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1. Мета начальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей 

з проведення клінічних та лабораторних досліджень тварин для встановлення діагнозу на 

паразитарні захворювання у сільськогосподарських тварин.  

Вивчення навчальної дисципліни повинно надати здобувачам освіти можливості поглибити 

наявні та набути нових знань і умінь, зокрема розвинути:  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, пошуку та оброблення інформації 

щодо сучасних методів виявлення паразитів та діагностики інвазійних хвороб тварин, наведеної в 

доступних літературних джерелах різними мовами; 

- здатність застосовувати набуті теоретичні знання щодо будови, класифікації та 

ідентифікації паразитів у практичних ситуаціях; 

- здатність до розуміння предметної  області  ветеринарної паразитології; 

- прагнення до збереження довкілля; 

- здатність розуміти особливості функціонування систем органів, тканин і клітин тварин 

під час ураження паразитами; 

- навики застосовувати посуд, спеціальні інструменти та пристрої для виявлення 

паразитів в організмі тварин in vivo або в біоматеріалі in vitro; 

- здатність дотримуватись правил техніки безпеки, асептики, антисептики у здійсненні 

фахової діяльності; 

- вміння проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо 

встановлення діагнозу; 

- здатність проводити відбір патологічного і клінічного матеріалу та його лабораторні 

дослідження за умов норми і патології; 

- здатність раціонально організовувати, проводити та аналізувати результати  

лабораторних та спеціальних діагностичних досліджень. 

Теоретичні знання і практичні навики, одержані аспірантами, дозволять виконати необхідні 

діагностичні дослідження в контексті своєї дисертаційної роботи на високому сучасному фаховому 

рівні. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5,0  
Галузь знань  

21 «Ветеринарні науки» 
за вибором 

Загальна кількість  

годин − 150 
 

Семестр 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійна робота − 7,0 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

20 год. 

Лабораторні 

32 год. 

Самостійна робота 

98 год. 

Вид контролю: 

екзамен 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

 аспірант повинен знати: анатомію та фізіологію сільськогосподарських тварин; 

− основні біохімічні процеси в організмі тварин; 

− ветеринарну паразитологію; 

− терапію та пропедевтику внутрішніх хвороб тварин. 

аспірант повинен вміти:  

проводити первинне діагностичне обстеження тварин, підозрілих у зараженні; 

- здійснювати відбір патологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

- працювати із лабораторним обладнанням (мікроскопом, рентген-апаратом, апаратом УЗД 

тощо), інструментами (скальпель, хірургічні зажими, кювети та ін.), хімічним посудом, реактивами; 

- виготовляти мазки крові та ін. біоматеріалів для мікроскопічного дослідження; 

- проводити ідентифікацію збудників інвазійних хвороб. 

№ 
з/п 

Вивчені дисципліни 

Здобуті  
результати 
навчання 

1. РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та обміні 

інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі та 

інтерпретації результатів досліджень. 

РН 12. Володіти комунікативними навичками для спілкування в державі та іншомовному 

середовищі з фахівцями та нефахівцями, використовувати іноземну мову для презентації 

результатів досліджень світовій академічній спільноті. 

Фахова 

іноземна мова 

2. РН 1. Визначати методологію наукового пізнання та філософського осмислення сучасних 

тенденцій, напрямів, закономірностей розвитку галузі в умовах глобалізації. 

РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 3. Відтворювати професійні судження щодо філософсько-психологічних проблем 

викладання, методів побудови експериментальних моделей, морфогенезу органів тварин, 

питань акушерсько-хірургічної патології, моніторингу та профілактики заразних хвороб в 

усних та письмових продуктах творчої діяльності. 

РН 11. Створювати середовище творчої діяльності для ефективної роботи колективів різних 

типів. 

Філософія 

науки 

3. РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та обміні 

інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі та 

інтерпретації результатів досліджень. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в 

ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

Моделювання 

систем 

 

 

4. РН 3. Відтворювати професійні судження щодо філософсько-психологічних проблем 

викладання, методів побудови експериментальних моделей, морфогенезу органів тварин, 

питань акушерсько-хірургічної патології, моніторингу та профілактики заразних хвороб в 

усних та письмових продуктах творчої діяльності. 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 6. Вміти обирати та використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-

біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення 

діагностичних досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 7. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 13. Організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в умовах динамічних 

змін розвитку суспільства, демонструвати навички до автономної та якісної роботи щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в 

ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при 

організації досліджень та представленні їх результатів. 

Морфологічні 

зміни органів 

сільсько-

господарських 

тварин при 

патології 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 
РН 4.  Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 
РН 6.  Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, молекулярно-біологічні 

методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення діагностичних 

досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при патологіях. 

РН 7. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 9. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та інвазійних хвороб серед 

тварин різних видів та господарського призначення в регіонах країни або континенту. 

РН 13.  Організовувати та здійснювати освітню наукову діяльність в умовах динамічних змін 

розвитку суспільства, демонструвати навички до автономної та якісної роботи щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН4 РН6  РН7 РН9 РН13 РН14  

ЗК1  + + + + +  

ЗК3 + + +  + +  

ЗК4     +   

ЗК5 + +  +  +  

ЗК7 +   +  +  

ЗК8    + +   

ЗК10 +    + +  

ФК1  +  + +   

ФК2 + + +  + +  

ФК3 + + +   +  

ФК4  +   + +  

ФК5    +    

ФК6  +      

ФК8   + + + +  

ФК9  + +  +   

ФК10     +   

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями для 

розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати результати 

досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку науки і культури, науково-

дослідних та науково-педагогічних парадигм та стратегій. 

ЗК 5. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією для моделювання, статистичної обробки та оцінки отриманих результатів. 

ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію іноземною мовою на 

загальні та фахові теми, презентувати та публікувати результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

ЗК8.Здатність до спілкування з колегами, розвиток навичок міжособистісної взаємодії з фахівцями 

різних рівнів та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні. 

ЗК 9. Здатність цінувати та поважати відповідні традиції в мультикультурному середовищі, 

ефективно працювати в міжнародному контексті, діяти етично та соціально-відповідально. 

ЗК 10 Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 
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ФК 1. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити наукові 

узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 2. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 3. Здатність визначати перелік необхідних засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних результатів. 

ФК 4. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та моделювання 

змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 5. Здатність до репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та освітніх проектів до 

цільової аудиторії в Україні та за кордоном для участі у дискусіях із досвідченими фахівцями 

ветеринарної медицини та споріднених галузей. 

ФК 6. Здатність диференціювати етіологічні фактори, встановлювати їх вплив на перебіг 

біологічних процесів та патогенез захворювань тварин.  

ФК 8. Здатність установлювати зв'язок між проявом заразних хвороб та наявністю збудників в 

об’єктах довкілля, організмах переносників, проміжних хазяїв та хворих тварин.  

ФК 9. Здатність діагностувати патології заразної та незаразної етіології, створювати сучасні 

біопрепарати. 

ФК 10. Здатність описувати і застосовувати в експерименті сучасні стратегії виробництва 

біологічних та хіміотерапевтичних препаратів. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення екзамену у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Екзаменаційні завдання дозволяють перевірити 

розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами. Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 

наукових і професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта та рівень його 

компетентностей з навчальної дисципліни. Здобувач вищої освіти не може бути допущений до 

складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час 

поточного контролю впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 

36-60 балам. Підсумкові бали за екзамен (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 

відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих на екзамені дорівнює 24, 

максимальна можлива – 40. Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

під час екзамену та балів поточного контролю. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, 

що аспірант має певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, аспірант пояснює правила вирішення практичних 

завдань дисципліни; виконання практичних/лабораторних/ контрольних/індивідуальних завдань значно 

формалізовано (є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи). Максимальна 

кількість балів становить 60. Мінімальна кількість набраних балів складає 60 % від максимальної 

кількості, отриманої під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

Вид заняття 
Кількість балів за вид роботи 

мінімальна максимальна 

Лекції ─ ─ 

Лабораторні заняття 18 30 

Самостійна робота 18 30 

Разом 36 60 
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7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового контролю 

Засобами діагностики з дисципліни «Новітні методи діагностики паразитарних хвороб 

сільськогосподарських тварин» є: екзамен; стандартизовані тести; завдання на лабораторному/ 

музейному обладнанні, тематичне опитування, виконання самостійної роботи у формі практичного і 

теоретичного завдання, бліц-дискусії. 
 

8. Програма навчальної дисципліни 
Блок 1. Способи функціональної діагностики (УЗД-дослідження, рентгенографія) за паразитозів тварин. 

Блок 2. Мікроскопічна діагностика. Специфічні методи паразитологічних досліджень. 

Блок 3. Імунобіологічні реакції. 

Блок 4. Диференціація збудників інвазій за морфологічними та іншими ознаками. 
 

8.1. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1-2. Методи функціональної та візуальної діагностики та їх використання у 

ветеринарній паразитології 
4 

3. Різновиди мікроскопії та їх використання для виявлення й ідентифікації різних 

ендопаразитів тварин. 
2 

4-5. Специфічні методи виявлення паразитів у тканинах і органах тварин. 4 

6-7. Cерологічні та алергічні реакції в діагностиці протозойних інвазій і гельмінтозів 

тварин 
4 

8. Принципи морфологічної ідентифікацій гельмінтів: правила диференціації яєць, 

личинок і статевозрілих форм.  
2 

9. Принципи морфологічної ідентифікації паразитичних (акариформних і 

паразитиформних) кліщів: правила диференціації німф, личинок і статевозрілих 

форм. 

2 

10. Принципи морфологічної ідентифікації паразитичних комах (окрилених і 

безкрилих): правила диференціації  статевозрілих форм. 
2 

Разом: 20 
 

8.2. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Принципи та методи клінічної діагностики інвазійних хвороб тварин (загальні, 

інструментальні та функціональні методи обстеження). 
4 

2. 
Підготовка біоматеріалу і реактивів та виготовлення препаратів для варіативної 

мікроскопії.  
4 

3. 
Паразитологічні методи дослідження фекалій від різних видів тварин для виявлення 

найпростіших. 
4 

4. 
Паразитологічні методи дослідження крові від різних видів тварин для виявлення 

найпростіших. 
4 

5. 
Паразитологічні методи дослідження зішкрібків шкіри від різних видів тварин для 

виявлення ектопаразитів. 
4 

6. 
Паразитологічні методи дослідження фекалій від різних видів тварин для виявлення 

гельмінтів. 
4 

7. 
Паразитологічні методи дослідження крові, сечі та мокротиння від різних видів 

тварин для виявлення нематод. 
4 

8. 
Ідентифікація збудників інвазій за морфологічними ознаками. Розв’язання 

ситуаційних задач.  
4 

Разом  32 
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8.3. Самостійна робота 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1. 
Принцип і методика реакції аглютинації та її використання для виявлення збудників 

інвазійних хвороб тварин. 
7 

2. 
Принцип і методика реакції кільцепреципітації Асколі та її використання для 

виявлення збудників інвазійних хвороб тварин. 
7 

3. 
Принцип і методика реакції кільцепреципітації Оухтерлоні та її використання для 

діагностики інвазійних хвороб тварин. 
7 

4. 
Методика і перспективи використання реакції зв’язування комплемента (РЗК) для 

диференційної діагностики протозойних хвороб. 
7 

5. 
Реакції з використанням мічених антитіл (РІФ, ІФА, РІА) – можливе застосування 

для діагностики інвазійних хвороб. 
7 

6. Реакція імуноблотингу в комплексній діагностиці токсоплазмозу людини. 7 

7. Принципи і техніка алергодіагностики гельмінтозів тварин. 7 

8. 
Перспективи застосування ПЛР для диференційної діагностики протозоозів тварин 

та ідентифікації виду збудника (наприклад, Babesia spp.). 
7 

9. 
Диференціація різних життєвих форм нематод за морфологічними ознаками (робота 

з музейними експонатами, атласами, визначниками). 
7 

10. 
Диференціація різних життєвих форм цестод і трематод за морфологічними 

ознаками (робота з музейними експонатами, атласами, визначниками). 
7 

11. 
Диференціація різних життєвих форм паразитичних комах за морфологічними 

ознаками (робота з музейними експонатами, атласами, визначниками). 
7 

12. 
Диференціація різних життєвих форм кліщів за морфологічними ознаками (робота з 

музейними експонатами, атласами, визначниками). 
7 

13. 
Диференціація різних видів кровопаразитарних найпростіших за морфологічними 

ознаками (робота з нативними препаратами, атласами). 
7 

14. 
Диференціація різних видів кишково-порожнинних найпростіших за 

морфологічними ознаками (робота з нативними препаратами, атласами). 
7 

 Разом  98 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Вид  

роботи 

Тема Забезпечення  

Лекції всі лекції Мультимедійна установка 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
за

н
я
тт

я
 

Принципи та методи клінічної 

діагностики інвазійних хвороб тварин 

(загальні, інструментальні та 

функціональні методи обстеження). 

1. фото- та відеоматеріали; 

2. приміщення науково-навчальних лабораторій; 

3. приміщення клініки (операційна, маніпуляційна); 

4. дослідні тварини;  

5. ендоскопічні зонди; 

6. стетоскоп; 

7. УЗД-апарат;  

8. кардіограф. 

Підготовка біоматеріалу і реактивів та 

виготовлення препаратів для 

варіативної мікроскопії. Ідентифікація 

збудників інвазій. 

1. спецодяг; 

2. металеві інструменти; 

3. приміщення науково-навчальних лабораторій; 

4. приміщення клініки (коридори для очікування, 

операційна, маніпуляційна). 

5. дослідні тварини; 

6. лабораторний посуд (флакони, пробірки, колби, 

піпетки, шприци, фільтри); 

7. хімічні реактиви; фарби. 

Паразитологічні методи дослідження 

біоматеріалів (фекалій, крові, сечі, 

мокротиння тощо) від різних видів 

тварин для виявлення найпростіших і 

гельмінтів. 

1. лабораторні пробірки з середовищем;  

2. нестерильний пластмасовий контейнер з кришкою;  

3. стерильна одноразова ємність для збирання сечі; 

4. одноразовий стерильний шприц з голкою; 

5.  спеціальні одноразові контейнери із кришкою та 

лопаткою для збирання фекалій;  
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6. стерильні пробірки з антикоагулянтом;  

7. стерильні одноразові пробірки типу «Еппендорф»;  

8. пластикові стерильні герметичні склянки; 

9. поліпропіленові контейнери; 

10. шпатель, металева або пластикова ложка;  

11. пінцет, штатив, скальпель, ножиці, ємність для 

води, 

12. антисептичне мило, паперові рушники,  

13. дезінфектанти, 

14. одноразовий спецодяг (рукавички, маска, шапочка, 

халат або комбінезон, бахіли), гумові чоботи тощо 

Ідентифікація збудників інвазій за 

морфологічними ознаками.  

1. музейна колекція паразитів;  

2. атласи, визначники; 

3. нативні препарати; 

4. ножиці, пінцет, скальпель, препарувальна голка; 

5. мікрокоп; 

6. кювети, марля, антисептичное мило, рушники. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

Основна 

1. Абуладзе К. И., Демидов И. В., Непоклонов О. О. Паразитология и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных. Москва : Агропромиздат, 1990. 464 с. 

2. Апатенко В. М. Общая паразитоценология. Харків : Консум, 2005. 151 с. 

3. Атлас гельмінтів тварин / І. С. Дахно, А. В. Березовський, В. Ф. Галат та ін. Київ : 

Ветінформ, 2001. 118 с. 

4. Галат В. Ф., Березовський А. В., Прус М. П., Сорока П. М. Паразитологія та інвазійні 

хвороби тварин. Київ : Вища освіта, 2003. 

5. Галат В. Ф., Березовський А. В., Прус М. П., Сорока П. М. Паразитологія та інвазійні 

хвороби тварин. Практикум. Київ : Вища освіта, 2004. 

6. Шевцов А. А., Колбаскин Н. А., Никольский С. Н. Паразитология. Москва : Колос, 1979. 

 

Допоміжна 
7. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Springer., 2008. 1592 р. 

8. Whitlock J. H. Diagnosis of VETERINARY PARASITISM. Philadelphia : Lea & Febiger, 

1960. 236 p. 

9. Акбаев М. Ш., Василевич Ф. И. Паразитология и инвазионные болезни с/х животных. 

Москва : Колос, 1992. 659 с. 

10. Гаевская А. В. Паразиты и болезни морских и океанических рыб в природных и 

искусственных условиях. Севастополь, 2004. 

11. Генис Д. Е. Медицинская паразитология. Москва : Медицина, 1991. 240 с. 

12. Дахно И. С. Гельминтозы домашних животных Сумской области. Сумы, 1996. 82 с. 

13. Двойнос Г. М., Харченко В. А. Стронгилиды домашних и диких лошадей. Київ : 1994. 

14. Демидов Н. В. Гельминтозы животных. Москва : 1987. 

15. Довгій Ю. Ю. Трематодози жуйних тварин в забрудненій радіонуклідами та умовно 

чистій зонах. Київ : Видавн. центр НАУ, 2008. 114 с. 

16. Корнюшин В. В. Паразитологія : конспект лекцій. Київ : МСУ, 2011. 128 с.  

17. Котельников Г. А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. 

Москва : 1988. 

18. Петров Ю. В. Паразитоценозы и ассоциативные болезни с/х животных. Ленинград : 1988. 

19. Пішак В. П., Захарчук О. І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та 

генетики. Практикум. Чернівці : Медакадемія, 2004. 579 с. 

20. Сафиуллин Р. Т. Методы лабораторной диагностики нематодозов свиней. Москва: 

ВИГИС. 2001. 

21. Чернуха В. К., Артеменко Ю. Г., Галат В. Ф. Паразитологія та інвазійні хвороби с/г 

тварин. Київ : 1996. 

22. Якубовский М. В., Карасев Н. Ф. Паразитарные болезни животных. Минск, 1991. 
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Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 

37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, 

просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 

статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 


