
РІШЕННЯ
спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.004 Сумський національний аграрний університет_________
(повне найменування закладу вищ ої освіти (наукової

Міністерство освіти і науки України, м. Суми_____________________________ прийняла рішення
установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто)

про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»__________
(галузь знань)

на підставі прилюдного захисту дисертації "Порівняльна оцінка комплексних заходів за 
ектопаразитозів дрібних домашніх тварин"

(назва дисертації) 

за спеціальністю 211 -  «Ветеринарна медицина»
(код і найменування спеціальності відповідно до  Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

"13" грудня 2021 року.
___________________ Ясиновська Ольга Миколаївна  1989 року
народження,

(прізвищ е, ім'я, по батькові (у  разі наявності) здобувана)
громадянка_______________________________ України____________________________________________ „

(назва держави, громадянином якої є здобувай)
освіта вища: закінчила у 2016 р о ц і________ Сумський національний аграрний університет

(найменування закладу вищ ої освіти) 

за спеціальністю  ___________________«Ветеринарна медицина»_________________________________
(за дипломом)

Працює не працює___________________________________________________________________________
(посада) (м ісце основної роботи, відомче підпорядкування, м істо)

Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті. Міністерство освіти і 
науки України, м. Суми

(найменування закладу вищ ої освіти (наукової установи), 
підпорядкування, м істо)

Науковий керівник (керівники) Фотіна Ганна Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, професор
(прізвище, ім'я, по батькові (у  разі наявності), 

кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва
Сумського національного університету_________________

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)
Здобувач має 8 наукових публікацій за темою дисертації, з них 2 статей у періодичних наукових 
виданнях інших держав, 3 статей у наукових фахових виданнях України (зазначити три наукові 
публікації):

1. Yasynovska Olga (2020) Effects o f AcaroKill insectoacaricidal drug on the hepatic biochemical blood 
indicators o f cats and dogs in carnivorous ktenocephalosis Journal o f Traditional Husbandry and 
Veterinary Medicine / Journal o f Traditional Animal Chovatelstvi a veterinarni medicina. 24 (6), 24-29.
2. Ясиновська P.M . Оцінка дії дезінфектанту «ДезСан» на яйця бліх Ctenocephalides felis ряду 
Siphonaptera. Вісник Сумського НАУ. Суми, 2018. №1(42). 281 -  284.
3. Фотіна Г.А., Ясиновська О.М. Дослідження ефективності інсектоакарицидного препарату 
«АкароКіїї». Вісник Сумського НАУ. Суми. 2017. №11(41). 1 2 7 -1 3 1 .

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці



1. Петров Р.В., д.в.н.. професор С у м с ь к и й  національний аграрний університет, завідувач кафедри 
вірусології, патанатомії та хвороб птиці підтримав дослідження Ясиновської О.М., та відмітив 
актуальність теми дослідження, послідовність викладання матеріалу, аналіз отриманих результатів, 
обгрунтування пропозицій для ветеринарних працівників та власників тварин. Однак зазначив, що 
оцінку ризику для здоров'я від застосування запропонованих інсектицидних засобів та традиційних 
для тварин необхідно було більш детально описати у дисертаційному дослідженні. Крім того, не до 
кінця висвітлений в роботі механізм впливу запропонованих препаратів на ектопаразитів тварин. 
Водночас необхідно зазначити, що сказані зауваження жодним чином не впливаютб на позитивну 
оцінку роботи, зміст та оформлення якого відповідає вимогам до дисертації, а її автор 
Ясиновська О.М. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21- 
«Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211- «Ветеринарна медицина».

2. Зон Г.А., к.в.н.. професор Сумський національний аграрний університет, професор кафедри 
вірусології, патанатомії та хвороб птиці відмітив, що обрана тема має сучасний напрямок і 
торкається актуальних проблем застосування безпечних малотоксичних інсектицидних засобів для 
дрібних домашніх тварин. Також зазначив, що використання комплексних заходів за 
ектопаразитозів дрібних домашніх тварин значно поліпшують заходи боротьби і профілактики з 
сифонаптерозу м 'ясоїдних. Зауважив, що вивчаючи динаміку захворюваності дрібних домашніх 
тварин на сифонаптероз окрім вираженої сезонності необхідно було приділити увагу породним 
особливостям та хронічним захворюванням пацієнтів. В цілому дисертація оцінюється позитивно, а 
Ясиновська О.М. заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21- 
«Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211- «Ветеринарна медицина».

3. Сорока Н.М.. д.в.н.. професор Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії відмітила великий 
обсяг проведених досліджень у дисертаційній роботі Ясиновської О.М., актуальність обраної теми 
дослідження, наукову новизну отриманих результатів, які мають наукову та практичну цінність для 
ветеринарної медицини та освітнього процесу. Підкреслила важливість дослідження 
розповсюдження ектопаразитів домашніх м ’ясоїдних тварин таких як блохи, які, крім того є 
переносниками збудників багатьох інфекційних та інвазійних хвороб. Зауважила на тому, що не до 
кінця зрозуміла динаміка інвазованості блохами у собак і котів віком від 1,5 місяці до 3 років та 
чому самці частіше інвазуються блохами порівняно із самками, адже більшість їх утримується у 
квартирі або у приватному будинку. Однак, слід зауважити, що вказані недоліки не знижують 
цінності одержаних результатів та методичного рівня виконаної дисертаційної роботи, яка 
справляє враження добре продуманої і вдало виконаної роботи, а Ясиновська О.М. заслуговує на 
присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21 - «Ветеринарна медицина» за 
спеціальністю 211 -  «Ветеринарна медицина».

4. Кручиненко О.В. д.в.н.. доцент. Полтавська державна аграрної академія, доцент кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи зазначив, що здобувачка. дотримуючись 
методичної і логічної послідовності, розробила схеми проведення експериментальних і клінічних 
досліджень на дослідних тваринах. Підкреслив, що у дисертаційній роботі Ясиновської О. М. 
методично правильно вибраний підхід до розв'язання мети і завдань досліджень. Також 
методологічно вірно проведений комплекс паразитологічних (виявлення та ідентифікація збудників 
ентомозів), епізоотологічних (визначення екстенсивності й інтенсивності інвазії), гематологічних 
(морфологічних, біохімічних), токсикологічних, експериментальних і статистичних досліджень, що 
сприяє глибокому розкриттю основних положень дисертації і свідчить про добре продуману 
концепцію роботи. Однак, відзначені недоліки ні в якому разі не знижують загальної позитивної 
оцінки дисертації, а поставлені запитання носять дискусійний характер, а Ясиновська О. М. 
заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 21 - «Ветеринарна медицина»
за спеціальністю 211 -  «Ветеринарна медицина».



б.Шкромада 0.1. д.в.н., професор Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри 
акушерства та хірургії підсумувала, що питання розробки нових ефективних інсектоакарицидних 
препаратів, є способом зниження захворюваності серед домашніх м ’ясоїдних тварин ентомозами, 
що спричинюють блохи, пояснюючи це збільшенням чисельності популяції домашніх і 
безпритульних собак та котів. Зміст дисертації свідчить про те. що автором вперше 
експериментально встановлено фармако-токсикологічні властивості інсектоакаридидного 
препарату «АкароКіїї», доведена його інсектицидну ефективність стосовно бліх Ctenocephalides 
spp .. експериментальним шляхом визначений вплив інсектоакарицидного препарату «АкароКіїї» на 
морфологічні та біохімічні показники крові котів та собак, овоцидну дію інсектоакарицидного 
препарату Sentry Home на яйця бліх Ctenocephalides spp. Звернула увагу на те. що здобувану 
Ясиновскій О.М. доцільно було б збільшити обсяг цифрового матеріалу викладеного у діаграмах 
для більш наочної різниці між отриманими результатами та зрозумілості сприйняття. Також 
відмітила високий теоретичний та експериментальний рівень проведених досліджень, вільному 
володінні матеріалом, послідовній доповіді і впевнених змістовних відповідях на запитання членів 
ради та опонентів. Зробила висновок, що Ясиновська О.М. заслуговує на присудження ступеня 
доктора філософії з галузі знань 21 - «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 -  
«Ветеринарна медицина».

Результати таємного голосування:
"За" членів ради,
"Проти" О  членів ради, 
недійсних бюлетенів О  

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує / відмовляє у 
присудженні
____________________________ Ясиновській Ользі Миколаївні_____________________________________

(прізвищ е, ім'я, по батькові (у  разі наявності) здобувана у давальному відмінку) 
ступінь / ступеня доктора філософії з галузі зн ан ь__________21 «Ветеринарна медицина»________

(галузь знань)
за спеціальністю 211 -  «Ветеринарна медицина»

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищ ої освіти)

Голова спеціалізованої 
вченої ради
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Зон Г.А. 
(прізвище, ініціали) 

Сорока Н.М. 
(прізвище, ініціали) 
Кручиненко О.В. 
(прізвище, ініціали)


