
1. Назва наукової школи. Морфологічна школа: «Розвиток, морфологія та 

гістохімія органів тварин у нормі та при патології»  

2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації.  

21 Ветеринарна 

медицина 

211 Ветеринарна медицина 

   

3. Загальні відомості про школу:  

3.1. Керівник (керівники) - прізвище, ім'я, по-батькові та місце роботи 

Горальський Леонід Петрович, завідувач кафедри анатомії і гістології 

Поліського національного університету. 

3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб); 87 осіб 

3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): 

- академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу): 

ПІБ, науковий ступінь, звання, посада 

- докторів наук – 4 :  

1. Гуральська С. В., – д.вет.н., доцент кафедри епізотології та паразитології 

Одеського державного аграрного університету. 

2. Дунаєвська О. Ф. – к.вет.н., старший науковий співробітник наукової 

тематики «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт 

курей, коронавірусний ентерит собак» 

3. Кот Т. Ф. – д.вет.н., професор кафедри анатомії і гістології. 

4. Панікар І. І. – д.вет.н., професор кафедри епізотології та паразитології 

Одеського державного аграрного університету;  

 

- кандидатів наук – 15:  

1.  Веремчук Я. Ю. – к.вет.н., старший викладач кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та фізіології Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

2.  Волківський І. А. – к.вет.н., перший заступник начальника Головного 

управління Держпродспожив служби в Житомирській області 

3.  Гацьківський В. В. – к.вет.н. 

4. Демус Н. В. – к.вет.н., доцент кафедри нормальної та патологічної 

морфології і судової ветеринарії Льівського національного уніерситету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького 

5.  Дубич І. М. – к.вет.н. 

6.  Дубовий А. А. – к.вет.н.,. доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

фізіології Житомирського національного агроекологічного університету 

7. Заїка С. В. – к.вет.н., доцент кафедри анатомії та гістології 

Житомирського національного агроекологічного університету 

8. Ковальчук І. І . – к.вет.н., старший викладач кафедри технологій 

виробництва продукції тваринництва Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

9.  Колеснік Н. Л. – к.вет.н., доцент кафедри анатомії та гістології 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

10.  Левчук О. К. – к.вет.н. 



11. Назарчук Г. О. – к.вет.н. 

12. Сокульський І. М. – к.вет.н., доцент кафедри анатомії та гістології 

Житомирського національного агроекологічного університету 

13.  Солімчук В. М. – к.вет.н., директор ТОВ «Голдес», м.Рівне. 

14.  Троянчук О. В. – к.вет.н. 

15.  Хоменко З. В. – к.вет.н., старший викладач кафедри анатомії та гістології 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

 

ПІБ, науковий ступінь, звання, посада – 17 (див додаток). 

3.4. Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів;  

3 докторанти, 5 аспірантів, 30 магістрів, 30 студентів. 

3.5. Характеристика наявної експериментальної бази.  

Лабораторія патоморфологічних досліджень. 

4. Наукові досягнення школи: 

4.1. Найбільш вагомі результати; Вагомий внесок у вивчення розвитку та 

дослідження гістоархітектоніки органів і тканин тварин у віковому, 

видовому аспектах, їх морфофункціональних змін за дії іонізуючого 

випромінювання та при ретровірусних інфекціях. Отримані результати і 

матеріали з патоморфології ретровірусних інфекцій використовуються у 

системі з боротьби й ліквідації лейкозу великої рогатої худоби (ВРХ) та 

інфекційної анемії коней (ІНАН). Впроваджені у практику методичні 

рекомендації «Патоморфологічна діагностика лейкозу ВРХ» та 

«Методичні вказівки з лабораторної діагностики ІНАН», затверджені 

Департаментом ветеринарної медицини Міністерства АПК України 

тощо.  

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років; Вивчені біологічні 

властивості парво- та корона вірусів собак, а саме виявлена можливість їх 

культивування на гетерологічних перещеплювальних лініях культур клітин з 

можливістю накопичення вірусної біомаси придатної для відтворення 

інфекції у інтактних цуценят.  

Встановлено епізоотологічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні та 

патоморфологічні особливості парвовірусної та коронавірусної інфекції, 

запропоновані схеми щодо удосконалення лікувально-профілактичних заходів 

та методів діагностики вище згаданих ентеритів.  

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років; 

Для встановлення патоморфологічного діагнозу на парвовірусну і 

коронавірусну інфекцію собак розроблені методичні рекомендації 

«Патоморфологічна діагностика парвовірусного та коронавірусного ентериту 

у собак» (затверджені НМР «Науково-методичного центру інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта», протокол № 6 від 1.10.2018 р.) 

Для біологічної промисловості запропоновано спосіб виділення 

імуноглобулін класу G (IgG) собаки, специфічних до парвовірусної інфекції, 



який може бути використаний з лікувальною та діагностичною метою. 

Розроблена схема вакцинації собак проти коронавірусних інфекцій. 

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та Інших джерел 

фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років; З 2018 року 

участь у науковому проекті № 0118u003815: «Морфологія, імунологія 

коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит 

собак), їх діагностика та профілактика».  

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні 

премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, 

дипломи, тощо, за останні 5 років). Подяка міністерства освіти і науки 

України;  Заслужений  діяч науки і техніки України. 

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років; 4 доктори, 

4 кандидати. 

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років; 4 патенти. 

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за 

останні 5 років; 7 монографій, 10 навчальних посібників. 

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в 

українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років; 237 

наукових праць. 

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за 

останні 5 років; 5 виставок. 

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою 

(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років; 7 конференцій. 

4.12. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі 

міжнародних, закордонних за останні 5 років. 180 доповідей. 

4.13. Публікації про наукову школу та її членів. 
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