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 Покажчик присвячений видатному професору ветеринарної медицини    

М. В. Демчуку : знайомить з життям, професійною діяльністю на науково-

дослідницькій та науково-педагогічній ниві, а також з науковим доробком 

вченого в галузі гігієнічної оцінки факторів довкілля та антропогенного впливу 

на організм тварин, а саме: монографії, наукові статті, доповіді, тези виступів 

на наукових конференціях,з’їздах, симпозіумах. Покажчик створений до 90–

річчя від дня народження професора Демчука Михайла Васильовича. 

 Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 
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                                           ВІД  УКЛАДАЧІВ 

 

  Біобібліографічний покажчик підготовлений до 90 – річчя від дня 

народження Михайла Васильовича Демчука – вченого та педагога, 

заслуженого діяча науки і техніки України, доктора ветеринарних наук, 

професора, завідувача кафедри гігієни тварин, декана факультету 

післядипломної освіти, академіка АН ВШ України. З матеріалів видання 

читач дізнається про життя та науково – педагогічну діяльність проф. 

М.В Демчука, здобутки кафедри зоогігієни, і факультету післядипломної 

освіти за період керівництва Михайла Васильовича.  

  Матеріали у покажчику розташовано  по роках, а  в межах років – 

за алфавітом назв. До видання включені  праці, які зберігаються у фондах 

бібліотеки та переглянуті de-vizu. При складанні покажчика 

використовувались літописи журнальних статей, каталоги, картотеки та 

фонди бібліотеки ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, електронні ресурси 

інших бібліотек. 

          Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання».  

           В кінці видання  подано алфавітний покажчик назв друкованих 

праць професора, а також алфавітний покажчик авторів.                            

          В «Додатках» можна ознайомитись із світлинами з особистого 

архіву вченого. 

         Наукові праці проф. М.В. Демчука охоплюють період  з 1956  по  

2013 рр.  

  Метою видання є детальніше ознайомлення користувачів з 

науковцем університету, який своєю плідною, фаховою діяльністю 

зробив вагомий вклад в організацію роботи післядипломної підготовки 

спеціалістів ветеринарної медицини в  Україні, а також в розвиток такої 

галузі ветеринарної науки як  гігієна тварин. 

  Сподіваємось, що даний покажчик буде корисним для тих, хто 

цікавиться екологією утримання тварин, проблемами забруднення 

навколишнього середовища, ветеринарною профілактикою та безпекою 

тваринницької продукції.  
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                                 БІОГРАФІЧНІ  ВІДОМОСТІ 

 

 

           Демчук Михайло Васильович народився 4 листопада 1930 року в селі 

Вілька-Ліщанська Холмського повіту Люблінського воєводства (нині – 

Польща). Після закінчення школи, у 1942–1944 роках навчався в українській 

гімназії міста Холм. У 1944 році  сім’я була переселена на територію України. 

У 1949 році закінчує Здовбицьку середню школу Здолбунівського району 

Рівненської області та вступає на ветеринарний факультет Львівського 

зооветеринарного інституту.  У 1954 році з відзнакою закінчив навчання. В 

цьому ж році  вступив до аспірантури при кафедрі клінічної діагностики 

Ленінградського ветеринарного інституту. З 1958 року розпочинає свою 

педагогічну та наукову роботу у Львівському зооветеринарному інституті як 

асистент кафедри мікробіології та зоогігієни, а в 1960 році стає доцентом цієї ж 

кафедри. З 1968 року очолює новостворену кафедру зоогігієни. За час роботи 

завідувача кафедри гігієни тварин обґрунтував критерії оцінювання умов 

утримання  свійських тварин за даними функціонального стану їхнього 

організму, зокрема в екологічно забруднених регіонах. На основі отриманих 

експериментальних даних, внаслідок досліджень, були внесені доповнення і 

поправки до зоогігієнічних нормативів утримання ( ВНТП) свійських тварин і 

птиці. Проф. Демчук М.В. запропонував зоогігієнічну класифікацію технологій 

виробництва продукції тваринництва, систем, способів і методів утримання 

тварин, комплексний підхід до гігієнічної оцінки факторів довкілля та 

антропогенного впливу на організм тварин, план загальної ветеринарної 

профілактики. Модифікував ряд зоогігієнічних, фізіологічних і клінічних 

методів дослідження. Вивчав умови утримання тварин у господарствах на 

забруднених промисловими викидами (у  т.ч. і радіонуклідами), територіях. 

Велику увагу приділяв питанням ветеринарної санітарії: методам і засобам 

дезінфекції, дезінсекції та дератизації ферм і господарсько – переробних 

підприємств. 

         З 1971 року був обраний членом Міжнародного товариства зоогігієністів, 

а з 1988 року представляє Україну у цьому товаристві.  Стає учасником 

багатьох міжнародних конгресів, з’їздів і симпозіумів,  членом двох 

спеціалізованих рад по захисту дисертацій та членом методичної ради 

післядипломної освіти Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.   

           З 1974 по 2001 рік очолює факультет підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти у Львівській державній академії ветеринарної медицини. 

Найперше  організовує складання навчальних планів і програм та їх якісну 

реалізацію для проведення належної перепідготовки лікарів ветеринарної 

медицини і зооінженерів із західних регіонів, а за окремими спеціальностями – 

з усієї України.  Працював в умовах постійної змінності напрямків 

післядипломної освіти ( понад 25 напрямків спеціалізацій), за якими треба було 

організувати навчання, забезпечити надання методичної допомоги, здійснювати 

навчання відповідно до вимог замовника, яким було Міністерство сільського 

господарства, керівництво держгоспів, відомств, обласних і районних 
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адміністрацій та інші окремі установи. За ініціативою Михайла Васильовича як 

декана, використовувались різні форми навчання як за часом, так і за 

методикою їх проведення: шестимісячні, тримісячні, двомісячні, одномісячні, 

або півмісячні курси, стажування, цільове навчання – опрацювання окремих 

тем, розробки проектних завдань та ін. Чимало зусиль декан Демчук М.В. 

доклав до організації підвищення кваліфікації спеціалістів із закордону – 

Польщі, Чехії, Словаччини,Угорщини, Німеччини, Монголії, Лаосу, Куби, 

Канади, США, Нідерландів. У Варшаві  було налагоджено зв’язки для 

проходження стажування окремих потоків слухачів: завідувачів аптек, 

спеціалістів, з комбікормової промисловості. 

        В умовах незалежної України факультет, під керівництвом проф. Демчука 

М.В., враховує вимоги часу: за останні роки тут проходили підготовку 

спеціалісти з менеджменту, інформатики, бджолярі за замовленням і 

програмою центру працевлаштування, а також ті, що бажали отримати другу 

спеціальність. 

        За ініціативою Михайла Васильовича на факультеті запроваджено 

методику комплексного модульного планування, читання комплексних лекцій 

та практичних занять, а також ділових ігор, проблемних лекцій, тощо. 

Методичні матеріали, розроблені працівниками спеціальних кафедр, 

неодноразово виставлялись на огляді методичної літератури в Інституті 

післядипломної освіти Міністерства аграрної політики України.  У 1999 році 

досвід роботи факультету вивчався і оговорювався на семінарах, що 

проводились на базі інституту післядипломної освіти. 

         Професор Демчук М.В. був членом навчально-методичного об’єднання з 

проблем післядипломної освіти при МАПУ та ініціатором створення Інституту 

післядипломної освіти.   

        Михайло Васильович опублікував 355 наукових праць, він є автором  і 

співавтором 14 підручників,  монографій,  навчальних посібників, довідників, 

понад 7 патентів. Під його керівництвом виконано і захищено дві докторських і 

23 кандидатські дисертації, 4 магістерські роботи. 

        У 1997 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України», а в 2007році – звання академіка АН ВШ України У 2008 році 

отримав нагороду «Орден за заслуги» ІІІ ступеня, а у 2010 році нагороджений 

знаком  «Відмінник аграрної освіти та науки» 1 ступеня.          

         Приймав активну участь у громадському житті університету. Був 

учасником народного хору  «Дзвін». 

         Михайла Васильовича пам’ятають як інтелігентну, щиру, відкриту та 

доброзичливу людину, мудрого порадника, чуйного наставника.  Любов до 

професії, відданість справі, ініціатива – якості, якими він керувався в житті.  

         Помер 16 жовтня 2013 року , похований на Янівському цвинтарі у Львові. 

         28 жовтня 2020 року рішенням Вченої ради університету кафедрі гігієни, 

санітарії та ЗВП присвоєно ім’я, яку професор М. В. Демчук очолював з 1967 

по 2006 рік, присвоєно його ім’я. 

 

                                                          За матеріалами біографічних                                                                                                                                                 

публікацій  
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРА 

ДЕМЧУКА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА 

 

 

4 листопада 1930р.     народився в селі Вілька –Ліщанська  

                                       Холмського повіту Люблінського воєводства 

                                       (нині Польща) 

 

1942–1944 рр.              навчався  в Холмській українській гімназії  

 

1944р.                           переселення на територію України 

 

1949 р.                          закінчив Здовбицьку середню школу 

                                      Здолбунівського району Рівненської області    

                                      та вступив на ветеринарний факультет 

                                      Львівського зооветеринарного інституту 

 

1954 р.                          вступив до аспірантури при кафедрі клінічної  

                                      діагностики Ленінградського ветеринарного 

                                      інституту 

 

З 1958 р.                       працював у Львівському зооветеринарному  

                                      інституті 

 

В 1958 р.                      захистив кандидатську дисертацію, працює  

                                      асистентом  кафедри мікробіології та  

                                      зоогігієни 

 

З 1960 р.                       доцент цієї кафедри 

 

З  1967 р.                      завідувач цієї кафедри 

 

З 1968 р.                       очолив новостворену кафедру зоогігієни 

 

З 1971р.                        член Міжнародного  товариства зоогігієністів 

 

З 1974 р.                       очолював факультет підвищення кваліфікації 

                                      та післядипломної освіти у Львівській                                                          

..                                    державній  академії ветеринарної медицини                                                                                                                                           

  

В 1975 р.                      захистив докторську дисертацію 

 

З  1988р.                       представляв Україну в Міжнародному 

                                      Товаристві зоогігієністів  

 

В 1997 р.                      присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 
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                                     науки і техніки України» 

В 2007р.                      звання  академіка АН ВШ України 

В 2012 р.                     присвоєно звання Почесного професора 

                                    ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького 

 

16 жовтня 2013 р.     похований на Янівському цвинтарі. 

 

 

 

                                        

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ 

 

 

У 1997 році М. В. Демчуку присвоєно почесне звання «Заслужений 

діяч науки і техніки України» 

У 2007 році – звання академіка АН ВШ України. 

У 2008 році  отримав нагороду «Орден за заслуги» ІІІ ступеня. 

У 2010 році нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та 

науки» 1 ступеня. 

 

 

 

ПРАЦІ  ПРОФЕСОРА ДЕМЧУКА МИХАЙЛА 

ВАСИЛЬОВИЧА 

(1956–2013) 

 

1956 
 

1.  Парциальная электрокардиография у клинически здорового 

крупного скота / М. В. Демчук // Ленинградский ветеринарный 

інститут: сб. науч. тр. – Ленинград, 1956. – Вып. 18. – С. 129–139 : 

рис. 

1957 

 
2.  Парциальная электрокардиография в комплексе с другими 

методами исследования сердечно–сосудистой системы  у крупного 

рогатого скота  : автореф. дис. на соискан. уч. степени канд. вет. 

наук / М. В. Демчук. – [б. м.], 1957. – 17 с.  

 

1958 

 
3.  Вплив болю (наложення закрутки) на коливання цукру крові у 

коня : ст. / М. В. Демчук, С. С. Шелега, А. А. Туревський // 

Львівський зооветеринарний інститут : зб. наук. пр. студентів. – 

Львів, 1958. – Т. 1. – С. 5–9 : рис. 
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1959 

 
4.  Випадок ехінококозу внутрішніх паренхіматозних органів у 

кабана / М. В. Демчук // Львівський зооветеринарний інститут : 

наук. пр. – Львів, 1959. – Т. 10. –  С. 206–208 : фот. 

 

5.  Цитізіновий метод визначення швидкостіровообігу у великої 

рогатої худоби / М. В. Демчук // Львівський зооветеринарний 

інститут : наук. пр. – Львів, 1959. – Т. 10. –  С. 353–357 : рис.   
          

6.  Клинико–экспериментальные данные по обоснованию 

парциальной электрокардиографии у крупного рогатого скота / М. 

В. Демчук //Ленинградский ветеринарный институт: сб.  науч. тр. – 

Ленинград, 1959. – Вып. 17. – С. 48–52 : рис. 

 

1961 

 

7.  Гаврилець Є. С. До методів визначення вуглекислого газу,  

моніаку і сірководню в повітрі тваринницьких приміщень / Є. С. 

Гаврилець, М. В. Демчук // Львівський зооветеринарний інститут : 

наук. пр. – Львів, 1961. – Т.11. – С. 89–93 : табл.    

 

8.  Гаврилець Є. С. До питання вирощування телят в напіввідкритих 

телятниках / Є. С. Гаврилець, М. В. Демчук // Львівський 

зооветеринарний інститут : наук. пр. – Львів, 1961. – Т.11. – С. 83–

84. 

 

9.  Гаврилец Е. С. К методике определения концентрации аммиака в 

воздухе объемным методом : ст. / Е. С. Гаврилец, М. В. Демчук // 

Матер. 4–й науч. метод. конф. по гигиене сельскохозяйственных 

животных (февраль 1961 г.) : сб. науч. тр.  – Москва, 1961. – С. 110–

111. 

 

10. Гаврилець Є. С. Що дає вирощування телят у напіввідкритих 

приміщеннях : ст. / Є. С. Гаврилець, М. В. Демчук // Резерви 

розвитку сільського господарства Львівщини : тези та тексти доп. 

для обговорення на наук. конф. секцій землеробства, тваринництва 

та економіки сільського господарства . що відбудеться 10–12 

вересня 1961 р.  – Львів, 1961. – С. 155–156. 

 

11.  Германюк Я. Л. Дія рибонуклеїнової кислоти на рівень 

аденозитрифосфорної кислоти на морфологічну картину крові у 

телят / Я. Л. Германюк, М. В. Демчук, Є. С. Гаврилець //Львівський 

зооветеринарний інститут: наук. праці. – Львів, 1961. – Т.11. – С. 

321–322. 
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12.  До недоліків будівництва і експлуатації тваринницьких 

приміщень Львівської області / М. В. Демчук, Є. С. Гаврилець // 

Львівський зооветеринарний інститут : наук. праці. –Львів, 1961. – 

Т.11. – С. 79–82. 

 

13.  Зберігати гній в гноєсховищах : ст. / М. В. Демчук, Є. С. 

Гаврилець // Резерви розвитку сільського господарства Львівщини : 

тези та тексти доп. для обговорення на наук. конф. секцій 

землеробства, тваринництва та економіки сільського господарства 

Будинку вчених, що відбудеться 10–12 вересня 1961 р. – Львів, 

1961. – С. 187–188. 

 

1963 

 
14.  Вікові зміни рибонуклеази, рибозовмісних сполук, гексоз та 

молочної кислоти в крові великої рогатої худоби / М. В. Демчук [и 

др.] // XIX  наукова конференція інституту з питань впровадження у 

виробництво досягнень передової сільськогосподарської науки (5–

10 квітня 1963 р.) : тези доп. / Львівський зооветеринарний інститут. 

– Львів, 1963. – С. 37. 

 

15.  Гаврилець Є. С. Деякі особливості росту і розвитку зимових і 

весняних телят / Є. С. Гаврилець, М. В. Демчук // Дев’ятнадцята 

наукова конференція  інституту з питань впровадження у 

виробництво досягнень передової сільськогосподарської науки ( 5–

10 квітня 1963 р.) : тези доп. / Львівський зооветеринарний інститут. 

– Львів, 1963. – С. 92–93. 

 

16.  Германюк Я. Л. Вплив РНК на рівень гексоз. пентоз і молочної 

кислоти в крові телят / Я. Л. Германюк, М. В. Демчук , Н. І. Брик // 

ХІХ наукова конференція  інституту з питань впровадження у 

виробництво досягнень передової сільськогосподарської науки  (5–

10 квітня 1963 р.) : тези доп. / Львівський зооветеринарний інститут 

– Львів, 1963. – С. 35. 

 

17.  Вплив ультрафіолетового опромінювання на функціональний 

стан серця (електрокардіограму) у великої рогатої худоби : ст. / М. 

В. Демчук,. В. М. Головач, І. І. Розгоні // ІІ Респ. наук. конф. по 

фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (23–25 травня 

1963 року) : тези доп. / Український науково–дослідний. інститут 

фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин ; ред. З. П. 

Скородинський. – Львів, 1963. – С. 29–30. 

 

18.  Луців Р. Вплив тканевих препаратів на ріст відгодівельних 

свиней / М. В. Демчук, Р. Луців // ХІХ наукова конференція 

інституту з питань впровадження у виробництво досягнень 
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передової сільськогосподарської науки (5–10 квітня 1963 р.) : тези 

доп. / Львівський зооветеринарний інститут. – Львів, 1963. – С. 31–

32 : табл. 

 

19.  Различная реакция у вакцинированных и невакцинированных 

подсвинков на отравление хлорной известью / М. В. Демчук [и др.] 

// Матер. докл. Всесоюзной  науч. конф, посвященной 90–летию 

Казанского ветеринарного института : сб. науч. трудов / Казанский 

ветеринарный институт . – 1963. – С. 73–74. 

1964 

 
20.  Гаврилець Є. С. Деякі фізіологічні і біохімічні показники у 

телят, вирощуваних у телятниках закритого і напіввідкритого типу : 

ст. / Є. С. Гаврилець, М. В. Демчук, З. І. Смага // Дослідження у 

тваринництві : наук. пр. зоотехнічного факультету / Львівський 

зооветеринарний інститут ; ред. Д. Я. Василенко. – Київ : Урожай, 

1964. – Т. 13. – С. 31–36 : табл.   

 
21.  Германюк Я. Л. Биохимические и электрокардиографические 

данные о положительном действии РНК при инъекции инсулина : 

ст. / Я. Л. Германюк, М. В. Демчук // ІІІ Респ. науч. конф. по 

физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных : тез. 

докл. (27–29 мая 1964 г.) ; Украинский научно–исследовательский 

институт физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных; 

ред. З. П. Скородинский. – Львов, 1964. – С. 67–69. 

 

22.  Дедюх Є. К. Вплив більших доз інсуліну на клінічну картину, 

гемопоез і на функціональний стан серця у телят / Є. К. Дедюх, В. 

Демчук М. // ХХ наукова конференція  інституту з питань 

впровадження у виробництво досягнень передової 

сільськогосподарської науки, 20–25 квітня 1964 р. : тези доп. / 

/Львівський зооветеринарний інститут; ред. Д. Я. Василенко. – 

Львів, 1964. – С. 128–130. 

 

23.  Білки, амінотрансферази і лейкоцити крові телят на протязі 

трьох місяців життя / М. В. Демчук, Є. С. Гаврилець, З. І. Смага // 

ХХ наукова  конференція  інституту з питань впровадження у 

виробництво досягнень передової сільськогосподарської науки, 20–

25 квітня 1964 р.: тези доп. / Львівський зооветеринарний інститут; 

ред.. Д.Я. Василенко. – Львів, 1964. – С. 65–66. 

 

24.  Луців Р. Вплив тканевих препаратів на гемопоез у 

відгодівельних свиней / Р. Луців, М. В. Демчук // ХХ  наукова 

конференція інституту з питань впровадження у виробництво 

досягнень передової сільськогосподарської науки, 20–25 квітня 

1964 р. : тези доп. / Львівський зооветеринарний інститут; ред. Д.Я. 
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Василенко. – Львів, 1964. – С. 71–73. 

 

1965 
 

25. Значення проби з навантаженням для вивчення функціонального 

стану серцево – судинної системи великої рогатої худоби / М. В. 

Демчук [и др.] //ХХІ  наукова конференція по підсумках науково –

дослідної  роботи інституту за 1964 р., 21–24 квітня 1965 р. : тези 

доп./ Львівський зооветеринарний інститут;  ред. Д. Я. Василенко. – 

Львів, 1965. – С. 158. 

 

1966 

 
26.  Гаврилец Е.С. Влияние малых доз инсулина и физической 

нагрузки на некоторые показатели белкового обмена у крупного 

рогатого скота / Е. С. Гаврилец, М.В.Демчук, Е.К.Дедюх, З.И.Смага 

[ // ІV Всесоюзная конф. по физиологии и биохимическим основам 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных 12–16 

сентября 1966 г. : матер. конф. / Всесоюзный научно–

исследовательский институт физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных животных ; ред. Н. А. Шманенков. – 

Боровск, 1966. – Кн. 1. – С. 159–161. 

 

27.  Гаврилець Є. С. Показники білкового обміну великої рогатої 

худоби хворої інфекційним катаром дихальних шляхів / Є. С. 

Гаврилець, М. В. Демчук // ХХІІ наукова конференція по підсумках 

науково–дослідної роботи інституту за 1965 рік, 25–28 квітня 1966 

р. : тези доп. і повідомл./ Львівський зооветеринарний інститут; ред. 

С. В. Стояновський. – Львів, 1966. – С. 91–92. 

 

28.  Гауке Л. К. Про інфекційний катар дихальних шляхів великої 

рогатої худоби у відгодівельних господарствах Західних районів 

УРСР / Л. К. Гауке, М. В. Демчук, В. Ф. Павлов //  ХХІІ наукова 

конференція по підсумках науково–дослідної роботи інституту за 

1965 рік, 25–28 квітня 1966 р. : тези доп. і повідомл./ Львівський 

зооветеринарний інститут ; ред. С. В. Стояновський. – Львів, 1966. – 

С. 63–65. 

 

29.  Германюк Я. Л. Функціональний стан серця при ін’єкціях РНК 

та інсуліну  / Я. Л. Германюк, М. В. Демчук, З. І. Смага // Фізіологія 

і біохімія сільськогосподарських тварин : респуб. міжвід. темат. 

наук. зб. – Київ : Урожай, 1966. – Вип. 3. – С. 63–67 : рис.   

 

30.  Влияние малых доз инсулина и физической нагрузки на 

некоторые показатели углеводного обмена у крупного рогатого 

скота / М. В. Демчук, З. И. Смага // ІV Всесоюзная конференция по 
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физиологии и биохимическим основам повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных 12–16 сентября 1968 г. : матер. 

конф. / Всесоюзный научно– исследовательский институт 

физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных ; ред. Н. 

А. Шманенков. – Боровск, 1966. – Кн. 1. – С. 253–255. 

 

31.  Влияние малых доз инсулина на функциональное состояние 

сердечно – сосудистой системы крупного рогатого скота / М. В. 

Демчук, Е. К.  Дедюх // IV Всесоюзная конференция по физиологии 

и биохимическим основам повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных 12–16 сентября 1968 г. : матер. 

конф. / Всесоюзный научно – исследовательский институт 

физиологии и биохимии животных ;  ред. Н. А. Шманенков. – 

Боровск, 1966. – Кн. 1. – С. 251–253. 

 

32.  Зоогігієнічна оцінка умов утримання великої рогатої худоби в 

жомовідгодівельних господарствах західних районів УРСР / М. В. 

Демчук, Є. С. Гаврилець, В. О. Петриця //Двадцять друга наук. 

конф. по підсумках науково – дослідної роботи інституту за 1965 

рік, 25–28 квітня 1966 р.:  тези доп. і повідомл. / Львівський 

зооветеринарний інститут ; відп. ред. С. В. Стояновський. – Львів, 

1966. – С. 284–285. 

 

33.  Показники вуглеводного обміну у великої рогатої худоби 

хворої інфекційним катаром дихальних шляхів / М. В. Демчук // 

ХХІІ наукова конференція по підсумках науово – дослідної роботи 

інституту за 1965 рік, 25–28 квітня 1966 р. : тези доп. і повідомл. 

/Львівський зооветеринарний інститут; відп. ред. С. В. 

Стояновський. – Львів, 1966. – С. 86–87. 

 

34.  Стан серцево – судинної системи великої рогатої худоби хворої 

інфекційним катаром дихальних шляхів (за даними 

електрокардіографії. артеріального та венозного тиску і швидкості 

кровообігу) / М. В. Демчук //ХХІІ наукова конференція по 

підсумках науково–дослідної роботи інституту за 1965 рік, 25–28 

квітня 1966 р. : тези доп. і повідомл./ Львівський зооветеринарний 

інститут; відп. ред. С. В. Стояновський. – Львів, 1966. – С. 149–151. 

 

35.  До питання клінічної картини і показників крові у великої 

рогатої худоби хворої інфекційним катаром дихальних шляхів / М. 

В. Демчук [та інші.] // Львівський зооветеринарний інститут : тези 

доп. і повідомл. 22–ї наукової конференції  по підсумках науково–

дослідної роботи інституту за 1965 рік, 25–28 квітня 1966 р. ; відп. 

ред. С. В. Стояновський. – Львів, 1966. – С. 148–149.  

 

36.  Петриця В. О. Газовий та енергетичний обмін у великої рогатої 
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худоби при захворюванні інфекційним катаром дихальних шляхів / 

В. О. Петриця, М. В. Демчук, М. Ю. Федущак // Львівський 

зооветеринарний інститут : тези доп. і повідомл. 22–ї наук. 

конференції по підсумках науково–дослідної роботи інституту за 

1965 рік, 25–28 квітня 1966 р. ; відп. ред. С. В. Стояновський. – 

Львів, 1966. – С. 161–163. 

1967 

 
37.  Гаврилець Є. С. Функціональний стан організму телят, 

заражених збудником пташиного туберкульозу, в зв’язку з умовами 

утримання : ст. / Є. С. Гаврилець, М. В. Демчук // Львівський 

зооветеринарний інститут: наук. пр.; ред. С. В. Стояновський.  – 

Львів, 1967. – Т. 15: Дослідження по ветеринарії і зоотехнії. –  С. 

15–24 : табл. 

 

38.  Функціональний стан організму телят, заражених збудником 

пташиного туберкульозу, в зв’язку з умовами утримання : ст. / М. В. 

Демчук, Б. А. Корж // Львівський зооветеринарний інститут: 

наук.пр.; ред. С. В. Стояновський.  – Львів, 1967. – Т. 15: 

Дослідження по ветеринарії і зоотехнії. –  С. 33–54 : рис.  

 

39.  Петриця В. О. Вплив фізичного навантаження на 

газоенергетичний обмін у телят, експериментально заражених 

збудником туберкульозу пташиного типу, при різних умовах 

утримання : ст. / В. О. Петриця, М. В. Демчук, Б. А. Корж // 

Львівський зооветеринарний інститут: наук. пр.; ред. С. В. 

Стояновський.  – Львів, 1967. – Т. 15: Дослідження по ветеринарії і 

зоотехнії/ Львівський зооветеринарний інститут. – Львів, 1967. – С. 

9–14 : табл. 

1968 
 

40.  Гаврилець Є. С. Вплив функціональної проби з проводкою на 

показники азотного обміну у корів при безприв’язному утриманні : 

ст. / Є. С. Гаврилець, М. В. Демчук // Фізіологія і біохімія 

сільськогосподарських тварин : матер. 4–ї респ. наук.конф. (Львів, 

1968) / Український науково–дослідний інститут фізіології і біохімії 

сільськогосподарських тварин. – Київ : Урожай, 1968. – С. 74–75. 

 

41.  Дедюх Є. К. Вплив малих і великих доз інсуліну та інсуліну з 

сахарозою на моносахариди і нуклеотиди крові у телят : ст. / Є. К. 

Дедюх, М. В. Демчук // Фізіологія і біохімія сільськогосподарських 

тварин : матер. 4–ї респ. наук. конф. (Львів, 1968) / Укра\нський 

науково–дослідний інститут фізіології і біохімії 

сільськогосподарських тварин. – Київ : Урожай, 1968. – С. 113–114. 

 

42.  Функціональний стан організму корів при легкій формі перебігу 
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ящура : ст. / М. В. Демчук, З. І. Смага, Є. К. Дедюх // Вісник 

сільськогосподарської науки. – 1968. – № 1. – С. 106–108 : табл. 

 

1969 
 

43.  Гаврилець Є. С. Показники фосфорно–кальцієвого і білково–

азотистого обміну у телят, експериментально заражених збудником 

пташиного туберкульозу / Є. С. Гаврилець, Б. А. Корж, М. В. 

Демчук // Ветеринарія: міжвід. темат. зб. / Міністерство сільського 

господарства УРСР; ред. І. М. Гладенко. – Київ: Урожай, 1969. – 

Вип. 20: Питання мікробіологі, вірусології та інфекційних хвороб 

сільськогосподарських тварин. – С. 40–45 : табл.  

 

44.   Функціональний стан серцево–судинної системи корів при 

стійловому утриманні / М. В. Демчук // Львівський зоотехнічно–

ветеринарний інститут: наук. пр.; ред. С. В. Стояновський. – Львів, 

1969. – С. 100–107. 

 

45. Функціональний стан серцево–судинної системи організму корів 

: ст. / М. В. Демчук // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. зб. / 

Міністерство сільського господарства УРСР. –  Київ : Урожай, 1969. 

– Вип.21. Питання зоогігієни та незаразних хвороб 

сільськогосподарських тварин. – С. 17–23 : табл. 

 

46.  Петриця В. О. Лужний резерв крові великої рогатої худоби в 

зв’язку з умовами утримання і функціональною пробою з 

навантаженням./ В. О. Петриця, М. В. Демчук // Львівський 

зоотехнічно–ветеринарний інститут: наук. пр.; ред. С. В. 

Стояновський. – Львів, 1969. – С.107–112. 

 

1970 

 

47.  Гаврилець Є. С. Зміни морфологічних показників крові 

молодняка великої рогатої худоби при різних способах утримання / 

Є. С. Гаврилець, М. В. Демчук // Дослідження по зоотехнії: зб. 

наук. праць / Львівський зоотехнічно–ветеринарний інститут. – Т. І. 

– Львів, 1970. – С. 153–160 : табл.  

 

48.  Функціональний стан серця і рівень показників вуглеводно–

нуклеотидного обміну в крові теличок при різних методах їх 

вирощування / М. В. Демчук // Дослідження по зоотехнії: зб. наук. 

праць / Львівський зоотехнічно–ветеринарний інститут. – Т. І. – 

Львів,1970. – С. 121–138 : табл. 
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1971 

 

49.  Вікові особливості вмісту основних електролітів (натрію, калію 

і магнію) крові і функціональний стан серця телят молочного віку в 

залежності від методів вирощування / Й. В. Андрусишин, М. В. 

Демчук ;  З. І. Смага // Питання морфології, гістології, фізіології та 

біохімії тварин : зб. наук. праць / Львівський зооветеринарний 

інститут. – Львів, 1971. – С. 80–88 : табл.  

 

50.  Електрокардіографічні зміни у тварин при отруєнні їх хлоридом 

барію / М. В. Демчук,  В. О. Яковлєв, З. І. Смага // Питання 

боротьби з незаразними і заразними захворюваннями 

сільськогосподарських тварин : зб. наук. праць / Львівський 

зоотехнічно–ветеринарний інститут. – Львів, 1971. – С. 47–52 : 

граф.  

 

51.  Стояновський  С. В. Вплив фізичного навантаження на 

фізіологічний стан та деякі біохімічні показники крові голландських 

корів в процесі акліматизації / С. В. Стояновський, М. В. Демчук, 

В. О. Петриця // Питання морфології, гістології, фізіології та 

біохімії тварин : зб. наук. праць /Львівський зооветеринарний 

інститут. – Львів, 1971. –  С. 19–25. 

 

1972 
 

52.  Влияние микроклимата на некоторые показатели углеводно– 

нуклеотидного обмена в крови кур–несушек напольного и 

клеточного содержания : ст. / М. В. Демчук, Д. Д. Хмиляр // 

Украинская сельскохозяйственная академия : науч. тр. ; ред. С. В. 

Стояновский. – Киев, 1972. – Вып. 63 : Вопросы физиологии и 

биохимии животных. – С. 16–24 : табл.   

 

53.  Зависимость влияния инсулина как стимулятора откорма от 

исходного физиологического состояния организма крупного 

рогатого скота / М. В. Демчук [и др.] // Профилактика и лечение 

заболеваний сельскохозяйственных животных  : сб. науч. трудов / 

Одесский сельскохозяйственный институт; ред.  А. Ф. Кузьмин. – 

Одесса, 1972. – С.421–423. 

 

54. Функціональний стан серцево–судинної системи корів при 

стійловому і безприв'язному утриманні / М. В. Демчук // 

Ветеринарія : респуб. міжвід. темат. наук. зб. / М–во сільського 

господарства УРСР. – Київ : Урожай, 1972. – Вип. 32. – С. 99–106 : 

табл.  
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1973 

 
55.  Влияние условий стойлового содержания крупного рогатого 

скота на возникновение и течение некоторых заболеваний : ст. / М. 

В. Демчук [и др.] // Профилактика заразных и незаразных 

заболеваний животных в Сибири: матер.науч. конф., посвященной 

50–летию Сибирского НИВИ (30 ноября – 2 декабря 1971 г., Омск) / 

Сибирский научно–исследовательский ветеринарный институт. – 

Омск, 1973. – С. 299–300. 

 

56.  Дедюх Е. К. Инсулинотерапия атоний переджелудков и 

функциональное состояние сердца у коров : ст. / Е. К.  Дедюх, М. В. 

Демчук // Украинская сельскохозяйственная академия : науч.тр. / 

Министерство сельского хозяйства СССР; ред. С. В. Стояновский. – 

Киев, 1973. – Вып. 92, т. 2. – С. 11–14 : табл. 

 

1974 

 
57. Зоогігієнічна оцінка і фізіологічне обгрунтування деяких 

варіантів стійлового утримання корів / М. В. Демчук // Передгірне 

та гірське землеробство і тваринництво: Респуб. міжвід. темат. наук. 

зб. / Міністерство сільського господарства УРСР. – Київ: Урожай, 

1974. – Вип. 18. – С. 50–56 : табл. 

 

58.  К методике преподавания зоогигиены на заочных отделениях 

зоотехнических и ветеринарных факультетов : ст. / Е. С. Гаврилец, 

М.В.Демчук, И.В.Андрусишин [и др.] // Повышение 

продуктивности и борьба с бесплодием сельскохозяйственных 

животных : науч. тр. / Украинская сельскохозяйственная академия; 

ред. С. В. Стояновский. – Киев, 1974. – Вып. 127. – С. 87–88. 

 

59.  Ковалев А. С. Рост, развитие и гематологические показатели у 

поросят–сосунов при инфракрасном облучении : ст. / А. С. Ковалев, 

Б. И. Куриляк, М. В. Демчук // Борьба с бесплодием 

сельскохозяйственных животных : науч. тр. / Украинская  

сельскохозяйственная академия; ред. С. В. Стояновский. – Киев, 

1974. – Вып. 3. – С. 17–20 : табл.   

 

60.  Куриляк Б. И. Влияние инфракрасного облучения на некоторые 

показатели углеводно–нуклеотидного обмена : ст. / Б. И. Куриляк, 

А. С. Ковалев, М. В. Демчук // Борьба с бесплодием 

сельскохозяйственных животных : науч. тр. / Украинская  

сельскохозяйственная академия; ред. С. В. Стояновский. – Киев, 

1974. – Вып. 3. – С. 15–17 : табл.   
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1975 
 

61. Возрастные изменения белково–азотистого и углеводно– 

нуклеотидного обмена и рост бройлеров в связи с 

микроклиматическими условиями их выращивания / М. В. Демчук, 

Л. В. Семен, Д. Д. Хмиляр // Повышение продуктивности и борьба с 

бесплодием сельскохозяйственных животных : науч. тр.  / 

Украинская сельскохозяйственная академия. – Киев, 1975. – Вып. 

157. – С. 10–12 : табл. 

 

62. Мікроклімат у пташнику : ст. / М. В. Демчук, Л. В. Семен // 

Тваринництво України. – 1975. – № 7. – С. 49. 

 

63. Левчак А. И. Микроклимат сборных облегченных птичников с 

клеточным одноярусным содержанием кур–несушек / А. И. Левчак, 

М. В. Демчук // Повышение продуктивности и борьба с бесплодием 

сельскохозяйственных животных : науч. тр. / Украинская  

сельскохозяйственная академия. – Киев, 1975. – Вып. 157. – С. 8–9.  

 

64. Хмиляр Д. Д. Влияние интенсивной линьки на уровень 

показателей углеводно – нуклеотидного обмена в крови кур– 

несушек / Д. Д. Хмиляр, М. В. Демчук, А. Ю. Кожух // Повышение 

продуктивности и борьба с бесплодием сельскохозяйственных 

животных : науч. тр. / Украинская сельскохозяйственная академия. 

– Киев, 1975. – Вып. 157. –  С. 25–27 : табл.  

  

1976 
 

65.  Семен Л. В. Врахувати обмін речовин : ст. / Л. В. Семен, М. В. 

Демчук, А.  Левчак // Тваринництво України. – 1976. – № 5. –  С. 

53. 

 

1979 

 
66.  Состояние коров во время принудительного моциона: ст. / М. В. 

Демчук [ и др.]  // Животноводство. – 1979. – № 9. –  С. 66–68. 

 

1981 
 

67.  Как мы сохраняем молодняк : ст. / А. И. Сергиенко, 

А.П.Федоренко, С.В.Стояновский, М.В.Демчук [и др.] // 

Ветеринария. – 1981. – № 3. – С. 19–21. 

 

68.  Пути совершенствования технологии выращивания телят в 

хозяйствах Львовской области / М. В. Демчук [и др.] // Повышение 
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продуктивности и борьба с болезнями сельскохозяйственных 

животных в условиях промышленного животноводства : тез. докл. 

науч.–произв. конф. / Львовский зооветеринарный институт. – 

Львов, 1981. – С. 10–11. 

 

1982 

 
69.  Зоогигиенические принципы оценки промышленной 

технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота / М. 

В. Демчук, Е. С. Гаврилец, И. В. Андрусишин // Повышение 

продуктивности и борьба с болезнями крупного рогатого скота в 

условиях промышленного животноводства : тезы Всесоюзной науч. 

–произв. конф., посвященной 100–летию Львовского 

зооветеринарного института 19–21 ноября 1981 г./ Львовский 

зооветеринарный институт. – Львов, 1982. – С. 50–51. 

 

1983 

 
 70.  Организация зоогигиенических и ветеринарно–санитарных 

мероприятий при поточно–цеховой системе / М. В. Демчук, Н. С. 

Злонкевич, Н. Ф. Кисленко // Организация производственных 

процессов и труда при поточном производстве продуктов 

скотоводства : учеб. пос. /Украинская сельскохозяйственная 

академия. – Киев, 1983. – С. 79–89 : табл. 

 
71.  Довідник ветеринарного санітара : довідник / І. Г. Береза, 

М.В.Демчук, Б.А.Корж [та ін.]. – Київ : Урожай, 1983. – 104 с. 

 

1984 

 
72.  Подготовка ферм к зимовке : ст. / М. В. Демчук [и др.] // 

Ветеринария. – 1984. – № 9. – С. 11–13. 

 
73.  Храбустовский И. Ф. Практикум по зоогигиене : учеб. пос. / И. 

Ф. Храбустовский, М.В. Демчук, А.П.Онегов. – Москва : Колос, 

1984. – 270 с., ил.  

 

1985 
 

74.  Зоогигиенические вопросы процесса адаптации организма телок 

к отдельным этапам технологических перемещений / М. В. Демчук 

[и др.] // Ветеринарные проблемы промышленного животноводства. 

Респ. науч. – практ. конф. (17–19 октября 1985 г., г. Белая Церковь): 

тез. докл. / Белоцерковский сельскохозяйственный институт им. П. 

Л. Погребняка. – Белая Церковь, 1985. – С. 22–23.  
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75.  Мещерякова Н. Н. Санитарная оценка отдельных вариантов 

родильных боксов : ст. / Мещерякова Н. Н., М. В. Демчук // 

Ветеринарные проблемы промышленного животноводства. Респ. 

науч.–практ. конф. (17–19 октября 1985 г., г. Белая Церковь) : 

тез.докл. / Белоцерковский сельскохозяйственный институт им. П. 

Л. Погребняка; ред. В. М. Власенко. – Белая Церковь, 1985. – Ч. 3. – 

С. 46–47. 

 

76.  Семен Л. В. Зависимость иммунобиологической реактивности 

организма мясных цыплят от микроклимата птичников : ст. / Л. В. 

Семен, М. В. Демчук // Ветеринария. – 1985. – № 12. – С. 32–34 : 

рис. 

 

1986 
 

77.  Некоторые аспекты повышения квалификации специалистов : 

ст. / М. В. Демчук // Ветеринария.  – 1986. –№ 9. – С. 9–10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
78.  Стояновский С. В. Численные исследования энергетики 

инфракрасного облучения животных на спектральном уровне / С. В. 

Стояновский, М. В. Демчук, И. З. Щур // Вестник 

сельскохозяйственной науки. – 1986. – № 7. – С. 108–115 : табл.   

 

1988 

79.  Влияние технологических перемещений на некоторые 

показатели углеводно–нуклеотидного и минерального обмена  и на 

морфологическую картину крови телят : ст. / М. В. Демчук [и др.] //  

Состояние и перспективы развития биотехнологии в 

животноводстве (21–22 сентября). Респ. науч. конф.: тез. док. / 

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук. – Харьков : 

НИИЖЛиП, 1988. – С. 134. 

 

80.  Адаптационные механизмы, биохимические, гормональные и 

нервные процессы в организме телят при пониженных 

температурах / М. В. Демчук, Е. С. Гаврилец, И. Ф. Янковский // 

Сельскохозяйственная биология. – 1988. – № 2. – С. 125–132. 

 

81.  Літньотабірне утримання корів / В. А. Яблонський, 

М.В.Демчук,О.З.Столярчук, М.П.Зінчук [та ін.]. – Київ : Урожай, 

1988. – 77 с. : іл.   

 

1989 

 
 82.  Значение зоогигиенических мероприятий и аэрозолей 

лекарственных веществ в профилактике и лечении гемофилезного 
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полисерозита молодняка свиней : ст. / М. В. Демчук, Я. С. Павлюк, 

З. И. Смага // Влияние технологии и содержания на заболеваемость 

животных в промышленных комплексах : сб. науч. тр. / 

Кишиневский сельскохозяйственный институт. – Кишинев, 1989. – 

С. 70–72 : табл.  

 

1990 

 
83.  Особливості терморегуляторних адаптаційних реакцій 

організму телят при різних системах вирощування / М. В. Демчук, І. 

П. Янковський // 47–а науково–виробнича конференція з науково–

дослідної роботи інституту: тези доп. / Львівський зооветеринарний 

інститут. – Львів, 1990. – С. 143. 

 

1991 

   
84.  Вивчення  впливу універсального випромінювання на біологічні 

об’єкти (іn vitro) : ст. / Ю. О. Петушков, Я.В.Саноцький, Є.Р.Косий, 

М.В.Демчук  [та ін.] // Міжнародна наукова конференція, 

присвячена 110–м роковинам від дня заснування інституту (1881–

1991) : тези доп. / Львівський зооветеринарний інститут. – Львів, 

1991. – С. 41–42. 

 

85.  Гигиена сельскохозяйственных животных. В 2 кн. : учебн. Кн. 

1.  Общая зоогигиена / под ред. А. Ф. Кузнецова и М. В. Демчука. – 

Москва : Агропромиздат, 1991. – 399 с. : ил.  

 

86.  Особливості реалізації зоогігієнічних і ветеринарно–санітарних 

вимог в умовах малих ферм по виробництву молока / М. В. Демчук 

// Фермерство – вчора , сьогодні, завтра : тези наук.– вироб. конф. –

Львів, 1991. – С. 7–10. 

 

87.  Добова ритміка показників клініко–фізіологічного стану, 

вуглеводно–фосфорного і білкового обміну свиноматок при 

промисловій технології утримання : ст. / М. В. Демчук, Я. С. 

Павлюк, З. І. Смага // Міжнар. наук. конф., присвячена 110–м 

роковинам від дня заснування інституту (1881–1991): тези доп. / 

Львівський зооветеринарний інститут. – Львів, 1991. – С. 16–17. 

1992 
 

88.  Гигиена сельскохозяйственных животных. В 2 кн. : учебн. Кн. 

2. Частная зоогигиена / под ред. А. Ф. Кузнецова, М. В. Демчука. – 

Москва : Агропромиздат, 1992. – 192 с. : ил.   

 

89.  Динаміка окремих показників природної резистентності і 
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продуктивність свиноматок під впливом грибкового полісахариду : 

ст. / М. В. Демчук, Я. С. Павлюк // 43–я науково–виробнича 

конференція: тези доп. / Львівська академія ветеринарної медицини. 

– Львів, 1992. – С. 91. 

 

90.  Порівняльне вивчення показників крові оброшинських сірих 

гусей, вирощених у Львівській та Рівненській областях / М. В. 

Демчук [та ін.] // Четвертий Український біохімічний з’їзд: тези доп. 

– Київ, 1992. – С.24. 

 

1994 

 
91.  Вплив води з підвищеним вмістом нітратів на резистентність 

організму телят / М. В. Демчук, В. В. Вороняк // Проблеми 

підвищення продуктивності тварин та ефективність їх лікування: 

тези доп. Респ. наук.–практ. конф.19–21 червня 1994 р. – 

Дніпропетровськ, 1994. – С. 88. 

 

92.  Зоогігієнічні вимоги до архітектурно–планувальних рішень і 

обладнання секційного свинарника–маточника / М. В. Демчук, Я. С. 

Павлюк // Проблеми підвищення продуктивності тварин та 

ефективність їх лікування: тези доп. Респуб. наук. – практ.конф. 19–

21 червня 1994р. – Дніпропетровськ, 1994. – С.88. 

 

93.  Козій Б. І.  Застосування програмованих мікрокалькуляторів у 

тваринництві : навч. посіб. / Б. І.  Козій, М. В. Демчук. – Київ : 

Сільгоспосвіта, 1994. – 92 с.  

 

1995 

 

94.  Вплив високої температури повітря на склад крові корів : ст. / 

Є. С. Гаврилець, О. В. Козенко, М. В. Демчук // Неінфекційна 

патологія тварин : матер. наук.–практ. конф. м. Біла Церква, 7–8 

червня / Білоцерківський державний аграрний інститут. – Біла 

Церква, 1995. – Ч. 1. – С. 190–191. 

 

1996 

 
95.  Гігієна тварин : підручник / за ред. М. В. Демчука. – Київ : 

Урожай, 1996. -–384 с. : табл.  .  

 

96.  Гематологические и биохимические показатели крови коров в 

условиях низкого уровня радиоактивного загрязнения : ст. / М. В. 

Демчук [и др.] // Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии – 

десять лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС : тез. докл. 
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второй междунар. конф. / Государственная агроэкологическая 

академия Украины; Институт сельского хозяйства Полесья УААН. – 

Житомир, 1996. – С. 42–43. 

 

97.  Значення санітарно–гігієнічних заходів при вирощуванні 

фазанів : ст. / Т. Кольбушевські, Е. Рокіцкі, М. В. Демчук // 

Матеріали 2–го Міжнародного міжкафедрального симпозіуму з 

питань гігієни тварин (16–18 вересня 1995 р.) : матер. конф. / 

Львівська академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького; 

Варшавський аграрний університет. – Львів, 1996. – С. 214 –217 : 

табл.  

 

98.  Еколого–радіаційна ситуація Волинської області та результати 

радіаційного контролю при виробництві молока і яловичини : ст. /  

Р. Й. Кравців, М. В. Демчук, А. А. Гамота // Матеріали.2–го 

Міжнародного міжкафедрального симпозіуму з питань гігієни 

тварин (16–18 вересня 1995 р.) : матер. конф. / Львівська академія 

ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького; Варшавський 

аграрний університет. – Львів, 1996. – С. 111–116. 

 

99.  Кравцив Р. И. К вопросу изучения устойчивости гусей к 

продолжительному радиоактивному облучению : ст. / Р. И. Кравцив, 

М. В. Демчук, О. В. Козенко // Проблемы сельскохозяйственной 

радиоэкологии – десять лет спустя после аварии на Чернобыльской 

АЭС : тез. докл. второй междунар. конф. / Государственная 

агроэкологическая академия Украины; Институт сельского 

хозяйства Полесья УААН. – Житомир,1996. – С. 43–46 : табл. 

 

100.  Павлюк Я. С. Показники росту, розвитку, захворюваності 

поросят–сисунів під впливом пробіотика і вітамінного премікса : ст. 

/ Я. С. Павлюк, М. В. Демчук // Матеріали2–го Міжнародного 

міжкафедрального симпозіуму з питань гігієни тварин (16–18 

вересня 1995 р.) : матер. конф. / Львівська академія ветеринарної 

медицини імені С. З. Гжицького; Варшавський аграрний 

університет. – Львів, 1996. – С. 141–144.  

 

101.  Particularlities of Functional Conditions in Bird and Animal 

Organisms in the Zone of Radiation – and Ecological Control / M. V. 

Demchuk, Y. S. Pavliuk, C. C. Havrylets // Agriculture: Science and 

Practice: Ukrainian – Austrian Symposium ; Collectson of Abstracts. –

Lviv,1996. – С. 93–95. 
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1997 

 
102.  Білок і білкові фракції в сироватці крові кнурів при утриманні 

в зоні радіоекологічного контролю : ст. / М. В. Демчук, І. П. 

Янковський, В. Р. Олійник // Сьомий український біохімічний з'їзд: 

тези доп. / Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України; 

Національна академія наук України; ред. Д. О. Мельничук. – Київ, 

1997. – Ч. 2. – С. 58–59. 

 

103.  Ефективність застосування хлорантоїну для вологої та 

аерозольної дезінфекції / М. В. Косенко, Л. Ковальчик, Є.С. 

Гаврилець, О. В. Козенко, М.В.Демчук  // Ветеринарна медицина 

України. – 1997. – № 7. – С. 36–37 : табл. 

 

104.  Загальна імунологічна реактивність молодих корів чорно–рябої 

породи, які утримувалися в зоні, забрудненій радіонуклідами : ст. / 

О. П. Колодинський,О.В.Козенко,Є.С.Гаврилець, М.В.Демчук [и 

др.] // Розвиток ветеринарної науки в Україні: Здобутки та проблеми 

: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. ( 24–26 вересня 1997 р. , м. 

Харків) / Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини. –Харків, 1997. – С. 210–211 : табл. 

 

105.  Павлюк Я. С. Деякі особливості вуглеводно–фосфорного 

обміну в крові кнурів при утриманні в зоні радіоекологічного 

контролю : ст. / Я. С. Павлюк, М. В. Демчук // 7–ий український 

біохімічний з’їзд: тези доп. / Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна 

НАН України; Національна академія наук України; ред. Д. О. 

Мельничук. – Київ, 1997.  – Ч. 2. – С. 64–65. 

 

106.  Павлюк Я. С. Окремі показники вуглеводно–фосфорного 

обміну крові кнурів в зимово–весняний період при утриманні в зоні 

радіоекологічного контролю / Я. С. Павлюк, М. В. Демчук, В. Р. 

Олійник // Міжнародна науково– практична конференція: зб. ст. – 

Львів, 1997. – С.534–536.  

 

1998 

 
107.  Альбом проектних рішень фермерських господарств (в 2–х т.) / 

О. М. Білий, В. Ф. Сисаковський, В. П. Якимов, М.В.Демчук, 

І.З.Щур  // Інформ. бюл. завершених науково– технічних розробок. 

– Львів, 1998. – Вип. 1. – С. 33 

 

108.  Вивчення впливу акустичних коливань різних діапазонів на 

зміну поведінки білих щурів / М. В. Демчук // Науковий вісник 

Національного аграрного університету: зб. наук. пр. – Київ, 1998. – 

Вип.12 – С. 79–81. 
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109.  Вплив вітамінно–мінерального преміксу на білковий обмін у 

кнурів при утриманні у зоні радіоекологічного контролю / М. В. 

Демчук, В. Р. Олійник, І. П. Янковський // Науковий вісник 

Національного аграрного університету. – Київ, 1998. – Вип. 12. – С. 

138–140 

 

110.  Вплив препарату “Кафі” на клініко–фізіологічний стан 

організму телят при вирощуванні в зоні радіоекологічного 

контролю / М. В. Демчук, А. О. Висоцький, А. Никитенко // 

Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. 

праць. –Київ, 1998. – Вип. 12. – С. 144–147. 

 

111.  Зоогігієнічне обгрунтування використання новотільних корів у 

пасовищний період / М. В. Демчук, Л. Войтюк, Т. Я. Бобрушко // 

Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної 

медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 1998. – 

Вип.1. – С. 80–83 : табл.  

 

112.  Основні досягнення і перспективи розвитку гігієни тварин в 

Україні ( в світлі розвитку наукових ідей професора А. 

Скороходька) / М. В. Демчук // Науковий вісник Національного 

аграрного університету: зб. наук. праць. – Київ, 1998. – Вип.12. – 

С.25–28. 

 

113.  Секційний свинарник для утримання підсисних свиноматок і 

поросят / М. В. Демчук, Я. С. Павлюк // Інформаційний бюлетень 

завершених науково–технічних розробок. – Львів, 1998. – Вип. 1. – 

С. 35. 

 

114.  Функціональні особливості вим’я новотільних корів при 

машинному і комбінованому доїнні / М. В. Демчук, П. І. Хмара, Л. 

Войтюк // Науковий вісник Львівської державної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. пр. – Львів, 

1998. – Вип.1. – С. 76–79 : табл.  

 

115.  Особенности сезонной динамики и клинического состояния 

коров в хозяйствах регионов, умеренно загрязненных 

радионуклидами / М. В. Демчук [и др.] // Материалы научно–

производственной конференции, посвященной 190–летию высшего 

ветеринарного образования в Росси и 100–летию ветеринарных. 

наук.(вет. лабор. в Петербурге). – С.–Петербург, 1998. – Ч.1. – С. 

68–69. 

 

116.  Функціональний стан організму тварин і птиці в зоні 

радіоекологічного контролю / М. В. Демчук [та інші] // Науковий 

вісник Національного аграрного університету: зб. наук. пр. – Київ, 
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1998 – Вип. 12. – С. 141–144. 

1999 

 
117.  Аналіз індивідуальної реактивності білих щурів в 

етологічному і електроенцефалографічному дослідженні / І. В. 

Двилюк, М. В. Демчук, О. Б. Філіппова // Науковий вісник 

Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. 

Гжицького : зб. наук. пр. – Львів, 1999. – Вип. 3. Ч.1: 50 років від 

дня заснування зооінженерного факультету. – С. 33–35 : табл.   

 

118.  Влияние малых доз радиации на кроветворную систему 

крупного рогатого скота / М. В. Демчук [и др.] // Ученые записки 

Витебской государственной академии ветеринарной медицины: сб. 

науч. труд. – Витебск, 1999. – Т.35, ч. 1. – С. 165–167. 

 

119.  Характеристика гематологічних показників у корів з 

господарств зони радіоекологічного контролю / М. В. Демчук,  А. 

О. Висоцький,  Д. Д. Хміляр // Науковий вісник Львівської 

національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : 

зб. наук. пр. – Львів, 1999. – Вип. 3. Ч.1: 50 років від дня заснування 

зооінженерного факультету. – С. 35–38 : іл.   

 

120.   Основні проблеми у скотарстві Волині : ст. / М. В. Демчук [и 

др.] // Тваринництво України. – 1999. – № 3–4. – С. 5–6 : табл. 

 

121.  Павлюк Я. С. Клинико – физиологическое состояние 

организма свиноматок и поросят при интенсивной эксплуатации [в 

норме и при гипотрофии поросят] / Я. С. Павлюк, М. В. Демчук // 

Ученые записки Витебской государственной академии 

ветеринарной медицины: сб. науч. трудов. – Витебск, 1999. – Т. 35, 

ч.1. – С. 211–213. 

2000 

 
122.  Використання результатів диспансеризації для корекції 

технології утримання худоби і свиней в господарствах регіонів, 

забруднених радіонуклідами : ст. / М. В. Демчук, Я. С. Павлюк, О. 

В. Козенко // Сучасні проблеми екології та гігієни виробництва 

продукції тваринництва: зб. наук. праць / Вінницький державний 

аграрний університет. – Вінниця, 2000. – Вип. 8, т. 1. – С. 66–70 : 

табл.   

 
123.  Вороняк В. В. Міграція радіоцезію в організмі корів в різні 

періоди утримання : ст. / В. В. Вороняк, М. В. Демчук // Сучасні 

проблеми екології та гігієни виробництва продукції тваринництва: 

зб. наук. праць / Віннницький державний аграрний університет. – 
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Вінниця, 2000. – Вип. 8. Т. 1. – С. 9–11 : табл.   

 
124.  Вплив акустичного подразника на репродуктивну функцію 

білих щурів / М. В. Демчук [та ін.] // Науковий вісник Львівської 

державна академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. 

наук. праць. – Львів, 2000. – Т.2 (№2), ч. 3. – С. 33–36 : табл.   

 

125.  Нові підходи до бальної оцінки мікроклімату у тваринницьких 

будівлях : ст. / М. В. Демчук,  Л. В. Польовий // Сучасні проблеми 

екології та гігієни виробництва продукції тваринництва: зб. наук. 

праць / Вінницький державний аграрний університет. – Вінниця, 

2000. – Вип. 8, Т. 2. – С. 100–102 : табл. 

 

126.  Шляхи боротьби зі шкідливими гризунами / М. В. Демчук, І. 

В. Двилюк // Сільський господар. – 2000. – №5–6. – С. 39–41. 

 

127.  Олійник В. Р. Гістоструктура  сім'янників кнурів за утримання 

в зоні радіоекологічного контролю / В. Р. Олійник, М. В. Демчук // 

Науковий вісник Львівської державна академії ветеринарної 

медицини ім. С. З. Гжицького /Львівська державна академія 

ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. – Львів, 2000. – Т. 2 

(№2), ч. 3 : До 100–річчя від дня народження Гжицького С. З. – С. 

100–102 : табл.   

 

128.  Польовий  Л. В. Методика прогнозування теплового балансу : 

ст. /  Л. В. Польовий, М. В. Демчук // Сучасні проблеми екології та 

гігієни виробництва продукції тваринництва: зб. наук. праць / 

Вінницький державний аграрний університет. – Вінниця, 2000. –

Вип. 8, Т. 2. – С. 97–99 : табл. 

 

2001 
 

129.  Богачик О. Г. Вдосконалення викладання предмету “Гігієна 

тварин” згідно із сучасними вимогами / О. Г. Богачик, М. В. 

Демчук // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – 

Львів, 2001. – Т. 3, № 4. вип. 2 : До 120–річчя від часу заснування 

ветеринарної школи у Львові. – С. 3–7 : рис.   

 

 

130.  Богачик О. Г. Ветеринарно–санітарні та зоогігієнічні вимоги 

до транспортування тварин : ст. / О. Г. Богачик, М. В. Демчук //  

Молодь за вирішення аграрних проблем ХХІ століття  : матер. 

Міжнар. студ. наук.конф. / Львівська державна  академія 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2001. – С. 71–

75 
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131. Вплив малих доз радіації на гемопоез у корів / М. В. Демчук, О. 

Висоцький  А.,  Д. Д. Хміляр // Науковий вісник Львівської 

національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : 

зб. наук. праць. – Львів, 2001. – Т. 3, № 4. Вип. 2: До 120–річчя від 

часу заснування ветеринарної школи у Львові. – С. 23–26 : табл.   

 

132.  Двилюк І. В. Динаміка фізіолого–біохімічних показників крові 

інтактних щурів за дії акустичного репеленту АР–010 / І. В. 

Двилюк, М. В. Демчук,  Д. Д. Хміляр // Науковий вісник Львівської 

національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : 

зб. наук. праць. – Львів, 2001. – Т. 3, № 4. Вип. 2: До 120–річчя від 

часу заснування ветеринарної школи у Львові. – С. 11–14 : табл.   

 

133.  Доробок кафедри гігієни тварин ЛДАВМ імені С. З. 

Гжицького за минулі 50 років / М. В. Демчук, Я. С. Павлюк,  Д. Д. 

Хміляр // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – 

Львів, 2001. – Т. 3, № 4. Вип. 2: До 120–річчя від часу заснування 

ветеринарної школи у Львові. – С. 20–22. 

 

134.  Особливості 50–річного періоду розвитку гігієни тварин / М. 

В. Демчук // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – 

Львів, 2001. – Т. 3, № 4. Вип. 2: До 120–річчя від часу заснування 

ветеринарної школи у Львові. – С. 14–19.   

 

135.  Функціональний стан серцевої системи білих щурів за впливу 

акустичних репелентів : ст. / М. В. Демчук, І. В. Двилюк // 

Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць / 

Харківський  зооветеринарний інститут. – Харків, 2001. – Вип. 8 

(32): ч.1. – С. 196–200 : рис.  

 

136.  Савченко В. В. Переобладнання списаних пасажирських 

вагонів на пташники : ст. / В. В. Савченко, Н.В.Савченко, М. В. 

Демчук // Молодь за вирішення аграрних проблем ХХІ століття : 

матер. Міжнар. студ.  наук. конф.  / Львівська державна  академія 

ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького. –Львів, 2001. – С. 99–102 

: рис.  

2002 

 

137.  Двилюк І. В. Використання електроенцефалограми щурів для 

оцінки ефективності акустичних репелентів / І. В. Двилюк, М. В. 

Демчук // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – 

Львів, 2002. – Т. 4, № 2 . ч. 4. – С. 29–35 : рис.   
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138.  Двилюк І. В. Екологічний моніторинг фізичних засобів 

дератизації / І. В. Двилюк, М. В. Демчук // Науковий вісник 

Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. 

Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 2002. – Т. 4, № 2. ч. 5. – С. 136–

140 : рис.  

 

139.  Сучасні вимоги до перспективних технологій виробництва 

екологічної продукції скотарства / М. В. Демчук // Науковий вісник 

Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. 

Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 2002. – Т. 4, № 2. ч. 5. – С. 140–

148.  

2003 

 
140.  Двилюк І. В. Еконапрямки розвитку дератизації в Україні / І. 

В. Двилюк, М. В. Демчук // Науковий вісник Львівської 

національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : 

зб. наук. праць. – Львів, 2003. – Т. 5( № 2), ч. 1. – С. 13–18 : рис.   
 

141. Вимоги до розвитку зоогігієнічної науки в Україні на межі 

тисячоліть / М. В. Демчук // Ветеринарна медицина України. – 2003. 

– № 6. – С. 35–36. 

 

142.  Окремі гематологічні показники білих щурів за дії акустичного 

репеленту АР–010 / М. В. Демчук, І. В. Двилюк // Науковий вісник 

Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. 

Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 2003. – Т. 5, № 3. ч. 3. – С. 135–

139 : рис.   

 

143.  Основні екологічні, гігієнічні, ветеринарно–санітарні вимоги 

до сучасних технологій утримання корів / М. В. Демчук, О. В. 

Козенко // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. пр. – Львів, 

2003. – Т. 5, № 4. – С. 30–41 : табл.   

 

144.  Кравців Р. Й. Біоетичні аспекти підготовки лікаря 

ветеринарної медицини // Р.Й.Кравців, М.В. Демчук, А.О. Драчук// 

Формування особистості студентів, як майбутніх фахівців 

лікарської справи, працівників охорони здоров’я та інших соціально 

орієнтованих установ у контексті біоетики: тези доп. міжнар. наук.– 

прак. конф.6–7 березня 2003 р. – Львів, 2003. – С.98. 

 

145.  Кравців  Р. Й. Ветеринарно–санітарний та гігієнічний контроль 

за виробництвом, переробкою і реалізацією продукції тваринництва 

та його етичні, екологічні і гігієнічні проблеми в сучасний період /  

Р. Й. Кравців, М. В. Демчук, А. О. Драчук // Проблеми зооінженерії 

та ветеринарної медицини : зб. наук. праць. – Харків, 2003. – Вип. 
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11 (35), Ч.  2. – С. 386–391.   

 

2004 

 
146.  Гігієна тварин : практикум / М. В. Демчук, Й. В. Андрусишин, 

Є. С. Гаврилець ; ред. М. В. Демчук. – [б. м.], 2004. – 44 с.  

 

147.  Двилюк І. В. Етологічні особливості лабораторних щурів з 

різною емоційною реактивністю / І. В. Двилюк, М.В.Демчук // 

Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної 

медицини ім. С. З. Гжицького. – 2004. – Т.6(№2), ч.3. – С. 18–20 : 

табл. .  

 

148. Вплив мікроклімату на продуктивність корів і санітарну якість 

молока : ст. / М. В. Демчук, В.  Ткачук // Ветеринарна медицина 

України  – 2004. – № 4. – С. 29–32 : табл.   

 

149. Електрофізіологічні феномени, як показник ефективності 

акустичних засобів дератизації / М. В. Демчук // Науковий вісник 

Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. 

Гжицького. – 2004. – Т. 6(№3), ч. 6. – С. 34–38 : рис. 

 

150. Значення курсів етіології і добробуту тварин (animal welfare) в 

фізіологічному обгрунтуванні гігієнічних основ загальної 

ветеринарної профілактики / М. В. Демчук, І. В. Двилюк // 

Науково–технічний бюлетень : зб. наук. праць / Українська академія 

аграрних наук; Інститут біології тварин. – Львів, 2004. – Вип. 5, № 

3: Присвячено директору  Ін–ту  фізіології і біохімії 

сільськогосподарських тварин (1972–1993), д–ру біологічних наук, 

проф. акад. УААН П. З. Лагодюку з нагоди 80–річчя від дня 

народження. – С. 270–272.   

 

151.  Кравців Р. Й. Перспективність дисциплін, які забезпечують 

профілактичну спрямованість сучасної ветеринарної медицини : ст. 

/  Р. Й. Кравців, М. В. Демчук // Ветеринарна медицина України. – 

2004. – № 2. – С. 28–29. 

 

152.  Сачук Р. Дані для проведення гігієнічної диспансеризації на 

фермі з відгодівлі молодняка великої рогатої худоби в дослідному 

господарстві "Тучинське" Гощанського району Рівненської області : 

ст. / Р. Сачук, М. В. Демчук // наук. праці :  матер. Всеукр. студ. 

наук. конф. (3–4 березня 2004 р.) / Львівська національна академія 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2004. – С. 29–

31. 
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2005 

 
153.  Двидюк І. В. Етологічне відображення репелентності 

акустичного сигналу у лабораторних щурів : ст. / І. В. Двидюк,  М. 

В. Демчук // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – 

Львів, 2005. – Т. 7, № 2. ч. 5. – С. 16–20 : табл.   

 

154.  Аналіз основних гігієнічних нормативних вимог, ветеринарно-

санітарних правил та правових актів ЄС до технологій виробництва 

молока на малих фермах / М. В. Демчук, Л. В. Польовий // 

Проблеми становлення галузі тваринництва в сучасних умовах: 

матер. наук.– практ. конф.( 23–25 травня 2005 р., м. Вінниця)  / 

Вінницький державний аграрний університет. – 2005. – Вип. 22. –  

С. 10–19 : табл.   

 

155.  Вплив акустичних репелентів на окремі кардіологічні 

показники лабораторних щурів / М. В. Демчук, І. В. Двилюк // 

Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної 

медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 2005. – Т. 7, 

№ 2. Ч. 6. – С. 39–43 : рис.  

 

156.  Захворюваність службових собак в умовах племінних 

розплідників / М. В. Демчук, В. П. Руденко,  О. В. Стаєнний // 

Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної 

медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 2005. – Т. 7,  

№ 3(26). ч. 1. – С. 28–32 : рис.   

 

157. Мікроклімат та ефективність роботи вентиляційної системи в 

реконструйованих приміщеннях для свиней в літній період / М. В. 

Демчук, А. О. Решетник // Науковий вісник Львівської національної 

академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. 

праць. – Львів, 2005. – Т. 7, № 4(27), ч. 2. – С. 266–273 : рис.  

 

158.  Сучасний стан і основні вимоги та підходи до виробництва 

екологічної продукції тваринництва / М. В. Демчук,  Р. Й. Кравців // 

Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної 

медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 2005. – Т. 7, 

№ 2. Ч. 6. – С. 212–223 : рис.   

 

159.  Необхідність введення в навчальні плани і програми 

підготовки і перепідготовки спеціалістів тваринництва дисциплін, 

які підбивають теоретичні і практичні положення загальної 

ветеринарної профілактики / М. В. Демчук [и др.] // Проблеми 

становлення галузі тваринництва в сучасних умовах: матер. наук.–

практ. конф. (23–25 травня 2005 року м. Вінниця) / Вінницький 
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державний аграрний університет. – 2005. – Вип. 22. – С. 20–28 : рис.   

 

160.  Олійник В. Р. Вплив вітамінно–мінерального преміксу на 

гематологічні показники кнурів за утримання в зоні 

радіоекологічного контролю / В. Р. Олійник, М. В. Демчук // 

Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної 

медицини імені С. З. Гжицького. – Львів. – Т. 7(№1), ч.2. – С. 181–

185. 

2006 
 

161.  Вороняк В. В. Методи оцінки якості води та охорона джерел 

водопостачання : навч.– метод. посіб. / В. В. Вороняк, М. В. 

Демчук, О. В. Козенко. – Львів, 2006. – 118 с. : табл.  

 

162.  Гігієна тварин : підручн. / М. В. Демчук [и др.]. – 2–е вид. – 

Харків : Еспада, 2006. – 520 с. : iл.   

 

163.  Динаміка етологічних реакцій у лабораторних щурів в умовах 

тесту "відкритого поля" : ст. /  М. В. Демчук, І. В. Двилюк,  Д. Д. 

Хміляр // Науковий вісник Львівської національної академії 

ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – 

Львів, 2006. – Т. 8, № 1(28) – С. 32–35 : табл.   

 

164.  Мікроклімат та ефективність роботи системи вентиляції в 

реконструйованих приміщеннях для свиней в різні періоди року : 

ст. /  М. В. Демчук, А. О. Решетник // Науковий вісник Львівської 

національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : 

зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Т. 8, № 1(28)  – С. 36–42 : табл.    

 

165.  Способи утримання та профілактика неврозів у службових 

собак / М. В. Демчук, О. В. Стаєнний // Науковий вісник Львівської 

національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького : 

зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Т. 8, № 2(29). ч. 4. – С. 56–59.   

 

166.  Феноменологічна характеристика патернів ЕЕГ у 

лабораторних щурів різних типологічних груп за функціонального 

навантаження фотоспалахами / М. В. Демчук, І. В. Двилюк // 

Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної 

медицини ім. С. З. Гжицького : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Т. 8, 

№ 2(29), ч. 4. – С. 43–47 : рис.   

 

167.  Мартинюк Х. Концепція електронної боротьби зі шкідливими 

гризунами : ст. / Х. Мартинюк, М. В. Демчук, І. В. Двилюк // 

Матер. студ. наук. конф. факультету харчових технологій  

/Львівська національна академія імені С. З. Гжицького. – Львів, 

2006. – С. 42–43 : ил. 
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168.  Особливості застосування ультразвуку у дезінфекційних 

роботах : ст. / Н. Улична, К.Біленко, О.Демчунь, М.В.Демчук [та 

ін.] // Матер. студ. наук. конф. факультету харчових технологій  / 
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Влияние условий стойлового содержания крупного рогатого скота 

на возникновение и течение некоторых заболеваний  55 

 

Возрастные изменения белково–азотистого и углеводно–

нуклеотидного обмена и рост бройлеров в связи с 

микроклиматическими условиями их выращивания  61 

 

Вплив аерозольної дезінфекції препаратом “Хлоран” на мікробну 

забрудненість повітря та організму гусенят  207 
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Вплив акустичних репелентів на окремі кардіологічні показники 

лабораторних щурів  155 

 

Вплив акустичного подразника на репродуктивну функцію білих 

щурів  124 

 

Вплив більших доз інсуліну на клінічну картину, гемопоез і на 

функціональний стан серця у телят  22 

 

Вплив болю (наложення закрутки) на коливання цукру у крові у 

коня  3 

 

Вплив високої температури повітря на склад крові корів  94 

 

Вплив вітамінно–мінерального преміксу на білковий обмін у кнурів 

при утриманні у зоні радіоекологічного контролю  109 

 

Вплив вітамінно–мінерального преміксу на гематологічні показники 

кнурів за утримання в зоні радіоекологічного контролю  160 

 

Вплив води з підвищеним вмістом нітратів на резистентність 

організму телят  91 

 

Вплив екологічного та сезонного факторів на сорбційну здатність 

еритроцитів крові великої рогатої худоби  215, 224 

 

Вплив комплексу чинників зовнішнього середовища на здоров'я та 

продуктивність кролів  219 

 

Вплив малих доз радіації на гемопоез у корів  131 

 

Вплив малих і великих доз інсуліну та інсуліну з сахарозою на 

моносахариди і нуклеотиди крові у телят   41    

 

Вплив мікроклімату на продуктивність корів і санітарну якість 

молока  148 

 

Вплив препарату “Кафі” на клініко–фізіологічний стан організму 

телят при вирощуванні в зоні радіоекологічного контролю  110 

 

Вплив РНК на рівень гексоз. пентоз і молочної кислоти в крові 

телят  16 

 

Вплив  тканевих препаратів на гемопоез у відгодівельних свиней  24 

 

Вплив тканевих препаратів на ріст відгодівельних свиней  18 
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Вплив ультрафіолетового опромінювання на функціональний стан 

серця (електрокардіограму) у великої рогатої худоби  17   

 

Вплив фізичного навантаження на газоенергетичний обмін у телят, 

експериментально заражених збудником туберкульозу пташиного 

типу, при різних умовах утримання  39 

 

Вплив фізичного навантаження на фізіологічний стан та деякі 

біохімічні показники крові голландських корів в процесі 

акліматизації  51 

 

Вплив функціональної проби з проводкою на показники азотного 

обміну у корів при безприв’язному утриманні  40 

 

Вплив чинників середовища на сезонну динаміку показників 

функціонального стану і імунореактивності організму та 

захворюваності в ділянці пальців у молочних корів    206 

 

Врахувати обмін речовин  65 

 

Газовий та енергетичний обмін у великої рогатої худоби при 

захворюванні інфекційним катаром дихальних шляхів  36   

 

Гематологические и биохимические показатели крови коров в 

условиях низкого уровня радиоактивного загрязнения  96 

 

Гематологічні дослідження свиней відгодівельних груп з різним 

коефіцієнтом емоційності  180 

 

Гигиена сельскохозяйственных животных  85  

 

Гигиена сельскохозяйственных животных  88 

 

Гігієна тварин   95    

 

Гігієна тварин   162  

 

Гігієна тварин    146 

 

Гігієна доїння корів та якість молока   171 

 

Гістоструктура  сім'янників кнурів за утримання в зоні 

радіоекологічного контролю   127 

 

Дані для проведення гігієнічної диспансеризації на фермі з 
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відгодівлі молодняка великої рогатої худоби в дослідному 

господарстві "Тучинське" Гощанського району Рівненської області  

152 

 

Деякі особливості вуглеводно–фосфорного обміну в крові кнурів 

при утриманні в зоні радіоекологічного контролю  105 

 

Деякі особливості росту і розвитку зимових і весняних телят  15 

 

Деякі показники природної резистентності гібридних свиней на 

основі породи ландрас з різною стресочутливістю   183  

 

Деякі фізіологічні і біохімічні показники у телят, вирощуваних у 

телятниках закритого і напіввідкритого типу   20 

 

Динаміка етологічних реакцій у лабораторних щурів в умовах тесту 

"відкритого поля"   163 

 

Динаміка окремих показників природної резистентності і 

продуктивність свиноматок під впливом грибкового полісахариду  

89 

 

Динаміка фізіолого–біохімічних показників крові інтактних щурів 

за дії акустичного репеленту АР–010   132 

 

Дія рибонуклеїнової кислоти на рівень аденозитрифосфорної 

кислоти на морфологічну картину крові у телят   11 

 

Добова ритміка показників клініко–фізіологічного стану, 

вуглеводно-фосфорного і білкового обміну свиноматок при 

промисловій технології утримання   87  

 

Добробутна оцінка технологій виробництва і систем утримання 

свиней  173 

 

Довідник ветеринарного санітара   71 

 

До методики вивчення впливу комплексу чинників середовища на 

функціональний стан організму або й стад тварин  199   

 

До методів визначення вуглекислого газу, амоніаку і сірководню в 

повітрі тваринницьких приміщень  7 

 

До недоліків будівництва і експлуатації тваринницьких приміщень 

Львівської області  12 
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До питання вирощування телят в напіввідкритих телятниках  8 

 

До питання клінічної картини і показників крові у великої рогатої 

худоби хворої інфекційним катаром дихальних шляхів  35 

 

Доробок кафедри гігієни тварин ЛДАВМ імені С. З. Гжицького за 

минулі 50 років  133 

 

Доробок кафедри гігієни тварин Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. 

Гжицького за останні 50 років  196 

 

Екологічний моніторинг фізичних засобів дератизації  138 

 

Еколого – радіаційна ситуація Волинської області та результати 

радіаційного контролю при виробництві молока і яловичини  99 

 

Еконапрямки розвитку дератизації в Україні  140 

 

Електрокардіологічні зміни у тварин при отруєнні їх хлоридом 

барію  50 

 

Електрофізіологічні феномени, як показник ефективності 

акустичних засобів дератизації  149  

 

Етологічне відображення репелентності акустичного сигналу у 

лабораторних щурів  153 

 

Етологічні особливості лабораторних щурів з різною емоційною 

реактивністю  147 

 

Ефективність застосування хлорантоїну для вологої та аерозольної 

дезінфекції  103 

 

Зависимость влияния инсулина как стимулятора откорма от 

исходного физиологического состояния организма крупного 

рогатого скота  53 

 

Загальна ветеринарна профілактика  216 

 

Загальна ветеринарна профілактика, розділ "Добробут тварин"  200 

 

Зависимость иммунобиологической реактивности организма 

мясных цыплят от микроклимата птичников  76 

 

Загальна імунологічна реактивність молодих корів чорно-рябої 
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породи, які утримувалися в зоні, забрудненій радіонуклідами  104 

 

Застосування програмованих мікрокалькуляторів у тваринництві  93 

 

Захворюваність службових собак в умовах племінних розплідників  

156 

 

Зберігати гній в гноєсховищах  13 

 

Збірник методичних вказівок з курсу  “Загальна ветеринарна 

профілактика”  177 

 

Збірник методичних вказівок з курсу "Загальна ветеринарна 

профілактика", розділ "Добробут тварин"   176  

 

Зміни морфологічних показників крові молодняка великої рогатої 

худоби при різних способах утримання  47 

 

Значение зоогигиенических мероприятий и аэрозолей 

лекарственных веществ в профилактике и лечении гемофилезного 

полисерозита молодняка свиней  82 

 

Значення курсів етіології і добробуту тварин (animal welfare) в 

фізіологічному обгрунтуванні гігієнічних основ загальної 

ветеринарної профілактики  150 

 

Значення проби з навантаженням для вивчення функціонального 

стану серцево–судинної системи великої рогатої худоби  25 

 

Значення санітарно–гігієнічних заходів при вирощуванні фазанів  

97 

 

Значення умов утримання і живлення у розвитку інфекційної 

патології молочних корів  202 

 

Зоогигиенические вопросы процесса адаптации организма телок к 

отдельным этапам технологических перемещений    74 

 

Зоогигиенические принципы оценки промышленной технологии 

выращивания молодняка крупного рогатого скота    69 

 

Зоогігієнічна оцінка і фізіологічне обгрунтування деяких варіантів 

стійлового утримання корів     57  

 

Зоогігієнічна оцінка умов утримання великої рогатої худоби в 

жомовідгодівельних господарствах західних районів УРСР     32 
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Зоогігієнічне обгрунтування використання новотільних корів у 

пасовищний період  111 

 

Зоогігієнічні вимоги до архітектурно–планувальних рішень і 

обладнання секційного свинарника–маточника  92 

 

Инсулинотерапия атоний переджелудков и функциональное 

состояние сердца у коров  56 

 

К вопросу изучения устойчивости гусей к продолжительному 

радиоактивному облучению  99 

 

К методике определения концентрации аммиака в воздухе 

объемным методом  9 

 

К методике преподавания зоогигиены на заочных отделениях 

зоотехнических и ветеринарных факультетов  58 

 

Клинико–физиологическое состояние организма свиноматок и 

поросят при интенсивной эксплуатации [в норме и при гипотрофии 

поросят]  121 

 

Клинико–экспериментальные данные по обоснованию парциальной 

электрокардиографии у крупного рогатого скота   6 

 

Концепція електронної боротьби зі шкідливими гризунами   169 

 

Как сохраняем молодняк  67 

 

Літньотабірне утримання корів  81  

 

Лужний резерв крові великої рогатої худоби в зв’язку з умовами 

утримання і функціональною пробою з навантаженням  46 

 

Математична модель оцінки впливу ветеринарного обслуговування 

тварин на їх продуктивність  227    

 

Математична модель оцінки впливу збалансованості раціонів 

годівлі на продуктивність сільськогосподарських тварин  209   

 

Математична модель оцінки впливу зовнішнього середовища на 

продуктивність сільськогосподарських тварин  201 

 

Математична модель оцінки впливу якості води та напування 

тварин на їх продуктивність  225 
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Методи оцінки якості води та охорона джерел водопостачання  161  

 

Методи та об’єкти ветеринарно–санітарного моніторингу. 

Організація та проведення загальних ветеринарно-санітарних 

заходів   210 

 

Методика прогнозування теплового балансу   128 

 

Mетодичні вказівки з курсу " Загальна ветеринарна профілактика", " 

Добробут тварин"  178 

 

Микроклимат сборных облегченных птичников с клеточным 

одноярусным содержанием кур–несушек  63 

 

Міграція радіоцезію в організмі корів в різні періоди утримання  

123 

 

Мікроклімат та ефективність роботи вентиляційної системи в 

реконструйованих приміщеннях для свиней в літній період    157   

 

Мікроклімат та ефективність роботи системи вентиляції в 

реконструйованих приміщеннях для свиней в різні періоди року  

164 

 

Мікроклімат та ефективність роботи системи вентиляції в 

реконструйованому приміщенні для свиней у перехідний та 

зимовий періоди    217 

 

Мікроклімат у пташнику   62 

 

Мікрофлора та жиропіт руна гірськокарпатських вівцематок з 

різним кольором вовнового покриву за умов зимово-стійлового 

утримання  189 

 

Моніторинг санітарно–гігієнічних показників води рибницьких 

господарств Рівненської області  174   

 

Навчально–методичний посібник з курсу "Загальна ветеринарна 

профілактика" (розділ "Етологія тварин")  190  

 

Наукове обгрунтування плану ЗВП для корекції технології 

виробництва молока  187 

 

Некоторые аспекты повышения квалификации специалистов  77 
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Необхідність введення в навчальні плани і програми підготовки і 

перепідготовки спеціалістів тваринництва дисциплін, які 

підбивають теоретичні і практичні положення загальної 

ветеринарної профілактики  159 

 

Нові підходи до бальної оцінки мікроклімату у тваринницьких 

будівлях   125 

 

Обгрунтування ветеринарної превенції та постійно діючої 

профілактики в умовах кролівничих господарств   220  

 

Окремі гематологічні показники білих щурів за дії акустичного 

репеленту АР-010    142 

 

Окремі показники вуглеводно–фосфорного обміну крові кнурів в 

зимово-весняний період при утриманні в зоні радіоекологічного 

контролю  106 

 

Организация зоогигиенических и ветеринарно–санитарных 

мероприятий при поточно–цеховой системе    70 

 

Основа відродження кролівництва–загальна ветеринарна 

профілактика      212, 221 

 

Основні досягнення і перспективи розвитку гігієни тварин в Україні  

112 

 

Основні екологічні, гігієнічні, ветеринарно–санітарні вимоги до 

сучасних технологій утримання корів    143 

 

Основні проблеми у скотарстві Волині    120 

 

Особенности сезонной динамики и клинического состояния коров в 

хозяйствах регионов, умеренно загрязненных радионуклидами     

115 

 

Особливості застосування ультразвуку у дезінфекційних роботах  

168 

 

Особливості методики викладання розділу ”Санітарно-гігієнічний 

контроль мікроклімату тваринницьких приміщень“ на фермах з 

інтенсивною технологією виробництва продукції з дисципліни 

”Гігієна тварин”     204 

 

Особливості методичних підходів до оцінки здоров’я стада 

продуктивних тварин     186 



 55 

 

Особливості профілактики захворювання корів в умовах СГ “Лище” 

Луцького району Волинської області    188 

 

Особливості профілактики некробактеріозу у корів    203 

 

Особливості 50 – річного періоду розвитку гігієни тварин    134 

 

Особливості реалізації зоогігієнічних і ветеринарно–санітарних 

вимог в умовах малих ферм по виробництву молока     86 

 

Особливості терморегуляторних адаптаційних реакцій організму 

телят при різних системах вирощування      83 

 

Particularlities of Functional Conditions in Bird and Animal Organisms 

in the Zone of Radiation – and Ecological Control      101 

 

Парциальная электрокардиография в комплексе с другими 
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