Звіт відділення ветеринарної медицини
Академії наук вищої освіти України за 2015 р.
(академік-секретар О.П. Мельник)
У складі Відділення нараховується 12 академіків в тому числі двоє
громадян Польщі. За звітний період академіки Відділення місць роботи не
змінили.
У звітному році акад. Рудик С.К.
Тема: Історія ветеринарної медицини, фольклор, біографії.
видав 4 монографії:
- Становлення ветеринарної справи на Полтавщині (ХІХ – початок ХХ
століття) – Київ. – 2013. – 228 с.
- Бур’яни у житті та побуті українського народу. – Київ. – 2015. – 200 с.
- Мій онтогенез. – Київ. – 2015. – 215 с.
- Гордість української ветеринарії. – Київ. – 2015. – 123 с.
За матеріалами дослідження видруковано 17 наукових статей та
зроблено 5 виступів на конференціях.
Нагороди:
- Орден святого апостола Андрія Первозванного ІІ ступеня (УПЦ КП);
- Медаль «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП);
- Почесна грамота президії НААН України;
Акад. Мельник О.П. проводив дослідження плечового поясу
хребетних. Опублікував 15 статей. Провів на базі кафедри анатомії тварин ім.
акад. В.Г. Касьяненка, під егідою АН ВО України, Міжнародну наукову
конференцію «Морфологія на межі тисячоліть», а також спільно з Київським
Патріархатом круглий стіл «Патріотизм і духовність у сучасній Україні».
Пройшов низку наукових стажувань за кордоном. Підготував 2 кандидати
наук.
Акад. Ткачук С.А. видала 1 монографію та 1 підручник:
- Монографія / Ткачук С.А., Яценко І.В., Гаврилін П.М. «Судововетеринарне значення структурних параметрів скелета для визначення
видової належності біологічного матеріалу. – К: ЦП «Компринт», 2015. – 330
с.
- Гігієна рослинних харчових продуктів: Підручник / Яценко І.В.,
Богатко Н.М., Ткачук С.А. – Харків: «Діса плюс», 2015. – 424 с.
А також 10 наукових статей у фахових виданнях України.
Акад. Костюк В.К.
Опублікував 15 статей, 2 монографії і 1 словник латинських
анатомічних термінів:
Акад. Касянчук В.В. підготувала 1 доктора наук та 1 кандидата
наук.
Опублікувала 10 статей у фахових виданнях, 3 деклараційних патенти,
1 методичну рекомендацію обласного рівня та прийняла участь у
Міжнародних конференціях.
Акад. Косіняк-Камиш К.

Пенсіонер, що відійшов від справ.
Акад. Стибель В.В. – ректор Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького
підготував 1-доктора та 1 кандидата наук, опублікував 10 статей у фахових
виданнях України, а також взяв участь у ряді Міжнародних наукових
конференцій.
Акад. Лемещенко В.В.
Зв’язок втрачено, оскільки проживає в окупованому Криму.
Акад. Калачнюк Л.Г.
Видала 2 навчальних посібники
1) Спеціальна біохімія: навчальний посібник для підготовки фахівців
освітнього рівня «Магістр» у вищих навчальних закладах зі спеціальності
“Ветеринарна медицина” за спеціалізацією “Лабораторна справа”/ за ред..
С.Д. Мельничука. – Київ, 2015. – 649 с.
2) Теоретичні та методичні засади вивчення метаболічних процесів у
тварин і людини за показниками крові : навчальний посібник / Л.Г.
Калачнюк, О.В. Арнаута. - Київ. – 2015. – 530 с.
3) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни
“Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії” (ІІ частина) для
студентів факультету ветеринарної медицини / Д.О. Мельничук, С.Д.
Мельничук, Л.Г. Калачнюк, Л.В. Кліх, В.А. Томчук. – Київ: ВЦ НУБіП
України.- 137 с.
А також 2 навчальних видання,7 статей (2 з них англійською мовою), 5
тез, і прийняла участь у 3 міжнародних конференціях
Акад. Тибінка А.М.
Видав 17 методичних рекомендацій для студентів з вивчення анатомії
тварин, прийняв участь у 3-х Міжнародних наукових конференціях та
опублікував 8 статей у фахових віданнях.
Акад. Кирилів Я.І.
Пенсіонер, що відійшов від справ.
Акад. Кубяк Кшиштоф
Декан факультету ветеринарної медицини Вроцлавського природничого
університету. Опублікував 10 наукових статей у високо цитованих журналах
та взяв участь у ряді Міжнародних наукових конференцій.

