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ПІБ здобувача Тема наукової роботи ПІБ керівника Публікації наукового керівника 

 

Сластьон Д.С.  «Удосконалення 

комплексу ветеринарно-

санітарних 

заходів птахівничих 

господарств» 

 

Березовський 

А.В. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GzWPOSUAAAAJ&hl=ru 

 

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

search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1

=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%90.+%D0%92.&sort_by=sc

ore&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0 Коцур О.В. «Удосконалення режимів 

дезінфекції повітря 

пташників у 

присутності птиці» 

 

Гусєв В.О. «Теоретичне та практичне 

обґрунтування оцінки 

якості та безпеки продуктів 

забою птиці при 

кампілобактеріозі» 

 

Касяненко О.І. https://scholar.google.com.ua/citations?user=BSxQf24AAAAJ&hl=ru 

 

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

search?filterquery=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%

B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E.+I.&filtername=author&f

iltertype=equals 

 

Муравйов Ф.Г. «Ветеринарна санітарна 

оцінка та визначення 

безпечності та якості 

прісноводної риби за 

інфекційних хвороб» 

Петров Р.В. https://scholar.google.com.ua/citations?user=D5pvWHMAAAAJ&hl=ru 

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

search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

B2%2C+%D0%A0.+%D0%92.&filtername=author&filtertype=equals 

 

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

search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

B2%2C+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D

Кутах О.А. «Оцінка якості та 

безпечності прісноводної 

риби за інвазійних 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GzWPOSUAAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%90.+%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%90.+%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%90.+%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%90.+%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%90.+%D0%92.&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0
https://scholar.google.com.ua/citations?user=BSxQf24AAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E.+I.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E.+I.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E.+I.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9E.+I.&filtername=author&filtertype=equals
https://scholar.google.com.ua/citations?user=D5pvWHMAAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%A0.+%D0%92.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%A0.+%D0%92.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%A0.+%D0%92.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&filtername=author&filtertype=equals


захворювань» 0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B

8%D1%87&filtername=author&filtertype=equals 

   

 

 

Підлубний О.В. «Оцінка якості та 

безпечності прісноводної 

риби при мікотоксикозі» 

Матвієвська Т.П. «Вплив абіотичних 

факторів середовища на 

якість та безпеку риби та 

рибопродуктів» 

Тимошенко Р.Ю. «Санітарно-гігієнічна та 

якісна оцінка тушок курей 

за умови застосування 

різних форм 

мікроелементів» 

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

 

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

search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&filtername=author&filtertype=equals 

Демяненко Д.В. «Бактеріальна біобезпека 

харчового яйця: 

удосконалення 

ветеринарно-санітарних 

заходів» 

Ващик Є.В. Демяненко Д. В, Ващик Є. В. Антибіотикорезистентність ізолятів 

Staphyloccosus aureus в птахогосподарстві. Матеріали Всеукраїнської 

студентської наукової конференції, листопад 2018. Суми, 2018. С. 262. 

Демяненко Д. В, Ващик Є. В., Мусієнко О. В. Особливості 

впровадження системи НАССР на птахофабриках яєчного напрямку. 

Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 

(17-19 квітня 2019 р.). Суми, 2019. С. 205. 

Демяненко Д. В, Ващик Є. В. Моніторинг асоційованого перебігу 

мікотоксикозів та бактеріозів у птахогосподарстві. Матеріали НПК 

викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-19 квітня 

2019 р.). Суми, 2019. С. 207. 

Демяненко Д. В, Ващик Є. В. Результати застосування підкислювачу 

«БАКЦИНОЛ» з метою поліпшенння стану здоров‘я товарного стада 

птиці та підвищення яєчної продуктивності. Матеріали НПК 

викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-19 квітня 

2019 р.). Суми, 2019. С. 206. 

Демяненко Д. В., Ващик Є. В. Використання полівітамінного 

комплексу «ЛОВІТ АD3Е» з метою зміцнення імунітету, підвищення 

яєчної продуктивності та поліпшення якості товарного яйця. Матеріали 

всеукраїнської студентської наукової конференції (11-16 листопада 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JTGCsqQAAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%98.&filtername=author&filtertype=equals


2019 року). Суми, 2019. С. 488. 

Демяненко Д. В, Ващик Є. В., Мусієнко О. В. Особиста гігієна 

персоналу при виробництві харчових яєць. Матеріали всеукраїнської 

студентської наукової конференції (11-16 листопада 2019 року). Суми, 

2019. С.487. 

 

Табак Л.С. «Забезпечення 

ветеринарного захисту 

птиці від бактеріальних 

хвороб» 

Табак Л. С., Ващик Є. В. Профілактика бактеріальних хвороб птиць. 

Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції, 

листопад 2018. Суми, 2018. С. 208. 

Табак Л. С., Ващик Є. В. Застосування пробіотиків для профілактики 

бактеріальних хвороб птиці. Молодь вчених у вирішенні актуальних 

проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини: матеріали 

Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих вчених, грудень 2018. Львів, 

2018. С. 140. 

Неджеря Т.І. «Санітарно-гігієнічне 

обґрунтування 

використання комплексних 

дезінфектантів для санації 

холодильних установок на 

ринку» 

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

 

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

search?filterquery=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0

%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0

%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B

2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals Дудченко Ю.А. «Вплив хелатних металів 

на властивості секреції 

молочної залози, 

антиоксидантний статус та 

якість вовни у овець» 

Герун І.В. «Санітарно-гігієнічна 

якість та безпечність 

молока отриманого за 

новітніх технологій» 

Скляр О.І. http://repo.snau.edu.ua/simple-

search?filterquery=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%2C+

%D0%9E.+%D0%86.&filtername=author&filtertype=equals 

 

https://vet.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-terapi%d1%97-farmakologi%d1%97-

klinichno%d1%97-diagnostiki-ta-ximi%d1%97/naukova-robota/. 

Шульга А.Р. «Порівняльна ветеринарно-

гігієнічна і якісна оцінка 

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

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=93Sstc0AAAAJ&hl=ru
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%2C+%D0%9E.+%D0%86.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%2C+%D0%9E.+%D0%86.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%2C+%D0%9E.+%D0%86.&filtername=author&filtertype=equals
https://vet.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-terapi%d1%97-farmakologi%d1%97-klinichno%d1%97-diagnostiki-ta-ximi%d1%97/naukova-robota/
https://vet.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-terapi%d1%97-farmakologi%d1%97-klinichno%d1%97-diagnostiki-ta-ximi%d1%97/naukova-robota/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=A1HB8o4AAAAJ&hl=ru


кормів та кормових 

добавок для дрібних 

тварин» 

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

search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0

%B0%2C+%D0%93.+%D0%90.&filtername=author&filtertype=equals 

Калюжна Т.М. «Обґрунтування 

використання 

імуномодуляторів в 

птахівництві» 

Опанасенко Ю.М. «Удосконалення 

профілактики 

бактеріальних хвороб 

птиці» 
 

http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%90.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%90.&filtername=author&filtertype=equals
http://repo.snau.edu.ua/simple-search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%93.+%D0%90.&filtername=author&filtertype=equals

