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ПІБ здобувача Тема наукової роботи ПІБ керівника Публікації наукового керівника 

Морозов Б.С. Моніторинг, діагностика та 

профілактика ехінококозу 
Березовський А.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=GzWPOSUAAAA

J&hl=ru 

http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-

search?query=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7

%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%

D0%B9+%D0%90.%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp

=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2010+TO

+2020%5D&filtertype=equals 

Довбня А.О. Альтернативні методи 

лікування маститів у корів 

Люй Чжике Створення антигена 

Salmonella pullorum для 

проведення ПЛР-діагностики 

 

Кісіль Д.О. Обґрунтування ветеринарно-

санітарних заходів на пасіках з 

метою профілактики заразних 

хвороб 

Фотіна Т.І.  https://scholar.google.com.ua/citations?user=JTGCsqQAAAAJ

&hl=ru 

http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-

search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&fil

ter_value_1=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&sort_by=score&order=

desc&rpp=10&etal=0&start=60 

Зон І.Г. Експериментальне 

обґрунтування терапевтичних 

заходів за гемобартонельозу 

котів  

Вієвський Г.С. Розробка альтернативних 

методів профілактики 

бактеріальних хвороб птиці 

Улько Є.С. Клініко-епізоотологічний 

моніторинг за удосконалення 

лікувально-профілактичних 

заходів за післяродових 

ускладнень корів 

Стоцький А.О. Удосконалення профілактики 

та засобів терапії за патології 

дистального відділу кінцівок у 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GzWPOSUAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GzWPOSUAAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2010+TO+2020%5D&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2010+TO+2020%5D&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2010+TO+2020%5D&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2010+TO+2020%5D&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2010+TO+2020%5D&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=%5B2010+TO+2020%5D&filtertype=equals
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JTGCsqQAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JTGCsqQAAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=60
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=60
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=60
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=60
http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=60


продуктивних тварин 

Сюй Пінь Ідентифікація IncRNAs mta 

регулюючого механізму 

Staphylococcus aureus при 

маститі корів 

Дудник Є.О. Оцінка ефективності методів 

діагностики африканської 

чуми свиней 

 

Касяненко О.І. Дудник Є.О., Касяненко О.І. Оцінка ефективності методів 

діагностики африканської чуми свиней. Матеріали НПК 

викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-19 

квітня 2020 р.). Суми, 2020.  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BSxQf24AAAAJ&

hl=ru 

http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D

1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D

0%9E.%D0%86.&rpp=10&sort_by=score&order=desc 

Mingcheng Liu, Kasianenko Oksana. Epidemiological 

Investigation of Swine Epidemic Diarrhea in Jiaozuo of Henan 

Province,China. 5th Annual BTRP Ukraine Regional One 

Health Research Symposium,  06-10 April 2020 , Kyiv, 

Ukraine  

Люй Мінчень Розробка методу експрес-

діагностики епідемічної діареї 

свиней 

Проскуріна І.В. Протозоози продуктивної 

птиці (етіологічна структура 

та профілактика) 

Нагорна Л.В. http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%

D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%9B.%D0%92.&r

pp=10&sort_by=score&order=desc 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=F_pyZsUAAAAJ&

hl=ru 

Касяненко С.М. Бактеріальні хвороби 

продуктивної птиці (етіологія, 

діагностика, профілактика 

Нестерук В.С. Моніторинг, етіологія та 

профілактика маститів 

лактаційного періоду 

Китаєва Д.В. Заходи боротьби при 

асоційованому перебігу 

інвазійних хвороб птиці 

 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=D5pvWHMAAAA

J&hl=ru 

http://repo.snau.edu.ua/simple-

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BSxQf24AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=BSxQf24AAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%86.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%9B.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%9B.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%9B.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%9B.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://scholar.google.com.ua/citations?user=F_pyZsUAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=F_pyZsUAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=D5pvWHMAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=D5pvWHMAAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A0.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc


Зимогляд Я.Г. Асоційований перебіг 

мікотоксикозів птиці у 

господарствах північно-

східного регіону України 

Петров Р.В. search?location=%2F&query=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D

1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A0.%D0%92.&rpp=10&sort

_by=score&order=desc 

Чен Цзюньзце Розробка комплексу заходів 

по діагностиці, лікуванню та 

профілактики афлактосикозів 

Труба О.О. Ієрсиніоз котячих 

(епізоотологія, діагностика) 
Зон Г.А. http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%97%D0%BE%D0%BD+

%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc Турченко О.М. Асоційований перебіг 

лептоспірозу та бабезіозу 

собак 

Ясиновська О.М. Порівняльна оцінка 

комплексних заходів за 

ектопаразитозів дрібних 

домашніх тварин 

Фотіна Г.А.  https://scholar.google.com.ua/citations?user=A1HB8o4AAAAJ

&hl=ru 

Ван Янянь Розробка первинного 

застосування паперових 

карток для двойтой детекції 

залишків Alatoxin B і 

Zearalenone 

http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%A4%D0%BE%D1%82%

D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sor

t_by=score&order=desc 

Чжао Сюєцінь Механізм дії антимікробних 

пептидів з метою регулювання 

місцевого імунітету і захисту 

організму від патогенних 

кишкових бактерій 

Хацько О.В. Інтенсифікація відтворної 

функції свиноматок біологічно 

активними речовинами 

Мусієнко Ю.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=2UOggTMAAAAJ

&hl=ru  

http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%9C%D1%83%D1%81%D

1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D

0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc 

Титух Я.В. Клініко-експериментальне 

обґрунтування лікування корів 

за ендометриту 

Касяненко В.М. Патогенетичне обґрунтування Краєвський А.Й. https://scholar.google.com/citations?user=-

http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%97%D0%BE%D0%BD+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%97%D0%BE%D0%BD+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%97%D0%BE%D0%BD+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://scholar.google.com.ua/citations?user=A1HB8o4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=A1HB8o4AAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%93.%D0%90.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://scholar.google.com.ua/citations?user=2UOggTMAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=2UOggTMAAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D0%92.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
https://scholar.google.com/citations?user=-IyvEGIAAAAJ&hl=en&oi=ao


використання регуляторних 

пептидів за патології основи 

шкіри копитець в корів 

IyvEGIAAAAJ&hl=en&oi=ao  

http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D

1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%

B9+%D0%90.%D0%99.&rpp=10&sort_by=score&order=desc 

Бригадіна О.А. Патогенетичне обґрунтування 

використання сироватки 

кордової крові при кератитах 

та кон’юнктивітах у котів 

Лазоренко А.Б. https://scholar.google.com.ua/citations?user=0g3ST7cAAAAJ  

http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%

D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%

D0%90.%D0%91.&rpp=10&sort_by=score&order=desc 

Лазаренко Ю.В. Застосування 

імуностимулюючих засобів 

при хворобах шлунково-

кишкового тракту молодняка 

свиней 

Шкромада О.І.  https://scholar.google.com.ua/citations?user=93Sstc0AAAAJ&h

l=en  

http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%A8%D0%BA%D1%80%

D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9E.%

D0%86.&rpp=10&sort_by=score&order=desc Супрун Ю.О. Експериментальне 

обґрунтування застосування 

комплексних терапевтичних 

засобів у кролівницьких 

господарствах різної форми 

власності 

Красовський О.Є. Поширення, діагностична 

інформаційність клініко-

лабораторних показників та 

удосконалення лікувально-

профілактичних заходів за 

панкреатиту у собак і котів 

Улько Л.Г.  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rBJcNJgAAAAJ&

hl=ru 

http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%

D0%BA%D0%BE+%D0%9B.%D0%93.+&rpp=10&sort_by=s

core&order=desc Бакун Ю.Ю. Клініко-епізоотологічний 

моніторинг та удосконалення 

лікувально-профілактичних 

заходів за гострих шлунково-

кишкових захворювань 

поросят 

http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%99.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%99.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%99.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%99.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
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Красовська О.О. Поширення, діагностична 

інформаційність клініко-

лабораторних показників та 

удосконалення лікувально-

профілактичних заходів за 

холециститу у собак і котів 

Самойленко М.М. Гормональна регуляція росту 

та розвитку плоду у корів  
Камбур М.Д.  http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&fil

ter_value_1=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83

%D1%80%2C+%D0%9C.+%D0%94.&sort_by=score&order=d

esc&rpp=10&etal=0&start=70 

Матвійчук Д.М. Судинно-тромбоцитарний 

гемостаз у корів в період 

тільності та його корекція 

Лермонтов А.Ю. Особливості 

секретоутворюючої функції 

молочної залози корів в період 

завершення лактації та 

сухостою і її корекція 

Колечко А.В. Формування процесів 

травлення у телят та їх 

корекція 
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