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 Видання присвячене видатному професору акушеру-гінекологу 

ветеринарної медицини Г. В. Звєрєвій. Покажчик знайомить з науковим  

доробком вченої: науково-дослідною, науково-педагогічною діяльністю та 

відображає монографії, наукові статті, доповіді, тези виступів на наукових 

конференціях, з’їздах, симпозіумах.  

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

   

 Біобібліографічний покажчик  підготовлений до100-річчя від дня 

народження Галини Володимирівни Звєрєвої – відомого вченого та педагога, 

доктора  ветеринарних наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ і 

УААН, завідувача кафедри акушерства і штучного осіменіння тварин 

Львівського зооветеринарного інституту. З матеріалів видання читач дізнається 

про життя та науково-педагогічну діяльність проф. Г.В.Звєрєвої, здобутки 

кафедри акушерства тодішнього зооветеринарного інституту за період 

керівництва Галини  Володимирівни. 

 Матеріали у покажчику розташовано в хронологічних рамках по роках,а в 

межах років – за алфавітом назв. Праці проф. Звєрєвої Г.В. охоплюють період  з 

1943 по 2001 рр. До видання включені авторські роботи переглянуті de-vizu, які 

зберігаються у фондах бібліотеки. При складанні покажчика використовувалися 

літописи журнальних статей, каталоги, картотеки та фонди Наукової бібліотеки 

ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького,електронні ресурси інших бібліотек. 

 Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ 8302:2015«Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила  

складання». 

 Довідковий матеріал у покажчику згруповано у такі розділи:  «Від 

укладачів», 1розділ : Біографічні відомості, 2 розділ : Праці проф. Звєрєвої Г.В., 

3 розділ : Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом  Г.В. Звєрєвої, 4 

розділ : Автореферати докторських дисертацій, 5 розділ : Публікації про життя 

та науково-педагогічну діяльність Звєрєвої Г.В., в «Додатках» можна 

ознайомитись зі світлиною з особистого архіву, яка відтворила момент зустрічі 

випускників за 1958, 1963, 1968, 1978 роки тодішнього Зооветеринарного 

інституту та світлину юної вченої з випускного альбому. 

 В кінці подано алфавітний покажчик назв друкованих праць Г.В.Звєрєвої. 

 Метою видання є ознайомлення користувачів з вченою, науковцем 

університету, яка своєю плідною, фаховою діяльністю зробила вагомий внесок 

в розвиток такої галузі  ветеринарної науки як ветеринарне акушерство. 

 Сподіваємось, що даний покажчик буде корисним для тих, хто цікавиться 

історією наукових досліджень в  галузі ветеринарії. 

  Матеріал  для покажчика  використаний в максимально можливому, 

доступному для укладачів, обсязі.  
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БІОГРАФІЧНІ  ВІДОМОСТІ 

  

 Галина Володимирівна Звєрєва народилася 10 червня 1917 року у місті 

Уфі Російської Федерації. У 1939 році закінчила Троїцький ветеринарний 

інститут (Челябінська обл.), в якому залишилась працювати  старшим 

лаборантом, пізніше – асистентом. Одночасно обслуговувала  приміські 

радгоспи як ветеринарний лікар. Працюючи на виробництві, знайомиться із 

проблемами розвитку молочного скотарства, серед яких найважливішою була  

неплідність корів, яка і стала вектором її майбутньої наукової діяльності. 

 В 1943 році Галина Володимирівна  очолила кафедру  акушерства у 

Троїцькому ветеринарному інституті. Тут вона розгорнула наукову роботу з 

вивчення процесів розмноження і причин неплідності корів. Кандидатську 

дисертацію захистила у 1947 році та отримала вчене звання доцента.  

 Так склались обставини, і в 1948 році,  Галина Володимирівна разом з 

родиною переїжджає до Львова. Цього ж року, Г. В. Звєрєва  обіймає посаду 

завідувача  кафедри ветеринарного акушерства і штучного   осіменіння 

сільськогосподарських тварин у Львівському зооветеринарному   інституті. 

Тут, в 1952 році, вона захищає докторську дисертацію за матеріалами 

досліджень, які зробила ще в Троїцькому інституті по хворобах молочної 

залози у сільськогосподарських тварин, отримує вчену ступінь доктора 

ветеринарних наук, а через рік її присвоюють вчене звання професора. 

 Оцінивши значення і потребу наукової  бази у вирішенні проблеми 

відтворення худоби, Галина Володимирівна організовує у 1958 році, 

лабораторію  фізіології відтворення і штучного осіменіння 

сільськогосподарських тварин при новоствореному Науково-дослідному 

інституті землеробства і тваринництва Західних регіонів України. За короткий 

період роботи лабораторія стає координаційним центром впровадження нових 

наукових розробок штучного осіменіння тварин, що стосувалися біохімії 

сперми, розбавлювачів  та способів зберігання сперми, методів осіменіння 

самок різних видів тварин, генетичних і спадкових аспектів штучного 

осіменіння. Для дослідження сперміїв вперше застосовано електронно-

мікроскопічну методику, розроблено нові барвники, що допомагало визначати 

якість сперми.    

 У наступний період найбільш плідної науково-педагогічної та 

громадської діяльності Галини Володимирівни припадає на 60–70 роки 

минулого сторіччя. Важливою передумовою для цього було відкриття 

стаціонарної, заочної та громадської аспірантури при кафедрі акушерства і 

штучного осіменіння. Перші аспіранти стаціонарної форми навчання набору 

1960 року стали учнями проф. Звєрєвої Г.В., яка успішно поєднувала 

навчально-методичну та науково-дослідну роботу. В процесі своєї діяльності  

концентрує свою увагу на фундаментальних наукових проблемах вивчення 

етіопатогенезу акушерської патології; з’ясування причин гінекологічних 

захворювань та неплідності тварин. Вагому частку наукових досліджень Галина  

Володимирівна присвятила вивченню хвороб молочної залози у тварин.  
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           Зі збільшенням контингенту студентів, відкриттям факультету заочної 

освіти загострюється потреба в підготовці науково-педагогічних кадрів. До неї  

щорічно вступає по 2–4 аспіранти на різні форми навчання, розширюється 

дослідна лабораторія та тематика наукових досліджень. Одночасно Галина 

Володимирівна проводить велику навчально-методичну і громадську роботу в 

інституті. Вона читає лекції для студентів ветеринарного та зоотехнічного 

факультетів стаціонарного навчання, керує роботою студентського  наукового 

гуртка при кафедрі, а пізніше – усією науковою роботою студентів в інституті. 

 Галина Володимирівна була не тільки талановитим вченим, а й не менш 

талановитим педагогом. Зі спогадів її учнів, колишніх студентів, своїм цікавим, 

фахово викладеним матеріалом, розповідями про різноманітні випадки та 

приклади зі своєї практики, могла зацікавити кожного, хто приходив послухати 

її лекції, а приходили і її колеги-викладачі, і студенти  з інших ВНЗ. Згадують 

Галину Володимирівну і за її прекрасні людські якості. До аспірантів та    

студентів ставилась доброзичливо, з материнською теплотою.  

 Вона  постійний  член спеціалізованої та вченої ради інституту, без 

неї не відбуваються всесоюзні, республіканські, обласні, міжрайонні 

науково-виробничі конференції, семінари, наради, що стосувались 

питань розвитку тваринництва, ветеринарного обслуговування, стану 

відтворення та неплідності тварин. Галина Володимирівна брала участь у 

роботі багатьох всесвітніх ветеринарних конгресах, на яких виступала з 

доповідями і керувала роботою наукових секцій. 

 Професор Г. В. Звєрєва сприяла відбору та розширенню напрямів 

наукових досліджень, які завершувалися захистом кандидатських і докторських 

дисертацій. Лише за 1960–1970 роки під її керівництвом захищено 24 

кандидатських і 3 докторські дисертації, тобто вже була сформована школа 

ветеринарних акушерів. Така  плідна праця Галини Володимирівни не 

залишалася поза увагою наукової та державної громадськості. 1966 року її 

обрано членом-кореспондентом ВАСГНІЛ, а в 1968 році отримала звання 

заслуженого діяча науки і техніки України. Щорічно з-під пера Галини 

Володимирівни виходять десятки наукових статей, практичних рекомендацій та 

інформаційних листків для спеціалістів тваринництва. Усі її друковані праці 

мають не тільки наукову, але й практичну спрямованість. Вона співавтор двох 

практикумів з ветеринарного акушерства і штучного осіменіння тварин, 

посібника «Гінекологічні хвороби корів», довідника з ветеринарного 

акушерства та ін., проте і надалі чільне місце в її діяльності займає підготовка 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Проф. Г. В.Звєрєва є 

засновником львівської школи ветеринарних акушерів. Під її керівництвом 

виконано і захищено понад 80 дисертацій, в тому числі 17 докторських. Школа 

ветеринарних акушерів збільшується і розширюється від Молдови, Білорусі і 

Прибалтики до Узбекистану, Кавказу і Кубані. Дотепер там працюють її учні, 

які завжди пам’ятають і згадують добрим словом Г. В. Звєрєву.     

За період своєї трудової діяльності проф. Звєрєва Г.В. опублікувала понад 300 

наукових праць, має шість авторських свідоцтв. В 1991 році – член-

кореспондент УААН. 
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ 

 

 Нагороджена трьома орденами Трудового Червоного Прапора, 

орденом «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 194–1945 років», почесною грамотою Президії 

Верховної Ради України. Неодноразово була учасником ВДНГ, 

нагороджувалась медалями радянськими  та чехословацькими, 

грамотами виставки. У 1997 році, за наукові досягнення, їй була 

присуджена державна стипендія Президента  України.  

  

ПРАЦІ  ПРОФЕСОРА ЗВЄРЄВОЇ ГАЛИНИ  ВОЛОДИМИРІВНИ 

 

1943–1959 

 

1. Берченко Н. В. Лечение стригущего лишая у крупного рогатого 

скота автолом : ст. / Н. В. Берченко,  Г. В. Зверева // Троицкий 

ветеринарный институт ; Министерство высшего образования СССР ; 

ред. Н. И. Акаевский. – Троицк, 1950. – Вып. 5. – С. 322–326. 
 

2. Зверева Г. В. Акушерский сепсис у лошадей : автореф.дис. на 

соискание уч. степени канд. вет. наук / Г. В. Зверева. – Троицк, 1947. – 17 

с. 

3. Зверева Г. В. Аутогемотерапия при задержании последа и 

эндометритах у коров : ст. / Г. В. Зверева // Труды Троицкого 

ветеринарного института и  военно-ветеринарной лаборатории УРАЛВО, 

1943. – Вып. 4. – С. 94–96. 
 

4. Зверева Г. В. Влияние заболеваний полового аппарата на 

молочную продуктивность коров : ст. / Г. В. Зверева, Н. В. Берченко 

// Львовский зооветеринарный институт : сб. науч. тр. – Львов, 1956. –  

Т. 8. – С. 206–213 : табл. 
 

5. Звєрєва Г. В. Деякі дані з морфології надвим’яних лімфатичних 

вузлів у корів : ст. / Г. В. Звєрєва // Львівський зооветеринарний  

інститут : наук. пр. ; ред. Д. Я. Василенко. – Львів, 1959. – Т. 10. –  

С. 391–401 : рис. 
 

6.  Звєрєва Г. В. Дисфункція яєчників як причина безпліддя корів : ст.  

/ Г. В. Звєрєва, Ф. Я. Сизоненко // Львівський зооветеринарний інститут : 

наук. пр. ; ред. Д. Я. Василенко. – Львів, 1959. – Т. 10. – С. 37–43. 
 

7.  Зверева Г. В.Значение инфекционного вагинита в этиологии 

бесплодия крупного рогатого скота : ст. / Г. В. Зверева // Львовский 

государственный  ветеринарно-зоотехнический институт : сб. науч. тр. 

Т. 4 : Авторефераты; ред. Н. Р. Семушкин. – Львов, 1951. – С. 138–141. 
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8. Зверева Г. В. К вопросу о санитарной и технологической оценке 

молока при маститах у коров : ст. / Г. В. Зверева, Н. В. Берченко 

// Львовский государственный ветеринарно-зоотехнический  

институт : сб. науч. тр. ; ред. Н. Р. Семушкин. – Львов : Книжно-

журнальное издательство, 1953. – Т. 6. – С . 318–320. 
 

9.  Зверева  Г. В. Клиника, патоморфология и некоторые изменения 

молока при маститах у коров : автореф. дис. на соискание уч. степени д-

ра вет. наук / Г. В. Зверева. – Львов, 1952. – 31 с.  
 

10.  Зверева Г. В. Клиника, патоморфология и некоторые изменения 

молока при маститах у коров : ст. / Г. В. Зверева // Львовский 

государственный ветеринарно-зоотехнический институт : сб. науч. тр. ; 

ред. Н. Р. Семушкин. – Львов : Книжно-журнальное издательство, 1953. – 

Т. 6. – С. 211–224. 
 

11.  Звєрєва Г. В. Молочний розчинник сперми : ст. / Г. В. Звєрєва,  

Л. А. Чорномаз, Б. М. Чухрій // Соціалістичне тваринництво. – 1960. –  

№ 9. – С. 37–38. 
 

12.  Зверева Г. В. О маститах коз : ст. / Г. В. Зверева // Львовский 

зооветеринарный институт : сб. науч. тр. – Львов, 1956. – Т. 8. –  

С. 74–78. 
 

13. Зверева Г. В. О применении прозерина при расстройствах функции 

яичников у коров : ст. / Г. В. Зверева ; ветврач А. Н. Репко 

// Львовский государственный ветеринарно-зоотехнический институт : 

сб. науч. тр. – Львов, 1955. – Т. 7. – С. 103–105. 
 

14.  Зверева Г. В.Объективный метод оценки спермы : ст. / Г. В. 

Зверева // Львовский государственный  ветеринарно-зоотехнический 

институт : сб. науч. тр. ; ред. Н. Р. Семушкин. – Львов, 1951. – Т. 4 : 

Авторефераты. – С. 142–143. 
 

15.  Зверева Г. В. Опыт применения синестрола при бесплодии коров : 

ст. / Г. В. Зверева // Вторая конференция научных работников 

Челябинской области. – Челябинск. – 1948. – С. 45–46. 
 

16.  Зверева Г. В. Опыт применения синестерола при задержании 

последа у коров : ст. / Г. В. Зверева // Львовский государственный 

ветеринарно-зоотехнический институт : сб. науч. тр. ; ред. Н. Р. 

Семушкин. – Львов, 1950. – Т.3 : Авторефераты. – С. 88–91. 
 

17.  Зверева Г. В. Оценка молока при маститах и эндометритах : ст.  

/ Г. В. Зверева, И. В. Берченко // Доклады Всесоюзной конференции по 

молочному делу. – М. : Сельхозиздат, 1958. – С. 47–52. 
 

18.  Зверева Г. В. Парэнтеральная ихтиолотерапия эндометритов и 

вагинитов у коз / Г. В. Зверева // Львовский государственный 

ветеринарно-зоотехнический институт : сб. науч. тр. ; ред. Н. Р. 

Семушкин. – Львов, 1950. – Т. 3 : Авторефераты. – С. 92–95. 
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19.  Зверева Г. В. Патоморфология маститов у коров : ст. / Г. В. Зверева  

// Львовский государственный ветеринарно-зоотехнический институт : 

сб. науч. тр. – Львов : Книжно-журнальное издательство, 1952. – Т. 5. – 

С. 173–190 : рис. 
 

20.  Звєрєва Г. В. Пластмасовий пневмокатетер для запліднення корів : 

ст. / Г. В. Звєрєва, И. В. Герасимов, А. І. Івашин // Соціалістичне 

тваринництво. – 1960. – № 6. – С. 36. 
 

21.  Звєрєва Г. В. Поради по штучному осіменінню корів / Г. В. Звєрєва. 

– Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1960. – 56 с. 
 

22.  Зверева Г. В. Применение некоторых гормональных и витаминных 

препаратов при бесплодии коров и телок / Г. В. Зверева, С. П. Хомин // 

Фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин : респ. міжвід. темат. 

наук. зб. – 1956. – Т. 4. – С. 74–75. 
 

23.  Зверева Г. В. Причины яловости коров в условиях Львовской  

области / Г. В. Зверева, Ф. Я. Сизоненко, И. Г. Мороз // Львовский 

зооветеринарный институт : сб. науч. тр. – Львов, 1956. – Т. 8. – С. 214–218 : 

табл. 
 

24.  Зверева Г. В. Работа кафедры акушерства по изучению бесплодия 

крупного рогатого скота Львовской области /Г. В. Зверева  

// Львовский зооветеринарный институт : сб. науч. тр. – Львов, 1958 – 

1959. – Т. 9. – С. 43–50. 
 

25. Зверева Г. В. Симптоматическое бесплодие как последствие 

ящурной инфекции крупного рогатого скота  / Г. В. Зверева,  

Ф. Я. Сизоненко // Львовский зооветеринарный институт : сб. науч. тр. – 

Львов, 1958–1959. – Т. 9. – С. 141–144. 
 

26.  Зверева Г. В. Синтомицинотерапия инфекционного вестибулита 

коров  / Г. В. Зверева ; ветврач А. Н. Репко //Львовский государственный 

ветеринарно-зоотехнический институт : сб. науч. тр. – Львов, 1955. – Т. 7. 

– С. 100–102. 
 

27.  Зверева Г. В. Случай скручивания матки и влагалища у коровы  

/ Г. В. Зверева // Львовский государственный ветеринарно-

зоотехнический институт : сб. науч. тр.; ред. Н. Р. Семушкин. – Львов, 

1950. – Т. 3 : Авторефераты. – С. 96–98. 
 

28.  Зверева Г. В. Сухое молоко как разбавитель спермы быка  

/ Г. В.Зверева, Л. А. Черномаз, Б. Н. Чухрий // Материалы докладов  

межвузовской научной конференции, посвященной 40-летию ТАССР ; 

Казанский ветеринарный институт имени Н. Э. Баумана . – Казань, 1960. – С. 

51–52. 
 

29.  Зверева Г. В. Тканевая терапия некоторых форм маститов у коров  

/ Г. В. Зверева, Ф. Я. Сизоненко // Львовский государственный 
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ветеринарно-зоотехнический институт : сб. науч. тр. – Львов, 1955. –  

Т. 7. – С. 123 –125.   
 

30.  Зверева Г. В. Улучшение организации искусственного осеменения 

для профилактики бесплодия крупного рогатого скота : ст. / Г. В.Зверева, 

Ф. Я. Сизоненко, И. Г. Мороз // Материалы докладов межвузовской 

научной конференции, посвященной 40-летию ТАССР ; Казанский 

ветеринарный институт имени Н.Э. Баумана. – Казань, 1960. – С. 49–50. 
 

31.  Зверева Г. В. Учение И. П. Павлова в ветеринарном акушерстве 

/ Г. В. Зверева // Львовский государственный ветеринарно-

зоотехнический институт : сб. науч. тр.; ред. Н. Р. Семушкин. – Львов, 

1950. – Т. 3 : Авторефераты. – С. 24–27. 
 

32.  Некоторые усовершенствования техники разбавления спермы и 

осеменения коров : ст. / Г. В. Зверева [и др.] // Материалы докладов 

межвузовской научной конференции, посвященной 40-летию ТАССР ; 

Казанский ветеринарный институт  имени Н. Э. Баумана . – Казань, 1960. 

– С. 52–53. 

1961 

 

33.  Звєрєва Г. В. Апарат для розливу сперми в ампули : ст. / Г. В.Звєрєва, 

О. Г. Гриненко // Соціалістичне тваринництво. – 1961. – № 1. – С. 39–40. 
 

34.  Звєрєва Г. В. Визначення концентрації сперміїв бика 

фотоелектричним еритрогемометром : ст. / Г. В. Звєрєва, А. С. Співаков 

// Соціалістичне тваринництво. – 1961. – № 12. – С. 33–34. 
 

35.  Звєрєва Г. В. Вплив стрептоміцину, пеніциліну та білого стрептоциду 

на дихання сперміїв бугая : ст. / Г. В. Звєрєва, В. А. Яблонський 

// Львівський зооветеринарний інститут : наук. пр. – Львів, 1961. – Т. 11. – 

С. 109–111 : табл.   
 

36.  Звєрєва Г. В. Деякі показники сперми бугаїв львівської чорно-рябої 

худоби : ст. / Г. В. Звєрєва, Л. А. Чорномаз, Б. М. Чухрій  // Львівський 

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

С. 97–100 : табл. 
 

37.   Звєрєва Г. В. Електроекулятор для одержання сперми від бугаїв : 

ст. / Г. В. Звєрєва  // Соціалістичне тваринництво. – 1961. – № 8. – С. 49–

50.  
 

38.   Звєрєва Г. В. Запліднюваність корів в залежності від строків 

зберігання сперми : ст. / Г. В. Звєрєва, Л. А. Чорномаз, Б. М. Чухрій 

// Львівський зооветеринарний інститут : наук. пр. – Львів, 1961. – Т. 11. 

– С. 101–102 : табл. 
 

39. Зверева Г. В. Некоторые вопросы биохимии спермы быка : 

ст. / Г. В. Зверева // Всесоюзная конференция по биохимии с/х животных 

(20–26 ноября 1961 г.) ; Московская ветеринарная академия. – Вып. 2. – 
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Москва, 1961. – С.41–43. 
 

40. Звєрєва Г. В. Порівняльні показники переживаності спермії бугаїв 

різних порід : ст. / Г. В. Звєрєва ; О. С. Співаков // Львівський 

зооветеринарний інститут : наук. пр. – Львів, 1961. –Т.11. – С. 105–108. 

 

                                                  1962 

 

41. Зверева Г. В. Морфология спермиев сельскохозяйственных 

животных: ст. / Г. В. Зверева, Л. А. Черномаз  // Тезисы докладов 

конференции по племенному делу и искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. – Киев, 1962. – С. 69–71. 

 

42. Зверева Г.В. О тканевой терапии эндометритов и функциональных 

расстройств яичников у коров / Г. В. Зверева, Ф. Я. Сизоненко // 

Тканевые препараты в животноводстве : матер. конф. ; Одесский 

сельскохозяйственный институт. – Киев : Госсельскохиздат УССР, 1962. 

– С.162–166. 
 

43.  Зверева Г. В.Резистентность спермиев и липоидный фосфор : ст.  

/ Г. В. Зверева, Б. Н. Чухрий// Молочное и мясное скотоводство. – 1962. –

№ 12. – С. 38–40 : ил. 

1963 

 

44. Влияние нуклеиновых кислот на переживаемость спермиев быка : 

ст. / Я. Л. Германюк, Г. В. Зверева, Ф. Я. Сизоненко // Материалы 

докладов Всесоюзной научной конференции, посвященной 90-летию 

Казанского ветеринарного института. – Казань, 1963. – С. 625. 
 

45. Зверева Г. В. Бактериологические исследования секрета вымени 

коров, больных маститом, в период запуска и сухостоя : ст. 

/ Г. В. Зверева, В. Н. Олескив // Тезисы докладов Всесоюзной научно-

технической конференции по борьбе с маститами коров. – Москва, 1963. 

– С. 33–34. 
 

46. Зверева Г. В. Некоторые вопросы морфологии спермиев быка / Г. 

В. Зверева, Л. А. Черномаз // Новое в племенном деле и искусственном 

осеменении сельскохозяйственных животных : материалы 

международного симпозиума. – Москва, 1963. – С. 378–388. 

 

47. Зверева Г. В.Сравнительная ценность методов определения качества 

спермы и их значение в профилактике искусственно приобретенного  

бесплодия крупного рогатого скота : ст. / Г. В. Зверева // Материалы 

докладов Всесоюзной научной конференции, посвященной 90-летию 

Казанского ветеринарного института. –  Казань, 1963. – С. 631–632. 
 

48.  Звєрєва Г. В. Шляхи розповсюдження трихомонозу серед биків-

виробників на станціях по племінній справі та штучному осіменінню  / Г. 
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В. Звєрєва, І. Г. Мороз, Ф. Я. Сизоненко //  Наукова конференція інституту 

з питань впровадження у виробництво досягнень передової 

сільськогосподарської науки 19 –та (5–10 квітня 1963 р.) : тези доповідей ; 

Львівський зооветеринарний інститут. –Львів, 1963. – С. 17. 

 

1964 

 

49. Вивчення патогенності трихомонад при штучному осіменінні корів / 

Г. В. Звєрєва [и др.] // Тези доповідей наукової конференції інституту з 

питань впровадження у виробництво досягнень передової 

сільськогосподарської науки 20-ї (20 –25 квітня 1964 р.) ; ред. Д. Я. 

Василенко ; Львівський зооветеринарний інститут. – Львів, 1964. – С. 14–

16. 
 

50. Звєрєва Г. В. Біохімічні властивості цервікального слизу у корів :  

ст. / Г. В. Звєрєва  // Тваринництво України. – 1964. – № 1. – С. 49–50. 
 

51.  Звєрєва Г. В. Вплив бактеріостатичних речовин на виживання і 

запліднювальну здатність сперміїв бугаїв : ст. / Г. В. Звєрєва, 

О. С. Співаков // Тваринництво України. – 1964. – № 7. – С. 38–40. 
 

52. Звєрєва Г. В. Деякі фізіологічні та біологічні особливості сперми 

бугаїв : ст. / Г. В.Звєрєва, Б. М. Чухрій // Дослідження у тваринництві ; 

наук. пр. Зоотехнічного фак-ту. – Київ : Урожай, 1964. – Т. 13. – 

С. 20 –24 : рис. 
 

53. Звєрєва Г. В. До питання вивчення чистоти повітря і фізіологічного 

розчину на пунктах штучного осіменіння сільськогосподарських тварин : 

ст. / Г. В. Звєрєва, Ф. Я. Сизоненко, І. Г. Мороз // Дослідження у 

тваринництві : наук. пр. Зоотехнічного фак-ту. – Київ : Урожай, 1964. – 

Т. 13. – С. 25 –27 : табл.  
 

54.  Звєрєва Г. В. Застосування сироватки жеребних кобил для 

стимуляції статевих циклів у корів і телиць : ст. / Г. В. Звєрєва, О. І., 

Сергієнко, В. П. Лісевич // Дослідження у тваринництві : наук. пр. 

Зоотехнічного фак-ту. – Київ : Урожай, 1964. –Т. 13. – С. 16–19 : табл.  
 

55.  Зверева Г. В. К этиологии маститов у коров : ст. / Г. В. Зверева,  

В. Н. Олексив, Л. Г. Зинченко // Ветеринария. – 1964. – № 5. – С. 77–78. 

 

56. Зверева Г. В. О маститах у коров в период запуска и сухостоя / Г. 

В. Зверева, В. Н. Олексив, Л. Г. Зинченко // Всесоюзная научно-

техническая конференция по борьбе с маститами у коров : тезисы 

докладов – Москва, 1964. – С. 15–17. 

 

1966 

 

57.  Діагностична цінність визначення лізоцимів молока при маститі у 

корів / Г. В. Звєрєва, В. М. Олеськів ; лік. В. Ф. Пінчук  // 
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Наукова конференціяпо підсумках науково-дослідної роботи інституту за 

1965 рік,  22-га (25–28 квітня 1966 року) : тези доп. і повідомл. ; відповід. 

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

1966. – С. 108–109. 
 

58.  До питання профілактики трихомонозу бугаїв-виробників станцій 

по племінній справі та штучному осіменінню / Г. В. Звєрєва [и др.] 

Наукова конференція по підсумках науково-дослідної роботи інституту 

за 1965 рік,  22-га (25–28 квітня 1966 року) : тези доп. і повідомл. ; 

відповід. ред. С. В. Стояновський ; Львівський зооветеринарний 

інститут. – Львів, 1966. – С.55–57. 
 

59.  Зверева Г. В. Гликогеновый тест для определения гормональной 

функции яичников у коров / Г. В. Зверева, Н. П. Омельчак,  

Н. М. Тихонов // Четвертая Всесоюзная конференция по физиологии и 

биохимическим основам повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных 12–16 сентября 1966 г. : матер.конф. ; 

ред. Н. А. Шманенков ; Всесоюзный научно-исследовательский институт 

физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных. Боровск, 

1966. – Кн. 1.– С. 306–308. 
 

60. Звєрєва Г. В. Застосування деяких гормональних і вітамінних 

препаратів при неплідності корів і телиць : ст. / Г. В. Звєрєва,  

С. П. Хомин // Фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин : 

республ. міжвід. темат. наук. зб. – Київ : Урожай, 1966. – Вип. 4. – 

С. 74–75. 

61.  Звєрєва Г. В. Кольорова реакція осадку сечі при деяких хворобах у 

великої рогатої худоби / Г. В. Звєрєва, М. І. Кметь // Наукова 

конференція по підсумках науково-дослідної роботи інституту за 1965 

рік,  22-га (25–28 квітня 1966 року) : тези доп. і повідомл. ; відповід. ред. 

С. В. Стояновський ; Львівський зооветеринарний інститут ; – Львів, 

1966. – С.92–97. 
 

62. Форми неплідності великої рогатої худоби в умовах Львівської  

області / Г. В. Звєрєва [и др.] // Наукова конференціяпо підсумках 

науково-дослідної роботи інституту за 1965 рік, 22-га (25–28 квітня 1966 

року) : тези доп. і повідомл.; відповід. ред. С. В. Стояновський ; 

Львівський зооветеринарний інститут. – Львів, 1966. – С. 66–68 : табл. 

 

63.  Частота зараження і клінічні ознаки трихомонозу у телиць при 

штучному осіменінні їх спермою бугая-трихомонадоносія 

/ Г. В. Звєрєва [и др.] // Наукова конференція по підсумках науково-

дослідної роботи інституту за 1965 рік,  22-га (25 –28 квітня 1966 року) : 

тези доп. і повідомл. ; відповід. ред. С. В. Стояновський ; Львівський 

зооветеринарний інститут. – Львів, 1966. – 74–76 : табл. 
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1967 

 

64.  Досвід боротьби з трихомонозною інвазією на станціях по племінній 

справі та штучному осіменінню у Львівській області / Г. В. Звєрєва  

[и др.] // Львівський зооветеринарний інститут : наук. пр. – Львів, 1967. –  

Т. 14 : Фізіологічні і біохімічні дослідження. –  С. 90–95.  
 

65.  Звєрєва Г. В. До питання регуляції процесів відтворення у великої 

рогатої худоби : ст. / Г. В. Звєрєва, С. П. Хомин  // Львівський 

зооветеринарний інститут. – Львів, 1967. – Т. 15 : Дослідження по 

ветеринарії і зоотехнії. – С. 3–9 : табл.  
 

66. Зверева Г. В. Прилади для штучного осіменіння : ст./ Г. В. Звєрєва,  

П. М. Савін // Тваринництво України. – 1967. – № 2. – C. 50. 
 

67. Звєрєва Г. В. Рациональнее использовать сперму быков : ст.  

/ Г. Зверева, А. Сергиенко, Б. Чухрий  // Молочное и мясное скотоводство. – 

1967. – № 6. – С. 30. 
 

68. Звєрєва Г. В. Резистентність сперміїв, ліпоїдний фосфор і активність 

ферментів у спермі бугаїв : ст. / Г. В. Звєрєва, П. М. Савін, Б. М. Чухрій 

// Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: респуб. міжвід. темат. 

наук. зб. – Київ : Урожай, 1967. – Вип. 2 : Інтенсифікація тваринництва. – 

С. 30–31 : рис. 
 

69.  Звєрєва Г. В. Фосфатаза і лізоцим молока при деяких незаразних 

захворюваннях і ускладненнях вагітності і родів у корів : ст. / Г. В. Звєрєва, 

В. Ф. Пінчук //Львівський зооветеринарний інститут. – Львів, 1967. – Т. 15 

: Дослідження  по ветеринарії і зоотехнії. – С. 74–79 : табл.  
 

70. Чухрій Б. М. Аденозинтрифосфатозна активність сперми бугаїв : 

ст. / Б. М. Чухрій, Г. В. Звєрєва // Львівський зооветеринарний інститут : 

наук. пр. – Львів, 1967. – Т. 14 : Фізіологічні і біохімічні дослідження за 

1966 р. – С. 59–63:табл.  

1968 

 

71.  Звєрєва Г. В. Вивчення ефективності сарколізину, трихомоноциду і 

метронідазолу при експериментальному трихомонозі великої рогатої 

худоби / Г. В. Звєрєва, О. Г. Плетньова // Ветеринарія : респ. міжвід.  

темат. наук. зб. – Київ : Урожай, 1968. – Вип. 17 : Паразитарні хвороби 

сільськогосподарських тварин.  – С. 112–116 : табл. 
 

72.  Звєрєва Г. В. До питання патогенності вагінальних трихомонад для 

великої рогатої худоби : ст. / Г. В. Звєрєва, О. Г. Плетньова // Вісник 

сільськогосподарської науки. – 1968. – № 2. – С. 114–115. 
 

73.  Звєрєва Г. В. Застосування СЖК для стимуляції статевих циклів у 

корів, телиць та свиноматок / Г. В. Звєрєва, І. Г. Мороз, М. М. Серванчук  

// Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : респ. міжвід. тем. 
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наук. зб. ; Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва 

Західних районів УРСР. – Київ : Урожай, 1968. – Вип. 4 : Інтенсифікація 

тваринництва. – С. 134 –135. 
 

74. Зверева Г. В. О морфологии и биологии возбудителя трихомоноза 

крупного рогатого скота : ст./ Г. В. Зверева, Е. Г. Плетнева,  

Л. А. Черномаз // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1968. – № 6. – 

С. 62–65 : рис. 
 

75. Зверева Г. В. Роль грибов (fungi) в эмбриональной смертности у 

коров : ст. / Г. В. Зверева // Доклады советских ученых к 6-му 

Международному конгрессу по размножению и искусственному 

осеменению животных. – Москва : Колос, 1968. – С. 53–55 : табл. 
 

76. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных: учеб. пос.  

/ В. А. Акатов, Н. М. Булгаков, Г. В. Зверева и др. – М.: Колос, 1968. – 

205с.    

1969 

 

77.  Звєрєва Г. В.Визначення клітин в молоці корів : ст. / Г. В. Звєрєва,  

В. М. Олеськів, В. Ф. Пінчук // Дослідження у ветеринарії ; Львівський 

зоотехнічно-ветеринарний інститут. – Львів, 1969.– Т. 16.– С. 3–9 : табл.  
 

78.     Звєрєва Г. В. Гормональна активність жовтого тіла і плаценти у   

вагітних корів : ст. / Г. В. Звєрєва, С. П. Хомин // Дослідження по 

ветеринарі ; Львівський зооветеринарний інститут. – 1969. – Т.1. – С. 25–

29. 
 

79. Зверева Г. В. Достижения ветеринарной науки и практики в деле 

предупреждения и ликвидации бесплодия сельскохозяйственных животных : 

ст. / Г. В. Зверева // Материалы межвузовской научной конференции по 

акушерству, гинекологии и искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных (5–10 февр.1968г.). – Львов, 1969. –  

С. 6 –9. 

80.      Звєрєва Г. В. Застосування прогестерону зекстрадіолди – 

пропіонатом при анафродизії : ст. / Г. В. Звєрєва, Б. В. Липинський // 

Ветеринарія: респ. міжвід. темат. зб. – Київ : Урожай, 1969. – Вип. 21 : 

Питання зоогігієни та незаразних хвороб сільськогосподарських тварин. 

– С. 3–5. 
 

81. Зверева Г. В. К усовершенствованию методики определения 

каталазы в молоке : ст. / Г. В. Зверева, В. Ф. Пинчук // Межвузовская 

научно-методическая конференция по акушерству, гинекологии и 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных(5–10 

февраля 1968г.) ; ред. С. В. Стояновский. ; Львовский зоотехническо-

ветеринарный институт. – Львов, 1969. – С. 227–229. 
 

82.  Звєрєва Г. В. Лізоцими молока при маститах у корів : ст.  
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/ Г. В. Звєрєва, В. М. Олеськів, В. Ф. Пінчук // Дослідження по 

ветеринарії ; Львівський зоотехнічно-ветеринарний інститут. – Львів, 

1969. – Т.1. – С. 18–24. 
 

83.     Звєрєва Г. В. Мікологічне забруднення еякуляту : ст. / Г. В. Звєрєва,  

А. М. Рєпко // Тваринництво України : наук.-практ. журн. – 1969. – № 5. – 

С. 35–36. 
 

84.  Зверева Г. В. Профилактику бесплодия животных – на научную 

основу : ст. / Г. В. Зверева // Ветеринария : научн.-практ. журн. – 1969. –

№ 3. – С. 76 –80. 
 

85. Зверева Г. В. Свойства молока при некоторых незаразных 

заболеваниях у коров : ст. / Г. В. Зверева, В. Ф. Пинчук // Проблемы 

повышения качества молока и профилактика маститов у коров : тез. 

науч.-технич. конф. – Москва, 1969. – С.61–66. 

 

1970 

 

86. Зверева Г. В. Видовые особенности  углеводного обмена в сперме 

быка, барана и хряка : ст. / Г. В. Зверева, В. А. Яблонский // Доклады 

Всесоюзной ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. – Москва, 

1970. – № 8. – С. 21–22 : табл.  
 

87. Зверева Г. В. Гормональная активность желтого тела яичников в период 

полового цикла и беременности коров : ст. / Г. В. Зверева, С. П. Хомин  

// Тезисы докладов научно-производственной конференции по биологии 

воспроизводства и искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. – Аскания-Нова, 1970. – С. 104 –106. 
 

88. Зверева Г. В. К методике определения активности 

гликолитических ферментов в сперме быков : ст. / Г. В. Зверева, Б. Н. 

Чухрий // Тезисыдокладов научно-производственной конференции по 

биологии воспроизводства и искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных. – Аскания-Нова, 1970. – С. 37–40.      
 

89.  Зверева Г. В. К методике ультрамикротомирования спермиев  

Быков / Г. В. Зверева, Л. А. Черномаз // Всесоюзный институт 

экспериментальной ветеринарии : посвящённый 100-летию со дня 

рождения профессора И. И. Иванова – основоположника метода 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных: тр. ; ред. Я. 

Р. Коваленко. – Москва, 1970. – Т. 37. – С. 102–109 : рис. 
 

90.  Зверева Г. В. Как рассчитать экономические потери от бесплодия 

коров : ст. / Г. В. Зверева, И. Попович, А. И. Сергиенко // Молочное и 

мясное скотоводство. – 1970. – № 5. – С. 27–29. 
 

91. Зверева Г. В. Пирофосфатазная и аденозинтрифосфатазная 

активность спермы быков : ст. / Г. В. Зверева, Б. Н. Чухрий // Всесоюзный 
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институт экспериментальной ветеринарии посвящённый 100-летию со 

дня рождения профессора И. И. Иванова – основоположника метода 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных : тр. ; ред. 

Я. Р. Коваленко. – Москва, 1970. –  Т. 37. – С. 114–120 : табл. 
 

92.  Зверева Г. В. Профессор И. И. Иванов – основоположник 

искусственного осеменения животных : ст. / Г. В. Зверева // Ветеринария : 

научн.-практ. журн. – 1970. – № 7. – С. 88–92. 

 

1971 

 

93. Звєрєва Г. В. Вивчення внутрішньої структури сперміїв при 

зберіганні сперми бугаїв : ст. / Г. В. Звєрєва, Л. А. Чорномаз,  

В. Г. Ортинський // Інтенсифікація землеробства і тваринництва: наук. 

пр. ; Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних 

районів УРСР. – Київ, 1971. –Т. 17. – С. 330 –335. 
 

94.  Зверева Г. В. Видовые особенности электрофоретической картины 

спермы быка, барана и хряка : ст. / Г. В. Зверева, В. А. Яблонский  

// Доклады Всесоюзной ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. – 

Москва, 1971. – № 3. – С. 30–32 : табл. 
 

95. Зверева Г. В. Диагностика и терапия маститов у коров при 

различном функциональном состоянии вымени : ст. / Г. В. Зверева  

// Доклады советских ученых к 19-му Всемирному ветеринарному 

конгрессу. – Москва, 1971. – С. 13–15.         
 

96.  Звєрєва Г. В. Динаміка прогестерону в крові корів : ст.  

/ Г. В.Звєрєва, С. П. Хомин  // Питання боротьби з незаразними і 

заразними захворюваннями сільськогосподарських тварин : зб. пр. ; 

Львівський зоотехнічно-ветеринарний інститут. – Львів, 1971. – 

С. 3–6. 
 

97.  Зверева Г. В. Микрокартина секрета вымени коров : ст. / Г. В. Зверева,  

В. Н. Олескив, В. Ф. Пинчук // Материалы докладов межвуз. науч.-методич. 

конф. по акушерству, гинекологии, искусственному осеменению и 

патологии молочной железы сельскохозяйственных животных. – Ереван, 

1971. – С.75 –77.    
 

98. Зверева Г. В.Некоторые аспекты физиологических и биохимических 

процессов в матке коров при половых циклах : ст. / Г. В. Зверева  

// Материалы межвуз. науч.-методич. конф. по акушерству, гинекологии, 

искусственному осеменению и патологии молочной железы 

сельскохозяйственных животных. – Ереван, 1971. – С. 69–72. 
 

99. Zvereva G. V. Diagnosis and therapy of cow mastitis depending on 

different functional condition of  udder : ст. / G. V. Zvereva // Congressomundial 

de medicinaveterinaria y zootechnia 19. –Mexico, 1971. – V. 3. – S. 931–934. 
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100. Zvereva G. V. Evolution of milk from cows suffering from non infections 

diseases : ст. / G. V. Zvereva, V. F. Pinchuk // Congressomundial de 

medicinaveterinaria y zootechnia 19. – Mеxico, 1971. – М. 2. – S. 584–585. 

 

1972–1973 

 

101. Зверева Г. В. Достижения науки и практики в профилактике 

бесплодия крупногорогатого скота : ст. / Г. В. Зверева // Тез. докл. 

к науч.-производст. конф. – Харьков, 1972. – С. 18–21. 
 

102. Зверева Г. В. К оценке воспроизводительной способности быков 

/ Г. В. Зверева, Б. Н.Чухрий // Молочное и мясное скотоводство. – Москва, 

1973. – № 7. – С.37–38. 
 

103. Зверева Г. В. Практикум по акушерству, гинекологии и 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных : учеб. 

пос., изд. 2-е, доп. и пер. / В. А. Акатов, Н. М. Булгаков, Г. В. Зверева и 

др. – М. : Колос, 1973. – 312с. 
 

104. Звєрєва Г. В. Рекомендації по профілактиці та лікуванню 

гінекологічних захворювань корів та телиць / Звєрєва Г. В.– К. : Урожай, 

1973. – 37с.  
 

105. Зверева Г. В. Тканевoе дыхание плацент, слизистой оболочки матки 

и активность каталазы и пероксидазы крови при частичном и полном 

задержании последа : ст. / Г. В. Зверева, В. И. Юров // ред. С. В. 

Стояновский ; Украинская ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия : науч. тр. – Киев, 1973. – Т. 2, вып. 92. – 

С. 19 –23 : табл.  

 

106. Зверева Г. В. Углеводно-фосфорный обмен в матке коров в 

послеродовой период : ст. / Г. В. Зверева, А. И. Луценко // Ветеринария : 

научн.-практ. журн.  – 1973. – № 4. – С. 83–85. 

 

1974 

 

107.  Звєрєва Г. В. Біохімічні аналізи крові при лікуванні неплідних 

корів : ст. / Г. В. Звєрєва // Тваринництво України. – 1974. – № 5. – С. 48 

– 49 : табл. 
 

108. Зверева Г. В. Динамика тканевого дыхания и содержания некоторых 

компонентов углеводно-фосфорного обмена в яичниках и желтом теле 

половозрелых телок разного возраста : ст. / Г. В. Зверева, Д. О. Качур  

// Борьба с бесплодием сельскохозяйственных животных : науч. тр. ;  ред. 

В.С.Стояновский ; Украинская ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия. – Киев, 1974. – Вып. 3. – С. 55–56. 
 

109. Зверева Г. В. Достижения науки и практики в профилактике 

бесплодия сельскохозяйственных животных : ст. / Г. В. Зверева  
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// Профилактика бесплодия сельскохозяйственных животных на 

Северном Кавказе : матер.конф. ; Северо–Кавказский зональный научно-

исследовательский ветеринарный институт. – Новочеркасск, 1974. – С. 

9–13. 
 

110. Зверева Г. В. Ещё раз о профилактике бесплодия коров : ст.  

/ Г. В. Зверева // Ветеринария : научн.-практ. журн. – 1974. – № 5. – 

С. 73–76. 
 

111.  ЗвереваГ. В. К вопросу разбавления и хранения спермы быков : ст.  

/ Г. В. Зверева, Б. Н. Чухрий  // Доклады Всесоюзной ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени академии сельскохозяйственных 

наук имени В. И. Ленина. – Москва, 1974. – № 1. – С. 24–26 : табл. 
 

112. Зверева Г. В. Некоторые показатели углеводного обмена в молочной 

железе телок случного возраста : ст. / Г. В. Зверева, В. Н. Олексив,  

Д. О. Качур // Борьба с бесплодием сельскохозяйственных животных : 

науч. тр. ; ред. В. С. Стояновский ; Украинской ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственной академии. – Киев, 1974. – Вып. 3. 

– С. 14–15: табл. 
 

113. Зверева Г. В. Основные принципы терапии гинекологических 

заболеваний у коров : ст. / Г. В. Зверева // Тезисы докладов научно-

методического семинара. – Рига, 1974. – С. 105–108. 
 

114. Зверева Г. В. Причины бесплодия коров в совхозе “Винниковский” : 

ст. / Г. В. Зверева, С. П. Хомин, В. К. Лазаренко // Борьба с бесплодием 

сельскохозяйственных животных : науч. тр. ; ред. В. С. Стояновский ; 

Украинская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 

академия. – Киев, 1974. – Вып. 3. – С. 27–28 : табл. 

 

115. Звєрєва Г. В. Профілактика неплідності корів : ст. / Г. В. Звєрєва  

// Тваринництво України. – 1974. – № 3. – С. 34–36. 
 

116. Зверева Г. В. Теория и практика воспроизводства 

сельскохозяйственных животных в условиях промышленного 

животноводства / Г. В. Зверева // Зооветеринарные мероприятия при 

воспроизводстве сельскохозяйственных животных в условиях 

интенсивного животноводства : тез.докл. Всесоюзного совещания. – 

Львов, 1974. – С. 7–11. 
 

117. Зверева Г. В. Тканевое дыхание, содержание неорганического 

фосфора, жира и белка в молочной железе телок случного возраста : ст.  

/ Г. В. Зверева, В. Н. Олексив, Д. О. Качур // Борьба с бесплодием 

сельскохозяйственных животных : науч. тр. ; ред. С. В. Стояновский ; 

Украинская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 

академия. – Киев, 1974. – Вып. 3.– С. 12–13: табл. 
 

118. Zvereva G. V. Influence ofmetadolite diseases on the infertilite of cows : ст.  

/ G. V. Zvereva, M. V. Rosenko // VIII International conference on diseases of  
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1975 

 

119. Гормональная и биохимическая характеристика желтых тел яичников у 

коров : ст. / Г. В. Зверева [и др.]  // Проблемы эндокринологии 

сельскохозяйственных животных и применение гормональных препаратов в 

животноводстве : тез.докл. Всесоюзной конференции (17–19 сентября 1975 
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120. Зверева Г. В. Активность тканевого дыхания и углеводно-фосфорного 
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Д. Е. Качур, О. З. Телевич // Доклады Всесоюзной ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени академии сельскохозяйственных наук имени  
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121. Зверева Г. В. Влияние гормональных препаратов на гонадотропную 
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Ш. Б. Ата-Курбанов  // Доклады Всесоюзной ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии 
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Зверева, С. П. Хомин. – Київ : Урожай, 1976. – 152 с.  
 



22 

 

127. Зверева Г. В. Гормональная регуляция полового становления у 

каракульских овец : ст. / Г. В. Зверева, Ш. Б. Ата-Курбанов,  
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Красного Знамени академии сельскохозяйственных наук имени  
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производства  животноводческой продукции. – Киев,1978. – С. 78–79. 
 

139. Зверева Г. В. Особенности лактатдегидрогеназной активности 
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140. Зверева Г. В. Профилактика бесплодия скота : ст. / Г. В. Зверева  

// Животноводство. – 1978. – № 11. – С. 37–38. 
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1980 – 1982 

 

145. Байдюк А. Т. Потоково-цехова система виробництва молока : 
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Львовского ЗВИ. – Львов, 1981. – С. 4–49. 
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перспективный план селекционно-племенной работы в животноводстве 

Львовской области на 1981–1990 годы. – Киев : Урожай, 1982. – С. 66–73. 
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154.  Зверева Г. В. Теоретические основы Львовской системы 
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продуктивности и борьба с болезнями крупного рогатого скота в условиях 
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Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. – Киев, 

1983. – С. 58–60 : табл. 
 

162.  Организация труда и производственных процессов по 
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// Организация производственных процессов и труда при поточном 

производстве продуктов скотоводства : учебн. пособ. – Киев, 1983. –  
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164. Зверева Г. В. Методические рекомендации по зооветеринарному 

обслуживанию животных при поточно-цеховой системе производства 
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"Ветеринарные проблемы промышленного животноводства" (17–19 октября 
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и специалистов / Г. В. Зверева, С. П. Хомын, В. Н. Олескив. – Львов, 1989. – 

39с. 
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поточно-цеховой системе производства молока  / Г. В. Зверева,В. Н. 

Олексив,Д. О. Качур, В. Ф. Пинчук // Научные основы профилактики и 
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молочної залози і сезоном року / Г. В. Звєрєва [и др.] // Науково-виробнича 

конференція з науково-дослідної роботи інституту 47-ма : тез. доп. ; 

Львівський зооветеринарний інститут . – Львів, 1990. – С. 102. 
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після вимивання ембріонів / Г. В. Звєрєва, С. П. Хомин, В. І. Завірюха  

// Науково-виробнича конференція з науково-дослідної роботи інституту 47-
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молочної продуктивності : ст. / Г. В. Звєрєва [и др.] // Науково-виробнича 
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196.  Ефективність застосування естрофану при патології яєчників у корів : 
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Львівська академія ветеринарної медицини. – Львів, 1992. – С. 17. 
 

197.  Звєрєва Г. В. Особливості реакції яєчників корів-донорів на дію 

гонадотропних гормонів / Г. В. Звєрєва, І. М. Кудла, В. Ю. Стефаник ;  

Матеріали 1-го Українського симпозіуму по ендокринології : тез. доп. – 
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медицини імені С. З. Гжицького. – 1997. – С. 489–491.  
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// Науково-виробнича конференція 50-та ; ред. Р. Й. Кравців ; Львівська 
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воспроизводства  123 
 

Пути интенсификации воспроизводства телок в хозяйствах замкнутого 

цикла  175 
 

Работа кафедры акушерства по изучению бесплодия крупного рогатого скота 

Львовской области   24 
 

Развитие и некоторые биохимические показатели тканей вымени телок при 

разных способах кормления в молочный период  178 
 

Развитие учения А. П. Студенцова о маститах и его использование в практике 

скотоводства  165 

 

Раздражение рецепторов кожи вымени и сосков и моторная функция шейки 

матки   173 
 

Рациональнее использовать сперму быков  67 
 

Регуляция процессов воспроизводства у коров и основы интенсивного 

использования телок  143 
 

Резистентність сперміїв, ліпоїдний фосфор і активність ферментів у спермі 

бугаїв  68 
 

Резистентность спермиев и липоидный фосфор 43 
 

Рекомендації з профілактики неплідності худоби215 
 

Рекомендації по профілактиці та лікуванню гінекологічних захворювань корів 

та телиць  104 
 

Роль грибов (fungi) в эмбриональной смертности у коров  75 
 

Роль прогестерона в регуляции половых циклов у коров  124 
 

Свойства молока при некоторых незаразных заболеваниях у коров  85 
 

Симптоматическое бесплодие как последствие ящурной инфекции крупного 

рогатого скота25 
 

Синтомицинотерапия инфекционного вестибулита коров  26 
 

Случай скручивания матки и влагалища у коровы  27 
 

Совершенствование работы специалистов по организации воспроизводства  163 
 

Современные проблемы бесплодия крупного рогатого скота  153 
 

Справочник по ветеринарному акушерству  176 
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Сравнительная ценность методов определения качества спермы и их 

значение в профилактике искусственно приобретенного бесплодия 

крупного рогатого скота  47 
 

Стандартизация СЖК с использованием математической модели  133 
 

Сухое молоко как разбавитель спермы быка  28 
 

Теоретические основы Львовской системы воспроизводства крупного 

рогатого скота  154 
 

Теория и практика воспроизводства сельскохозяйственных животных в 

условиях промышленного животноводства  116 
 

Тканевая терапия некоторых форм маститов у коров29 
 

Тканевoе дыхание плацент, слизистой оболочки матки и активность каталазы 

и пероксидазы крови при частичном и полном задержании последа105 

 

Тканевое дыхание, содержание неорганического фосфора, жира и белка в 

молочной железе телок случного возраста117 
 

Углеводно-фосфорный обмен в матке коров в послеродовой период 106 
 

Улучшение организации искусственного осеменения для профилактики 

бесплодия крупного рогатого скота30 
 

Ураження корів маститом при патології родів і післяродового періоду  205 
 

Учение И. П. Павлова в ветеринарном акушерстве   31 
 

Учение А. П. Студенцова о половом цикле – основа интенсификации 

воспроизводства крупного рогатого скота   166 
 

Физиологические аспекты воспроизводительной функции 

высокопродуктивных коров    192 
 

Физиологические, биохимические и гормональные аспекты воспроизводства 

коров при различной технологии производства молока  167 
 

Физиологические и биохимические аспекты патологии воспроизводства 

крупного рогатого скота  131 
 

Физиологические и морфологические изменения спермиев быков в водных 

растворах криопротекторов при глубоком замораживании  168 
 

Фізіологічні основи відтворення корів: методичні поради  198 
 

Форми неплідності великої рогатої худоби в умовах Львівської області  62 
 

Фосфатаза і лізоцим молока при деяких незаразних захворюваннях і 

ускладненнях вагітності і родів у корів  69 
 

Характеристика спермиев быков в водных растворах криопротекторов 

оптимальной концентрации  160 
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Циклограмма многократного использования коров-доноров для получения 

эмбрионов     189 
 

Частота зараження і клінічні ознаки трихомонозу у телиць при штучному 

осіменінні їх спермою бугая-трихомонадоносія    63 
 

Частота и течение маститов у коров в молочных комплексах  144 
 

Шляхи розповсюдження трихомонозу серед биків-виробників на станціях 

по племінній справі та штучному осіменінню   48 
 

Этиопатогенетические основы стимулирования сократительной функции 

матки коров  206 
 

Эффективность сочетания простагландина Ф 2-б с эстрогенами при 

персистентном желтом теле  174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Додатки 
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