
 
Інфекційний ринотрахеїт  

 
 

 
1.    Волосянко О. В.  

Створення діагностичного препарату інфекційного ринотрахеїту 

великої рогатої худоби з використанням природно трансфікованого 

штаму Bacillus alvei-413 / О. В. Волосянко // Науковий вісник 

Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. 

Гжицького : зб. наук. пр. - Львів, 2000. - Т. 2, № 2. Ч. 1: До сторіччя 

від дня народження Гжицького Степана Зеноновича. - С. 36-40 : 

табл. - Бібліогр. в кінці ст.  

 

2.    Гулянич, Мирослава Михайлівна.  

Науково-експериментальне обгрунтування виготовлення 

інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту великої 

рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія / М. М. Гулянич ; НУБІП України. 

- Київ, 2017. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17-19.  

 

3.    Епізоотичний моніторинг Інфекційний ринотрахеїт великої 

рогатої худоби / В.  Бусол [и др.] // Ветеринарна медицина України : 

науково-виробничий щомісячник. - 2002. - N 5. - С. 7-9 : табл. - 

Бібліогр. в кінці ст.  

 

4.    Кашкинбеев К. А.  

Патоморфология и вопросы патогенеза инфекционного  

ринотранхеита крупного рогатого скота : автореферат дис. на 

соискание учен. степени  канд. ветеринарных наук : 16.00.02 / К. А. 

Кашкинбеев. - Москва, 1978. - 16 с. - Библиогр. в конце ст. 15-16  

 

5.    Кучерявенко, Вікторія Вікторівна.  

Розробка та вивчення властивостей вакцини емульсійної 

інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї 

великої рогатої худоби  : автореферат дис. ... канд. вет. наук : 

16.00.03 / В. В. Кучерявенко. - Харків, 2005. - 20 с. : табл., граф. - 



Бібліогр.: с.18-19 .  

 

6.    Кучерявенко, Роман .  

Вакцини від ринотрахеїту / Р.  Кучерявенко, В.  Кучерявенко // The 

Ukrainian Farmer / Український фермер : журнал. - 2016. - N 6. - С. 

176-178 : ил. 

 

7.    Кучерявенко, Роман Олексійович.  

Інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби (епізоотологія, 

діагностика та специфічна профілактика) : автореферат дис. ... канд. 

вет. наук : 16.00.03 / Р. О. Кучерявенко. - Харків, 2003. - 20 с. : табл. 

- Бібліогр.: с.17-18 .  

 

8.    Лівощенко Л. П.  

Особливості епізоотичного процесу інфекційного ринотрахеїту та 

його профілактика у молодняка великої рогатої худоби в умовах 

Сумської області / Л. П. Лівощенко, Є. М. Лівощенко // Вісник 

Сумського державного  університету : науковий журнал. - Суми, 

2016. - Вип. 6(38). - С. 99-102 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.  

 

9.    Малакєєв, Андрій Сергійович.  

Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту великої 

рогатої худоби для внутрішньошкірного застосування : автореферат 

дис. ... канд. вет. наук : 16.00.03 / А. С. Малакєєв. - Харків, 2013. - 20 

с. : табл. - Бібліогр.: с.16-17  

 

10.    Масюк Д. Н.   

Лабораторная диагностика и контроль профилактики 

инфекционного ринотрахеита /инфекционного пустулезного 

вульвовагинита крупного рогатого скота / Д. Н.  Масюк, С. Г. 

Коляда, А. В. Кокарев // Корми і факти : практ. вид. для фахівців 

агробізнесу. - 2016. - N 10. - С. 38-41 : схемы. - Библиогр. в конце ст.  

 

11.    Соловьев Б. В.  

Некоторые биологические свойства вируса и специфическая 

профилактика инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 

скота : автореф.  дис. на соискание учен.  степени канд. вет. наук : 

16.00.03 / Б. В. Соловьев ; Московская ветер. академия. - Москва, 

1977. - 16 с.  

 

 

 

12.    Соуто М.  

Інфекційний ринотрахеїт / М. Соуто // The Ukrainian Farmer / 

Український фермер : журнал. - 2017. - N 12. - С. 178 : рис. 

 



13.    Спалахи інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби 

в господарствах Львівської і Волинської областей / Я. Д. Злонкевич 

[и др.] // Львівський ордена Трудового Червоного Прапора 

зооветеринарний інститут : тези доповідей 47-ої науково-

виробничої конференції з науково-дослідної роботи інституту : зб. 

наук. пр. / Львівський ордена Трудового Червоного Прапора 

зооветеринарний інститут . - Львів, 1990. - С. 103 

 

14.    Тітов, Дмитро Валерійович.  

Патоморфологічні зміни в плодів великої рогатої худоби при 

інфекційному ринотрахеїті : автореферат дис. ... канд. вет. наук : 

16.00.02 / Д. В. Тітов. - Київ, 2013. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с.16 .  

 

 

 

 

Укладач Захарчишин М. А. 


