


ФАКУЛЬТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ



198

Л У Г А Н С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  А Г РА Р Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т

Ш А РА Н Д А К
Василь Іванович
Декан факультету

Кандидат ветеринарних наук, почесний
професор, завідувач кафедри анатомії

і ветеринарного акушерства, нагороджений
трудовою відзнакою «Знак пошани»

Міністерства аграрної політики 
та продовольства України



199

Ф А К У Л ЬТ Е Т  В Е Т Е Р И Н А Р Н О Ї  М Е Д И Ц И Н И

«Ветеринар — це покликання, а не професія», —
кажуть справжні професіонали своєї справи. Окрім
знань та практичних умінь справжньому ветери�
нару притаманне особливе ставлення та любов до
тварин. Кожна тварина заслуговує на індивідуаль�
ний підхід, адже має свою вдачу, повадки, мінливий
настрій. Багато в чому самопочуття, здоров’я тва�
рин залежить саме від людини. Усвідомивши свою
відповідальність перед «молодшими братами»,
можна значно полегшити їм життя. Осмислене став�
лення до тварин допомагає краще зрозуміти їх хво�
роби, встановлювати причини, діагностувати та шу�
кати правильне лікування. Всі спостереження та
вивчення природи тварин, напрацьовані протягом
віків, сформувалися в окрему науку — ветери�
нарію.

У Луганському національному аграрному
університеті спеціальність «Ветеринарна медици�
на» відкрито в 1997 р. при зооветеринарному
факультеті. А в 2000 р. був створений факультет
ветеринарної медицини, який сьогодні вже має
власну базу: сім кафедр, віварій, навчальний пункт
ННВАК «Колос» ЛНАУ, Науково�практичний центр
вивчення хвороб птахів, лікарню ветеринарної
медицини, лабораторію з виготовлення штучних
поживних середовищ тощо.

Із часу заснування до 2009 р. деканом факультету
був Анатолій Федорович Руденко. Зараз його очолює
кандидат ветеринарних наук, доцент, почесний профе�
сор ЛНАУ Василь Іванович Шарандак. На факультеті
працюють восьмеро професорів, 24 доцентів, двоє
старших викладачів й восьмеро асистентів. На шести
курсах навчається 656 студентів.

Значний внесок у становлення і розвиток факуль�
тету ветеринарної медицини зробив доктор ветери�
нарних наук, професор Іван Герасимович Мороз
(1918–2001). Він був висококваліфікованим спеціа�
лістом, талановитим ученим, педагогом, привітною і
справедливою, високоморальною і чуйною людиною.
Під його керівництвом на факультеті підготували
вісім кандидатів ветеринарних наук. І. Г. Мороз ство�
рив наукову школу з вивчення лікування безпліддя

корів і свиней та відтворювальної функції у помісних
телиць в умовах Донбасу, розробляв екологічно чис�
ті методи лікування і профілактики маститів й ендо�
метритів у корів.

На III–V курсах студенти, які хочуть поглиблювати
знання, додатково навчаються за чотирма спеціалі�
заціями: «Хвороби дрібних тварин», «Ветеринарна
санітарія та ветсанекспертиза», «Ветеринарна фар�
мація», «Лабораторна справа».

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою
системою. Після отримання освітньо�кваліфіка�
ційного рівня «бакалавр» (чотири роки) випускники
факультету мають можливість вступити до магістра�
тури за двома спеціальностями: «Ветеринарна
медицина» і «Якість, стандартизація та сертифіка�
ція», а після закінчення магістратури — стати аспі�
рантами за трьома спеціальностями: «Ветеринарна
мікробіологія та вірусологія», «Ветеринарне акушер�
ство», «Ветеринарна хірургія». За останні п’ять років
на факультеті підготовлено і захищено 11 канди�
датських дисертацій, готуються до захисту п’ять док�
торських дисертацій.

Фахівці ветеринарної медицини на базі факуль�
тету проходять післядипломне навчання за фахо�
вим спрямуванням: епізоотологія, інфекційні хво�
роби тварин та протиепізоотична справа; хвороби
великої та дрібної рогатої худоби, свиней; хвороби
коней; хвороби дрібних тварин; хвороби птахів.

Становлення та розвиток факультету відбувається
під керівництвом ректора університету, академіка
В. Г. Ткаченко. Відкрито нові кафедри, створено й об�
ладнано навчальні лабораторії гістології, фізіології
сільськогосподарських тварин, анатомії домашніх
тварин, бактеріології, вірусології, імунології, епізоото�
логії, паразитології, хірургії, терапії, ветеринарного
акушерства, патанатомії, судової ветеринарії та інші.
Для проведення наукових досліджень функціонують
лабораторії поживних середовищ, мікробіології, віру�
сології, імунології, інактивованих вакцин клінічної
біохімії, вивчення факторних інфекцій молодняку тварин,
морфології й експериментальної фізіології та центр із
вивчення хвороб птахів.



Наукова робота співробітників факультету спря�
мована на вивчення питань діагностики, лікування
та профілактики інфекційних, паразитарних та не�
заразних хвороб тварин різних видів, паразито�
ценозів у великої рогатої худоби, свиней, птахів та
кролів.

ККААФФЕЕДДРРАА  ААННААТТООММІІЇЇ  
ІІ  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРННООГГОО  ААККУУШШЕЕРРССТТВВАА

Кафедра анатомії і ветеринарного акушерства
створена 1 жовтня 2004 року після чергової реор�
ганізації факультету ветеринарної медицини. Заві�
дувачем було призначено кандидата ветеринарних
наук, доцента В. І. Шарандака.

На кафедрі працюють: В. І. Шарандак — доцент,
почесний професор, читає курс анатомії свійських
тварин та порівняльної анатомії; В. С. Кот, Л. О. Шпи�
льова — доценти, викладають ветеринарне акуше�
рство; А. А. Зайцева — доцент, кандидат ветери�
нарних наук, аситенти О. М. Ракітін та Г. Ю. Хащина
читають дисципліну «Анатомія свійських тварин та
порівняльної анатомії»; Г. В. Макарова, К. Л. Вигов�
ська — аспіранти.

За технічне забезпечення навчального процесу
на кафедрі відповідають старший лаборант В. В. Поз�
дєєва, анатом�прозектор В. І. Бураков та ординатор
М. В. Горбачов.

У творчому доробку завідувача кафедри В. І. Ша�
рандака понад 160 наукових праць, 180 методичних
вказівок та рекомендацій, навчальний посібник, три
патенти, три авторських свідоцтва. Співробітники
кафедри отримали два патенти і два авторських сві�
доцтва. Кафедра має аспірантуру з ветеринарного
акушерства.

За період із 2004 до 2010 р. співробітники
кафедри опублікували 180 методичних вказівок,
190 наукових статей у фахових виданнях.

Входження вищої школи України до Болонського
процесу потребує кардинальних змін і водночас
збереження як національних традицій загалом, так
і традицій кожного вищого навчального закладу
зокрема. Так співробітники кафедри для швидшого
й ефективнішого засвоєння великого за обсягом і
важкого для запам’ятовування матеріалу впровад�
жують різні види навчально�дослідної роботи для

студентів, котрі вивчають анатомію та акушерство
свійських тварин. Найбільш ефективними є такі
методики:  короткі повідомлення�відповіді студентів
на конкретні запитання під час лабораторно�прак�
тичного заняття (реферативний огляд або демонст�
рація препарату); залучення студентів�відмінників
до викладання як інформаторів, репетиторів і конт�
ролерів знань; студентські конкурси на виготовлен�
ня натуральних анатомічних препаратів за тематич�
ним планом із подальшим публічним захистом перед
аудиторією; огляд літературних джерел з обов’язко�
вим профілюванням за одним із аспектів вікової,
функціональної, породної анатомії; розробка програ�
мованих електростендів, електропланшетів, що пра�
цюють у режимі контролю і самоконтролю; організа�
ція експозицій студентських анатомічних натуральних
препаратів.

На площі більше 150 м2 розташован і активно функ�
ціонує анатомічний музей. 

Науковці кафедри працюють над розробкою ме�
тодів покращення функції відтворення та підвищення
продуктивності сільськогосподарських тварин.

Студенти, які є учасниками наукового гуртка,
опублікували 118 праць. Співробітники кафедри та
студенти�гуртківці брали участь у міжнародних нау�
кових, науково�практичних конференціях в Санкт�
Петербурзі, Києві, Сумах, Полтаві, Одесі, Львові,
Білій Церкві, Феодосії, Харкові.

ККААФФЕЕДДРРАА  ФФААРРММААККООЛЛООГГІІЇЇ  
ІІ  ППААРРААЗЗИИТТООЛЛООГГІІЇЇ

Кафедра фармакології і паразитології створена
в 2009 р. внаслідок реорганізації кафедри мікро�
біології і вірусології. Її очолює доктор ветеринар�
них наук, професор В. П. Іванюк, наукові дослі�
дження якого присвячені розробці методів і за�
собів боротьби з нематодозами свиней. За період
наукової діяльності він опублікував понад 70 нау�
кових праць. Також на кафедрі працюють: к. вет. н.,
доцент Л. Ю. Нестерова, викладає ветеринарну та
клінічну фармакологію, організацію та економіку
фармацевтичної справи; асистенти, к. вет. н.
О. В. Ільїна, М. М. Германенко та О. О. Воблікова —
читають курс «Лікарські рослини», «Паразитологія»,
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Працівники деканату

Колектив кафедри анатомії і ветеринарного акушерства на чолі із завідувачем — доцентом В. І. Шарандаком
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Робота в бактеріологічній лабораторії кафедри фізіології і мікробіології

Колектив кафедри фармакології і паразитології на чолі із завідувачем —
д. вет. н., професором В. П. Іванюком
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Колектив кафедри фізіології і мікробіології на чолі із завідувачем — доцентом В. М. Бубліком

На заняттях у лабораторії
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«Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія»; асистент
М. М. Германенко читає курс «Паразитологія».

Співробітники кафедри — старший лаборант
А. Л. Царевська і лаборант О. М. Дуднікова — створю�
ють умови для плідної роботи викладачів і студентів
та забезпечують навчальний процес.

Для проведення навчальної та виховної роботи
на сучасному рівні кафедра має необхідні аудиторії,
нині відновлюється матеріально�технічна база,
створюється паразитологічний музей макро� і
мікропрепаратів, зібрано колекцію гербаріїв лікар�
ських рослин Донбаського регіону. Викладачі роз�
робили електронні посібники, методичні вказівки
для самостійної роботи та тестові завдання, виго�
товили навчальні плакати, відеофільми, слайди, що
полегшує студентам процес сприйняття матеріалу
складних дисциплін.

Крім того, на кафедрі впроваджено спеціалізацію
«Ветеринарна фармація».

Одночасно з підготовкою спеціалістів та магістрантів
викладачі кафедри проводять науково�дослідну роботу,
основним напрямом якої є фармакокорекція захворю�
вань тварин інфекційної, паразитарної та незаразної
патології. До цієї роботи через діяльність наукових
гуртків вони залучають і студентів.

ККААФФЕЕДДРРАА  ФФІІЗЗІІООЛЛООГГІІЇЇ  ІІ  ММІІККРРООББІІООЛЛООГГІІЇЇ
Кафедра фізіології і мікробіології була створена

на факультеті ветеринарної медицини в 2009 р.
унаслідок реорганізації кафедри фізіології і внут�
рішніх хвороб тварин та кафедри мікробіології і
вірусології. З моменту реорганізації її очолює кан�
дидат біологічних наук, доцент Володимир Мико�
лайович Бублик. Він є співавтором 86 публікацій,
74 методичних рекомендацій, співавтором патенту
та підручника «Фізіологія тварин».

На кафедрі працюють: В. М. Бублик — доцент,
викладає фізіологію тварин, деонтологію, універси�
тетську освіту; В. М. Симонович — доцент, викладач
дисципліни «Патологічна фізіологія»; І. О. Ладиш —
доцент, читає курси «Цитологія, гістологія, ембріо�
логія», «Методика наукових досліджень»; С. Ю. Зна�
гован — доцент, викладає «Фізіологію тварин»,
«Патологічну фізіологію»; В. О. Доценко — доцент,
викладач курсів ветеринарної мікробіології і імуно�

логії; Л. І. Пархоменко — доцент, читає дисципліну
«Ветеринарна вірусологія».

На кафедрі за спеціальністю 16.00.03 — «Вете�
ринарна мікробіологія і вірусологія» — навчаються
аспіранти І. В. Звягінцева, Р. А. Дубін та І. А. Беседа;
завершили навчання та підготували до захисту ди�
сертаційні роботи аспіранти О. В. Ільїна, М. М. Герма�
ненко, А. Ю. Погорлюк. У 2009 р. захистив канди�
датську дисертацію М. Аль�Равашдех.

Технічне забезпечення роботи кафедри здійсню�
ють старший лаборант І. Ф. Порфілко та лаборант
В. В. Сухініна.

Над докторськими дисертаціями працюють до�
центи І. О. Ладиш і Л. І. Пархоменко. Усі викладачі
кафедри беруть активну участь в університетських,
міжуніверситетських і міжнародних наукових кон�
ференціях, щорічно публікуючи близько 25 статей.
З усіх дисциплін розроблені комплекси методичних
рекомендацій, тести для контролю знань студентів.

Співробітниками кафедри опубліковано 102 ме�
тодичні рекомендації та 176 наукових статей у
фахових виданнях, отримано вісім патентів.

Функціонують дві науково�дослідні лабораторії —
гістології та бактеріології.

Велика увага приділяється практичній підготов�
ці майбутніх фахівців. Для цього в університеті за�
проваджено навчальну практику в лабораторіях
кафедри, на фермах навчгоспу ВНЗ, а також органі�
зовано виїзні заняття на ветеринарні підприємства
міста й області.

Наукова робота зі студентами проводиться під
керівництвом доцентів кафедри В. М. Сімонович та
Л. І. Пархоменко. Магістранти та студенти неодно�
разово посідали призові місця на наукових студент�
ських конференціях вищих навчальних закладів
України, зокрема на Всеукраїнській науковій конфе�
ренції студентів, магістрантів, аспірантів «Майбутнє
ветеринарної медицини, біології і біотехнології».

Крім того, на факультеті проводять щорічні наукові
студентські конференції, на яких свої доповіді за резуль�
татами наукових досліджень представляють гуртківці.

Колектив кафедри постійно працює над удоско�
наленням навчального процесу, форм і методів його
організації, методичного забезпечення лекцій, лабо�
раторних і практичних занять.
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Практичні заняття у лабораторії

Колектив кафедри епізоотології, патанатомії і судової ветеринарії на чолі
із завідувачем — доцентом А. Ф. Руденком
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За період 2005–2010 рр. співробітники ка�
федри підготували й опублікували у вітчизняних і
зарубіжних виданнях 40 наукових праць і 17 мето�
дичних розробок, отримали три патенти України за
двома розділами: «Вивчити спектр умовно�патоген�
ної мікрофлори, яка зумовлює виникнення та роз�
виток інфекційних процесів у молодняку сільсько�
господарських тварин» (керівник — В. О. Доценко)
та «Визначити вірусно�бактеріальні складові пара�
зитоценозу в сільськогосподарської, синантропної
та декоративної птиці та розробити засоби їх ко�
рекції» (керівник — Л. І. Пархоменко).

В останні роки при кафедрі створено науково�
виробничий центр ветеринарної медицини птахів�
ництва, який упроваджує наукові розробки.

Науково�технічне обладнання кафедри дозволяє
проводити навчання на високому методичному рівні
з використанням культур мікроорганізмів та клітин,
курячих зародків, лабораторних тварин. Для прове�
дення серологічного моніторингу на кафедрі є облад�
нання для імуноферментного аналізу.

ККААФФЕЕДДРРАА  ЕЕППІІЗЗООООТТООЛЛООГГІІЇЇ,,  ППААТТААННААТТООММІІЇЇ
ІІ  ССУУДДООВВООЇЇ  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРІІЇЇ

Кафедра епізоотології, патанатомії і судової вете�
ринарії на факультеті ветеринарної медицини ор�
ганізована в жовтні 2004 р. шляхом реорганізації
кафедри заразних хвороб і ветсанекспертизи. Тут

проводять значну науково�дослідну і кон�
сультативну роботу з питань діагностики,

профілактики й лікування інфекційних
захворювань тварин. Кафедра надає
практичну допомогу ветеринарній

службі Донбаського регіону під час
проведення судової експертизи.

Співробітники кафедри роз�
робили інактивовану полівале�
нтну вакцину з місцевих штамів,
що циркулюють у господарстві. Її
застосовують для профілактики
пневмоентеритів поросят, телят
й інших видів тварин. Вже
оформлено НТД на вакцину про�
ти ендогенного пастерельозу те�
лят і поросят емульсійну інакти�

вовану. Кафедра отримала проекти, настанови
щодо діагностики та інструкції у боротьбі з пасте�
рельозом тварин, веде роботу над розробкою вак�
цини від туберкульозу птахів; активно вивчає
інфекційні та епізоотичні процеси під час фактор�
них інфекційних захворювань молодняку сільсько�
господарських тварин, викликаних умовно�пато�
генною мікрофлорою.

Викладачі кафедри в 2003 році стали організа�
торами та активними учасниками ІІ Міжнародної
конференції з паразитоценології, яку проводили на
базі факультету. Одночасно з деканатом ветеринар�
ного факультету співробітники кафедри проводять
щорічні звітні та студентські науково�практичні кон�
ференції. Також доценти кафедри беруть участь у
конференціях і симпозіумах за кордоном (Румунія,
Туреччина, Болгарія, Росія, Білорусь, Словенія,
Єгипет, Ізраїль).

За останні роки співробітники кафедри опубліку�
вали п’ять монографій, 225 статей, 101 навчальний і
навчально�методичний посібник, оформлено десять
патентів і три ТУ на вакцини для телят і кролів.

З часу створення кафедру очолює кандидат ве�
теринарних наук, почесний професор Луганського
НАУ А. Ф. Руденко. На кафедрі працюють: А. Ф. Ру�
денко — доцент, читає курс «Епізоотологія й
інфекційні хвороби», В. П. Заболотна — доцент,
викладає дисципліну «Епізоотологія й інфекційні
хвороби», В. А. Тресницька — доцент, викладач кур�
су «Організація й економіка ветеринарної справи»,
К. І. Ладиженська — доцент, читає дисципліну
«Епізоотологія й інфекційні хвороби», М. О. Санін,
С. С. Клименко — асистенти, викладають курси
«Патанатомія» та «Розтин і судова ветеринарія»,
О. П. Бабенко — доцент, к. вет. н., веде курс «Пата�
натомія» і «Розтин і судова ветеринарія».

Технічне забезпечення роботи кафедри здійс�
нює старший лаборант І. П. Голенко.

Кафедра оснащена технічними засобами для
інтенсифікації процесу навчання: мікроскопами,
діапроекторами, приладами для ін’єкцій, дезтехні�
кою, має близько двох десятків навчальних відео�
фільмів.

Велику увагу на кафедрі приділяють практичній
підготовці студентів, котрі навчаються на фермах
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ННВАК «Колос» університету, а також виїжджають
на заняття до філій кафедри. Усі протиепізоотичні
заходи в господарстві проводять лише за участю
студентів IV–V курсів.

На кафедрі добре обладнані навчальні лабора�
торії, активно ведеться робота з облаштування нау�
ково�дослідної лабораторії, створено базу патпрепа�
ратів, таблиць і плакатів, яку постійно поповнюють.

ККААФФЕЕДДРРАА  ХХІІРРУУРРГГІІЇЇ  
ТТАА  ХХВВООРРООББ  ДДРРІІББННИИХХ  ТТВВААРРИИНН

Кафедра хірургії та хвороб дрібних тварин органі�
зована у 2004 р. внаслідок реорганізації кафедри
анатомії та хірургії.

Першим упродовж року кафедру очолював кан�
дидат ветеринарних наук, доцент А. О. Меженський,
який згодом перейшов на роботу до Національного
аграрного університету міста Києва, а на посаду
завідувача кафедри рекомендували кандидата ве�
теринарних наук, доц. П. А. Руденка. У 2006 р. ка�
федру очолив д. вет. н., професор Віталій Йосипович
Іздепський. Він випустив чотири підручники, сім
навчальних посібників, отримав 11 патентів, роз�
робив чотири технічні умови і настанови, опубліку�
вав 200 наукових праць.

На кафедрі хірургії та хвороб дрібних тварин сьо�
годні працюють досвідчені педагоги й науковці —
кандидати наук, доценти О. Г. Санін, П. А. Руденко,
які читають курси лекцій з оперативної, загальної
та спеціальної ветеринарної хірургії та хвороб
дрібних тварин. Поруч із ними успішно працюють
молоді викладачі, вихованці факультету ветеринар�
ної медицини — доцент, к. вет. н. К. С. Бордюгов,
асистенти Д. А. Стужук, М. В. Єнін, О. В. Кот.

Кафедра забезпечена матеріалами та технікою,
хірургічним інструментарієм, засобами фіксації та
знеболювання різних видів тварин, рентгенодіаг�
ностики, що дає змогу підготувати висококваліфі�
кованих фахівців ветеринарної медицини.

Значну увагу зосереджено на практичній підготовці
студентів. Так більшість практичних занять проводять в
ННВАК «Колос» університету, на фермах приватних гос�
подарств і в клініках ветеринарної медицини.

Колектив кафедри постійно працює над удоскона�
ленням навчального процесу, форм і методів його ор�
ганізації, методичного забезпечення лекцій, лабора�
торних та практичних занять. Для цього розроблено
47 мультимедійних програм із різних сфер ветеринар�
ної хірургії, понад 30 відеофільмів. Окрім цього, хірур�
гічний музей постійно поновлюють макро� і мікропре�
паратами, розробляють стенди, макети тощо.

На кафедрі впроваджено спеціалізацію з хво�
роб дрібних тварин, для її забезпечення функціонує
ветеринарна клініка.

Співробітники кафедри постійно проводять нау�
ково�дослідну й консультативну роботу з метою
діагностики, лікування та профілактики незаразних
хвороб тварин, надають практичну допомогу вете�
ринарній службі Луганської області.

На кафедрі успішно працює магістратура,
аспірантура, відкрито докторантуру. 

За останні роки співробітники кафедри опубліку�
вали 178 статей у журналах і збірниках, 42 нав�
чальні й навчально�методичні посібники, отримано
14 патентів, розроблено чотири ТУ.

Одночасно із деканатом ветеринарного факуль�
тету співробітники кафедри проводять щорічні сту�
дентські науково�практичні конференції.

ККААФФЕЕДДРРАА  ВВННУУТТРРІІШШННІІХХ  ХХВВООРРООББ  ТТВВААРРИИНН
Кафедра внутрішніх хвороб тварин була створена

у 2009 р. після чергової реорганізації факультету ве�
теринарної медицини. Її очолила д. вет. н., професор
О. П. Тимошенко, яка опублікувала 185 наукових
праць, 15 методичних рекомендацій, монографію,
два посібники, отримала чотири авторські свідоцтва
та шість патентів.

Науково�педагогічний склад кафедри: О. П. Ти�
мошенко — д. вет. н., професор, викладає курс
клінічної біохімії для студентів та магістрантів вете�
ринарної медицини; С. М. Тресницький — доцент,
читає курс з клінічної діагностики; А. А. Руденко —
доцент, викладає дисципліну «Внутрішні хвороби
тварин»; П. В. Шарандак — доцент, викладач курсу
«Внутрішні хвороби тварин»; Д. О. Пономаренко —
доцент, читає курс з ветеринарної токсикології.

За період роботи на факультеті співробітники
кафедри опублікували 102 методичні рекомендації
та 146 наукових статей у фахових виданнях.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує лікар�
ординатор О. В. Єнін та старший лаборант К. А. Без�
кровна.

Із метою підвищення якості вищої освіти та адап�
тації навчального процесу в університеті до норм,
стандартів і основних принципів європейської ви�
щої освіти зі збереженням досягнень, традицій і
національних особливостей української вищої шко�
ли нині особливого значення набуває міжнародна
співпраця. Так у 2008 році за програмою Више�
градського фонду доцент П. В. Шарандак брав
участь у наукових дослідженнях університету Панон
і факультету ветеринарної медицини м. Будапешт.
Доценти А. А. Руденко та Д. О. Пономаренко стали
переможцями в Луганському обласному конкурсі
робіт молодих учених. Усі доценти кафедри працю�
ють над докторськими дисертаціями.

Із впровадженням кредитно�модульної системи
для ефективнішого засвоєння знань під час нав�
чання для студентів запроваджують індивідуальні,
індивідуально�групові, самостійні види робіт. На ка�
федрі впроваджено мультимедійні програми, нав�
чальні відеофільми, сучасні прилади для комплекс�
ної діагностики (апарати для УЗД, електрокардіог�
рафи, різограф та ін.).

Науковці кафедри працюють над вивченням і
розробкою сучасних комплексних методів діагнос�
тики, терапії та профілактики кардіоміопатій, набу�
тих вад серця та метаболічних хвороб тварин.

На кафедрі створено науково�дослідну лабора�
торію клінічної біохімії та діагностики, на базі якої
працює студентський науковий гурток «Клініцист».
Студенти�гуртківці опублікували 12 праць.
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Студенти оперують тварину

Ф А К У Л ЬТ Е Т  В Е Т Е Р И Н А Р Н О Ї  М Е Д И Ц И Н И

Колектив кафедри хірургії та хвороб дрібних тварин на чолі
із завідувачем — д. вет. н., професором В. Й. Іздепським
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Колектив кафедри внутрішніх хвороб тварин на чолі
із завідувачем — д. вет. н., професором О. П. Тимошенко
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Колектив кафедри якості та безпеки продукції АПК на чолі
із завідувачем — доцентом О. І. Сосницьким



Співробітники кафедри отримали 18 патентів, чо�
тири технічні умови на лікувально�профілактичні
препарати, опублікували 131 наукову статтю,
117 методичних рекомендацій, два посібники та
дві монографії.

ККААФФЕЕДДРРАА  ЯЯККООССТТІІ  
ТТАА  ББЕЕЗЗППЕЕККИИ  ППРРООДДУУККЦЦІІЇЇ  ААППКК

Кафедра якості та безпеки продукції АПК ство�
рена у 2004 р. шляхом реорганізації кафедри за�
разних хвороб та ветсанекспертизи.

Співробітники кафедри ведуть значну науково�
дослідну та консультативну роботу з питань якості та
безпеки продукції АПК, тісно співпрацюють із Цент�
ром стандартизації, метрології і сертифікації міста Лу�
ганська та відділом виробничого ветеринарного
контролю ЗАТ «Луганський м’ясокомбінат», проводя�
чи для фахівців науково�практичні семінари з
актуальних питань.

У 2004 р. на кафедрі відкрито магістратуру за
спеціальністю 8.000001 — «Якість, стандартизація і
сертифікація», де магістранти засвоюють нові методи
контролю якості продукції і менеджменту організації,
поглиблено вивчають стандартизацію і сертифікацію,
а також товарознавство. Після закінчення магістра�
тури випускники кваліфіковано оцінюють якість про�

дукції, визначають схеми сертифікації, шляхи форму�
вання показників якості.

Співробітники кафедри видали 82 методичні ре�
комендації, отримали 11 патентів, опублікували
212 статей у журналах і збірниках. 

З часу організації кафедру очолює кандидат вете�
ринарних наук, доцент О. І. Сосницький, у науковому
доробку якого 11 патентів, три вакцини, інструкція та
настанова.

На кафедрі працюють доценти О. І. Сосницький,
О. О. Пащенко, асистенти Я. С. Зелюкіна, О. В. Сер�
гєєва, Г. В. Павлова, Г. В. Філатова.

Технічне забезпечення роботи кафедри здійснюють
старший лаборант Л. М. Оселедько, лаборант О. А. Ка�
бакаєва, в аспірантурі навчається В. Б. Руденко.

На кафедрі виконують науково�дослідну роботу
з держбюджетної теми «Розробка засобів спе�
цифічної профілактики інфекційної патології молод�
няку сільськогосподарських тварин», апробують і
впроваджують у виробництво інактивовані емуль�
синвакцини проти пастерельозу тварин і способи
експрес�діагностики збудників зооантропонозів у
тваринницькій продукції. Крім того, діють два сту�
дентські наукові товариства — «Експерт» та «Науко�
вець», які очолюють доцент О. О. Пащенко та асис�
тент Я. С. Зелюкіна.
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