Звіт відділення ветеринарної медицини
АН ВО України за 2014 рік
У складі Відділення нараховується 9 академіків.
Впродовж 2014 року академіки Відділення та їх учні виконували наукову
роботу з актуальної для народного господарства України тематики.
Акад. Мельник О.П. і його учні займалися дослідженнями біоморфології
органів локомоції птахів, що дало їм змогу встановити дійсні закономірності
еволюційного становлення локомоторного апарату птахів. Результати їх досліджень
використовують у своїй роботі низка морфологічних кафедр України та інших країн.
Підготував одного кандидата ветеринарних наук. Опублікував понад 20 статей у
закордонних та вітчизняних виданнях. Організовував проведення двох
Міжнародних наукових конференцій: Міжнародної студентської конференції
«Студентська молодь ветеринарній науці» (березень 2014 року) та Міжнародної
наукової конференції молодих вчених «Молодь у ветеринарній науці ХХІ століття
(вересень 2014 року).

Акад. Рудик С.К. та його учні займалися вивченням порівняльної анатомії
та історії ветеринарної медицини. За звітний рік акад. Рудик С.К. опублікував
книги:
- Рудик Станіслав. Там три верби схилилися … К.: Аграр Медіа Груп,
2014. – 648 с.
- Рудик Станіслав, Гончар Вікторія. Василь Королів-Старий. К.: Аграр
Медіа Груп, 2014. – 142 с.
Рудик Станіслав, Глухий Олександр. Сергій Євсеєнко. К.: Аграр Медіа
Груп, 2014. – 193 с.
Також ним видруковано 17 статей в наукових збірниках. Він
нагороджений патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом орденом
Христа Спасителя. Його книги стали надбанням бібліотеки Святого
Володимира (Торонто, Канада), бібліотек Ватікана, Вільного університету
(Мюнхен), Міжнародного музею історії ветеринарної медицини (Копенгаген,
Данія), Хорватської академії наук, Національного музею літератури України,
Музею історії Києва. Акад. Рудик С.К. є членом Всесвітньої асоціації
істориків ветеринарної медицини; Всесвітньої і Європейської асоціації
ветеринарних анатомів, Європейської асоціації закладів ветеринарної
медицини.
Акад. Костюк В.К. За результатами наукових досліджень акад. Костюк
В.К. упродовж 2014 року підготував і опублікував у співавторстві 8
публікацій, з яких 3 наукові статті, 2 тез науково-практичних конференцій, 1
методичну розробку, 1 програму навчальної дисципліни та 1 навчальний
посібник. Приймав участь у двох науково-практичних конференціях в Уфі та
Вітебську. Також акад. Костюк В.К. провів засідання 6-ти робочих групп з
розроблення Галузевих стандартів вищої освіти України для підготовки
фахівців ОКР «магістр» за напрямом «Ветеринарна медицина». Упродовж
звітного року приймав участь у роботі Науково-методичної комісії
працівників ВНЗ за напрямом «Ветеринарна медицина».

Акад. Ткачук С.А. У 2014 році опублікувала дві монографії «Оцінка
якості та безпечності харчових яєць свійської птиці» та «Критерії якості та
безпечності харчових продуктів», також два навчальних посібники
«Ветеринарно-санітарна експертиза у питаннях і відповідях» та
«Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна оцінка продуктів забою
тварин». Також вона опублікувала 7 наукових статей у фахових виданнях і 8
методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів.
Акад. Касянчук В.В. підготувала 1 доктора та 1 кандидата наук. Є членом
робочої групи Мін АП України з розробки нормативних документів в галузі
безпечності харчових продуктів. Опублікувала 10 статей та 8 методичних
рекомендацій для навчального процесу Сумського НАУ.
Акад. Кирилів Я.І. провів дві наукові конференції на базі Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З.
Гжицького. Опублікував 15 статей у фахових видання України та низку
методичних розробок для студентів.
Акад. Косіняк-Камиш Казимір (Польща) вийшов на пенсію і припинив
роботу у Краківському рільничому університеті.
Акад. Стибель В.В. та його учні вивчали поширення і діагностику найбільш
небезпечних інвазійних хвороб свійських тварин і птахів. За результатами їх
досліджень підготовлені науково - методичні рекомендації, які впроваджені в
практику ветеринарної медицини України. Крім того, у червні 2014 року академік
Стибель обраний ректором Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького.
Акад. Лемещенко В.В. впродовж звітного року працював в напрямку
створення ветеринарної неонатології. У 2014 р. він зі своїми учнями досліджував
серцево-судинну систему і будову нутрощів новонароджених тварин. В силу
російського вторгнення залишився в окупованому Криму.
Акад. Кубяк Кшиштоф (Польща) працював над розробкою методів
ендоскопічної діагностики дрібних свійських тварин

