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Діяльність гуртка спрямована на 
вивчення ветеринарно-санітарної 
експертизи та санітарної оцінки 
продукції тваринного і рослинного 
походження з акцентом на аналіз 
ризиків під час її виробництва, 
переробки, зберігання, 
транспортування та реалізації.





Науковий керівник

к. вет. н., доцент Меженська Н.А. 

Староста наукового гуртка

студентка I курсу «ОС Магістр» 

Бутько Т. В. 
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За результатами досліджень у 
2015-2016рр. опубліковано:

64 тези доповідей (спільно з науковим керівником):
• 49 тез доповідей для участі у роботі  ІІІ (70) Ювілейної Міжнародної студентської 

науково-практичної конференції «Здобутки студентської молоді у вирішенні науково-
практичних завдань ветеринарної медицини» (17-18 травня 2016 р.,  м. Київ)

• 2 тези доповіді для участі у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
вчених, аспірантів і студентів «Здобутки у вирішенні актуальних проблем 
виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства»

(28-29 квітня 2016 р., м. Київ)

• 3 тези доповіді для участі у роботі ІІI Міжнародної науково-практичної конференції  
молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (28–
31 жовтня   2015 року , м. Київ)

• 6 тез доповідей для участі у роботі ХIII Міжнародного конгресу спеціалістів
ветеринарної медицини України (8-16 жовтня 2015 року в Торгівельно-розважальному
центрі Термінал, м. Бровари, Київська область)

• 4 тези доповіді для участі у роботі Міжвузівській науково-практичній конференції 
викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини 
та ветеринарно-санітарної експертизи (Дніпропетровський державний агро-
економічний університет, 2016 р.)

5 наукових статей спільно з науковими керівниками, усі – у фахових 
виданнях, а 3 з них ‒ у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 
баз.



Студенти-гуртківці у 2015-2016 рр. брали участь 
у роботі таких конференцій, семінарах  та 
форумах  тощо:

• VIIІ Міжнародному форумі «Комплексне забезпечення лабораторій»
20-22 жовтня 2015 р. − у рамках Форуму спеціальні програми: «Дні 
ветеринарної медицини» відбулася IV-а науково-практична конференція 
«Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного 
благополуччя та безпеки харчових продуктів»

• Міжнародній виставці ефективного тваринництва та птахівництва  
“AGRO ANIMAL SHOW-2016»

• Східноєвропейському молочному конгресі , 2‒4 березня 2016 року

• VІ Міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів і 
студентів «Здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та 
переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства»

• Міжнародній науково-практичній конференції «Заразні хвороби тварин: 
сучасні методи діагностики, лікування та профілактики», присвяченої 25 
річниці створення кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології  
ЖНАЕУ, 29 – 30 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ

• ІІI Міжнародній науково-практичній конференції  молодих вчених "Актуальні 
проблеми наук про життя та природокористування» (28–31 жовтня   2015
року , м. Київ)

• ХIII Міжнародному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини України (8-
16 жовтня 2015 року



Магістри кафедри брали активну участь у роботі
VIIІ Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»

20-22 жовтня 2015 р.



Виїзне навчально-практичне заняття студентів ОКР 
«Магістр» 2-го року навчання в умовах

ПрАТ «Миронівська птахофабрика»





Викладачі та магістри кафедри брали активну участь у роботі
Міжнародної виставки «AGRO ANIMAL SHOW 2016»



Магістри кафедри брали активну участь у 
роботі VІ Міжнародної науково-практичної 
конференції вчених, аспірантів і студентів 
‘’Здобутки у вирішенні актуальних проблем 

виробництва та переробки сировини, 
стандартизації і безпеки продовольства’’



Магістри кафедри брали активну участь у роботі 
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Заразні хвороби тварин: сучасні методи 
діагностики, лікування та профілактики», 

присвяченої 25 річниці створення 
кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології  

ЖНАЕУ





І тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за галузями: Біологічні науки та 

Ветеринарна медицина, ФВМ 16 грудня 2015 року



Наукова робота 
ведеться за такими 

напрямками:



Державний ветеринарно-санітарний контроль вантажів, 
підконтрольних службі ветеринарної медицини на кордоні і 

транспорті



Дозабійний огляд тварин та післязабійна ветеринарно-
санітарна оцінка продуктів забою в умовах 

м'ясопереробного підприємства



Опанування методів ветеринарно-санітарної 
експертизи в умовах навчальної та наукової 

лабораторіях кафедри ВСЕ



Порядок проведення ветеринарно-санітарної експертизи 
харчових продуктів тваринного та рослинного походження в 

умовах 
ДЛВСЕ агропродовольчих ринків



Безпечність та якість прісноводної риби в                         
,                                                                                                                            умовах ставового вирощування





Аналіз ризиків підчас виробництва 

плавлених сирів



Фактори, що впливають на безпечність та 

якість сирого товарного молока







Мікробіологічні методи контролю безпечності м’яса та 

м’ясопродуктів у відповідності до міжнародного законодавства



Вплив препарату 
Йодіс-концентрат на якість 

кролятини



СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ 
АМІТРАЗУ ТА ЙОГО МЕТАБОЛІТІВ У МЕДІ ЗГІДНО 

ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА



ОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА ЯКІСНОГО 

МОЛОКА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 

МОЛОЧНОТОВАРНОЇ ФЕРМИ







ОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА 
ЯКІСНОГО МОЛОКА В УМОВАХ 

КОЗИНОЇ ФЕРМИ



М'ЯСО ПЕРНАТОЇ ДИЧИНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО СКЛАДУ



БЕЗПЕЧНІСТЬ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇЇ
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ



Ветеринарне забезпечення військ (сил)






