінічна ветеринарна фармакологія», 

Кудрявцева Анастасія  
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Додаток 2. 

Виїзні засідання гуртка «КВФ» 

(екскурсії) 

 

КСК «АРІОН»: 
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«КАВ’ЯРНЯ З РЕПТИЛІЯМИ»: 
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Додаток 3. 

Стенд гуртка «КФК»: 

 

 
Місце розташування стенду гуртка : каб. 148 (асистентська), каф. 

внутрішніх хвороб і клінічної діагностики 
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Додаток 4. 

Титульний аркуш роботи 
 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки 

Одеської облдержадміністрації 

Одеське територіальне відділення МАН 

 

Відділення: біологія 

Секція: медицина 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ ЗА 

ПРЕДНІЗОЛОН-ІНДУКОВАНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ЩУРІВ 

 

 

 

Роботу виконала: Школіна Катерина Сергіївна 

учениця 10-А класу Одеської 
спеціалізованої школи №32 І-ІІІ 

степенів Одеської міської ради 

Одеської області  
Керівник: Алєксєєва Світлана 

Володимирівна, вчитель хімії та 

біології Одеської спеціалізованої 

школи №32 І-ІІІ степенів Одеської 
міської ради Одеської області  

 

Науковий керівник:  

Франчук-Крива Любов Олексіївна, 

к.вет.н., асистент кафедри внутрішніх 
хвороб тварин і клінічної діагностики 

факультету ветеринарної медицини  та 

біотехнологій 

Одеського державного аграрного 
університету  

 

 

 

Одеса-2019 
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Школіна К.С. 

 

 
Рапани, як джерело природного кальцію 


