
 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА  

РОБОТА  

СТУДЕНТІВ 

 

Основною формою науково-дослідної роботи студентів на кафедрі хірургії, 

акушерства та хвороб дрібних тварин є участь студентів в різноманітних 

дослідженнях.   

Одним із основних способів апробації  результатів науково-пошукової 

роботи є участь студентів в оілмпіадах, конференціях та різноманітних конкурсах. 

 

 

 

 

І. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми ветеринарної 

хірургії». 

20 жовтня 2020 р., 

м. Харків 
 

Конференція вперше організована в Харківській державній зооветеринарній 

академії 20 жовтня 2020 р. та проведена онлайн.  

Конференція присвячена 100-річчю з дня народження заслуженого діяча 

науки і техніки України, доктора ветеринарних наук, професора завідувача 

кафедри хірургії, ректора Харківського зооветеринарного інституту (1962 – 1970) 

Івана Олексійовича Калашника. 

На конференції від кафедри виступив  Телятніков А.В., д.вет.н., професор   



Доповіді студентів – магістрантів спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина»: 

-  Слімані Аднан «Порівняльна ефективність комплексних схем 

лікування собак за неоплазій»,  науковий керівник доцент к.вет.н., доцент 

Гєрдєва А.О.;  

- Войт Д.М. «Сучасні підходи до оваріогістеректомії у котів», науковий 

керівник доцент к.вет.н., доцент Гєрдєва А.О.;    

- Власенко Д. «Ефективнiсть використання анестезiї у котiв за 

кардiомiопатії», науковий керівник д.вет.н., професор Телятніков А.В., 

- Філімонова Н.Ю. «Ефективнiсть використання комп’ютерно-

томографiчних дослiджень за хiрургiчної патології кiсток у собак , науковий 

керівник д.вет.н., професор Телятніков А.В., 

- Баргугі Рабі «Порівняльна ефективність методів лікування ран у 

великої рогатої худоби», науковий керівник к.вет.н., доцент Морозов М.Г. 

https://hdzva.edu.ua/blog/2020/10/21/vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-problemy-

veterynarnoyi-hirurgiyi/ 

 

 

 

 

 

ІІ.  І Міжнародна 

науково-практична конференція 

НПП та молодих 

науковців 

«Актуальні аспекти розвитку 

науки і освіти» 

13-14 квітня 2021,  

м. Одеса 

Активну участь прийняли студенти-магістранти:  

- Допіра К. В. «Порівняльна ефективність лікування собак з гнійними отитами»  



- Петросян О.О. «Порівняльна ефективність методів лікування собак з виразкою 

рогівки» 

- Телятніков А. В., Чеботарьова А.М., Коренева Ж.Б., Філімонова Н.Ю. 

«Комп’ютерно-томографічний моніторинг поширеності патологій середнього 

вуха у собак та котів» 

https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK_TEZ.pdf 

 

 

ІІІ. Міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ, 

МОРФОЛОГІЇ 

ТА ПАТОМОРФОЛОГІЇ» 

17–18 червня 2021 р., 

м. Одеса 

Активніу участь прийняли студенти-магістранти 

-  Протопопенко В.Д. «Ефективність стимуляції статевої функції у корів 

гормональними і тканинними препаратами», науковий керіник к.вет.н., доцент 

Розум Є.Є..  

- Кононенко Н.В. «Корекція перебігу родів та профілактики акушерської 

патології у корів-первісток у післяродовий період.», науковий керівник к.вет.н., 

доцент Морозов М.Г. 

https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ZBIRNYK- КONFERENTSIYI.pdf 
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