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тактика раціональної фармакотерапії та фармакопрофілактики
поширених захворювань тварин незаразної і заразної етіології

ТЕМАТИКА НАУКОВО–ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ГУРТКА: 

«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).

співпадала з напрямком 
науково-дослідної роботи кафедри:



СПЕКТР ТЕМ, РОЗГЛЯНУТИХ У 2021 РОЦІ

Правила раціонального призначення кролям
хіміотерапевтичних лікарських засобів. Видова
чутливість у кролів до окремих груп лікарських
засобів

Рідкі лікарські форми. Вода як
універсальний розчинник

Гель та крем як різновиди м’яких лікарських
форм у ветеринарній медицині. Техніка
приготування гелевих основ з камеді

Гемостатичні засоби локальної дії з
рослинної сировини

І півріччя 



СПЕКТР ТЕМ, РОЗГЛЯНУТИХ У 2021 РОЦІ

Вітаміновмісні лікарські харчові рослини і
перспективи їх клінічного застосування

Дослідження спектру препаратів антибіотиків для
собак і котів на вітчизняному ветеринарному
фармацевтичному ринку

Шампуні як лікарська форма. Вода –
універсальний розчинник в приготуванні
лікарських форм.

Лікарські форми у акушерсько-гінекологічній 
практиці

Лікарські і ефіроолійні рослини Одещини.
Морфологічні групи лікарської рослинної
сировини.

ІІ півріччя 



ПУБЛІКАЦІЇ ГУРТКІВЦІВ (2021 р.) 

1. Дар’я Ланцова, Анастасія Кудрявцева, Любов Франчук-Крива Аналіз протипаразитарних

шампунів з позиції впливу на стан шкіри собак. Матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в

умовах глобалізації» (31 березня 2021 року, м. Переяслав): Зб. наук. праць. Переяслав:

Університет Григорія Сковороди, 2021. Вип. 69. С. 413-416. URL:

https://confscientific.webnode.com.ua/ru/

2. Гребенюкова К. О., Франчук-Крива Л. О. Особливості біохімічних змін крові у клінічно

здорових котів геріатричного віку. Матеріали V Міжнародної наукової і практичної конференції

«Пріоритетні напрямки розвитку науки і технології» (24-26 січня, 2021 р.). SPC ―Sciconf.com.ua‖,

Київ, 2021. С.103-107. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-

DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-26.01.21.pdf

https://confscientific.webnode.com.ua/ru/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-26.01.21.pdf


ПУБЛІКАЦІЇ ГУРТКІВЦІВ (2021 р.) 

3. Прусак Лідія, Франчук-Крива Любов. Дослідження спектру аскорбіновмісної

рослинної сировини. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах

глобалізації (30 вересня 2021 р.)»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 75. С.

320-323.

4. Мединська Д.О. Моніторинг застосування контрацептивів для собак та їх

вплив на виникнення патології статевої системи. Тези доповідей за результатами

наукової роботи студентів Факультету ветеринарної медицини за 2020–2021 рр.,

спеціальність: 211«Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і

експертиза» (м. Одеса, ОДАУ, ФВМ, жовтень 2021 р.). Одеса, 2021. С. 19-21.



ПУБЛІКАЦІЇ ГУРТКІВЦІВ (2021 р.) 

5. Гребенюкова К.О., Франчук-Крива Л.О. Зміни лабораторних показників сечі у клінічно

здорових котів геріатричного віку. Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія,

практика : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 лютого

2021 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; ННЦ ПІ НАН України. – Київ : ГО «Інститут

інноваційної освіти», 2021. С. 139-144.

6. Франчук-Крива Л.О., Кривий М.Ф., Гребенюкова К.О. Ефективність застосування L-

глутамінової кислоти у клінічно здорових котів геріатричного віку. Тези доповідей І Міжнародної

науково-практичної конференції НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і

освіти» (13-14 квітня, 2021 р., м. Одеса). С. 112-113. URL: https://osau.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/05/ZBIRNYK_TEZ.pdf

7. Рекіш К.В. Лікарські форми у ветеринарній гінекологічній практиці. Тези доповідей за

результатами наукової роботи студентів Факультету ветеринарної медицини за 2020–2021 рр.,

спеціальність: 211«Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

(м. Одеса, ОДАУ, ФВМ, жовтень 2021 р.). Одеса, 2021. С. 29-31.

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


Роботи за дослідженнями 2021 року:
Фотозвіт

Тема: «Шампуні як

лікарська форма»

(гуртківець Ланцова Дар’я

досліджує інсектоакарицидні

шампуні для собак), кафедра,

ауд.143.

Тема: «Вітаміновмісні лікарські 

харчові рослини і перспективи їх 

клінічного застосування» 

(гуртківець Прусак Лідія)

кафедра, ауд. 143

Тема: «Лікарські і ефіроолійні 

рослини Одещини»

(гуртківець Рекіш Крістіна 

формує гербарій лікарських 

рослин; кафедра, ауд. 143) 



ВИЇЗНІ ЗАСІДАННЯ «КВФ» (2021 р.)

17 квітня 2021 р. гуртківці відвідали учбово-

дресерувальний центр "Компаньйон" за адресою

м. Одеса, Французський бульвар, 33. Тема

виїзного засідання: «Допінг і психотропні засоби

у собаківництві». У дружній обстановці ми

обговорили актуальні питання застосування

допінгу, психотропних засобів собакам,

визначили спектр навичок після програм ПКД і

ЗКД, а також точки практичного застосування

знань з етології і зоопсихології. Власник і

головний інструктор "Компаньйону", Валентин

Бойко, розповів нам про основні напрямки

роботи центру і захоплюючу спеціальність

кінолога



СЕРТИФІКАТИ УЧАСТІ ГУРТКІВЦІВ  «КВФ»

У КОНФЕРЕНЦІЯХ, КОНКУРСАХ



Участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт

Гребенюкова К.О. прийняла
участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт з галузі знань 21
«Ветеринарна медицина»,
спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина», 21-23 квітня 2021 р.



Інформація на офіційному сайті ОДАУ



Група наукового гуртка “Клінічна ветеринарна фармако
у соціальній мережі Фейсбук


