
 

 

 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ 

КАФЕДРИ  

У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА 

СЕМІНАРАХ 

 

 

 

Сьогодні науково- дослідна робота кафедри спрямована на проведення     

моніторингу поширення та перебігу хірургічних та акушерсько- гінекологічних 

захворювань, вивчення патогенезу, розробку ефективних методів діагностики, 

лікування і профілактики захворювань на Півдні України.   

Наукові дослідження співробітниками кафедри проводяться безпосередньо 

на виробництві.  

Базою для таких досліджень слугують фермерські та приватні господарства 

Одеської та інших областей півдня України, а також клініки ветеринарної 

медицини міста Одеси, з якими кафедра підтримує постійний тісний зв’язок.  

Вдосконалюються методи діагностики, лікування і профілактики 

захворювань очей у сільськогосподарських тварин за розвитку гнійної інфекції і 

ендогенної інтоксикації.  

Вивчається ефективність різних методів підвищення відтворної здатності та 

вдосконалення діагностики і лікування післяродових захворювань у самок 

сільськогосподарських тварин 



 

 

 

 

І. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми 

ветеринарної хірургії». 

20 жовтня 2020 р., 

м. Харків 
 

  

Конференція проходила на базі Харківській державній зооветеринарній 

академії 20 жовтня 2020 р..  

Присвячена конференція 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. 

У роботі конференції прийняли участь викладачі кафедри : 

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

Доповіді вкладачів:  

 - Телятніков А. В., д.вет.н., професор тема доповіді «Хірургічні аспекти 

комп’ютерно-томографічних досліджень за кістково-суглобової патології 

кінцівок у дрібних тварин»,  

- Гєрдєва А. О., к.вет.н., доцент  тема доповіді «Особливості діагностики 

неоплазій у собак за використання компʼютерної томографії»,  

- Морозов М. Г., к.вет.н., доцент тема доповіді «Етіологія та 

розповсюдження захворювань очей у котів в умовах міста Одеси»,  

- Кривий М. Ф., асистент тема доповіді  «Сучасні підходи терапії 

хірургічних захворювань шкіри у непродуктивних тварин»,  

 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 

 

 Теми доповідей викладачів кафедри:   

- Андреєва Т. О., Стоянов О. М., Чеботарьова Г. М., Капталан А.О., 

Телятніков А.В. тема   «Особливості комп’ютерно-томографічної діагностики 

дегенеративно-дистрофічних змін шийного відділу хребта у людей та дрібних 

тварин» 

- Коренєва Ж. Б., Телятніков А. В., Чеботарьова А. М., Гуніч В. В.  тема 

«Моніторінг патології опорно-рухового апарату у дрібних тварин в умовах 

міста Одеси»,  

- Кривий М.Ф., Франчук-Крива Л.О. «Порівняльна ефективність місцевих 

коагулянтів за кровотеч у непродуктивних тварин»,  

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

«Комп’ютерно-томографічний моніторинг поширеності патологій середнього 

вуха у собак та котів»,  

- Роман Л. Г. « Ефективність йодовмісних препаратів в системі оздоровчих 

заходів за маститу корів» 

- Франчук-Крива Л.О., Кривий М.Ф., Гребенюкова К.О. «Ефективність 

застосування L-глутамінової кислоти у клінічно здорових котів геріатричного 

віку» 

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

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 

 Доповіді викладачів кафедри:  

- Абдул М.В., Коренєва Ж.Б., Телятніков А.В. «Лімфома дрібних тварин: 

поширення, етіологія, патоморфологія»,  

- Кривий М.Ф., Франчук-Крива Л.О. «Порівняльна ефективність методів 

діагностики субклінічного ендометриту у корів» 

- Кононенко Н.В., Морозов М.Г. «Корекція перебігу родів та профілактики 

акушерської патології»,  

- Протопопенко В.Д., Розум Є.Є. «Ефективність стимуляції статевої функції 

у корів гормональними і тканинними препаратами» 

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

 

 

 

ІУ. МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ "РОЛЬ 

НАУКИ ТА ОСВІТИ В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ" 

5 квітня 2021 року 

 

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


Вже другий рік поспіль в НПП Україні мають змогу  прийняти участь в 

роботі  Міжнародної науково-практичної конференції "Роль науки та освіти в 

забезпеченні сталого розвитку". Ця конференція є результатом співпрацф Вищої 

технічної школи в Катовіце (Польща), Вищої школи економіки і державного 

управління в Братиславі (Словаччини)  та українських ВНЗ. 

В цьому році  зустріч учасників конференції відбулась на платформі Zoom 5 

квітня 2021 року. До участі були в конференції були  запрошені викладачі, 

студенти, докторанти, фахівці  та науковці. 

Від нашої кафедри в роботі конференції прийняв участь д.вет.н., професор 

Телятніков А.В.    

 

 

V. Міжнародний проект 

“Вдосконалення законодавства, 

контролю та поінформованості 

у сфері безпечності харчових 

продуктів, здоров’я та 

благополуччя тварин в 

Україні” ( EU4 Safer Food). 

 

Проект фінансується Європейським Союзом . В роботі прийвав участь 

д.вет.н., професор Телятніков А.В.   

 

VІ.  Science and Methodical Seminar,  April 8, 2021, Opole, Academy of  

Management and Administration in Opole, Poland, 2021. 

В роботі прийвав участь д.вет.н., професор Телятніков А.В.  з доповіддю 

«Сучасні методи підготовки лікарів ветеринарів (на прикладі вищих навчальних 

закладів відповідного фаху Франції)». 

 

 



VІІ. Аctual trends of modern scientific research. Proceedings of IX 

International Scientific and Practical Conference Munich, Germany. 11-

13 April 2021. 

Марчук М.М., Гудзовата С.В., Корейба Л.В., Дуда Ю.В., Роман Л.Г. 

Розповсюдження абортів у собак в умовах племінного підприємства «Звездное 

счастье» кінологічної спілки України Криворізького району Дніпропетровської 

області. Аctual trends of modern scientific research. Proceedings of IX International 

Scientific and Practical Conference Munich, Germany. 11-13 April 2021.  

Munich,2021. P.26-31. 

 

 

 

VІІ Всеукраїнська науково–

практична 

Інтернет – конференція 

«ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ 

ПРОБЛЕМ У 

ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ» 

15 – 16 лютого 2021 р. 

Україна м. Полтава 

Доповідь викладача та магістра  кафедри: 

Роман Л. Г., Ель Баз Хасан Амін «ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕТІОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ 

КОРІВ ЗА КАТАРАЛЬНОГО-ГНІЙНОГО МАСТИТУ». 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1239/programakonf202121.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1239/programakonf202121.pdf


 

 

 


