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Програма ХV Міжнародної науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної 

медицини та якості і безпеки продукції тваринництва» 

За результатами наукових досліджень, проведених професорсько-

викладацьким складом, аспірантами і науковцями факультету ветеринарної 

медицини НУБіП України та ближнього і далекого зарубіжжя. 

Організаційний комітет конференції 

Голова організаційного комітету – Цвіліховський М.І. – декан 

факультету ветеринарної медицини; 

Співголови організаційного комітету: Засєкін Д.А. – директор НДІ 

здоров’я тварин; Мазур Т.В. – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології; 

Секретар організаційного комітету: Мельник М.В. – доцент кафедри 

мікробіології, вірусології та біотехнології; 

Члени організаційного комітету: 

Скибіцький В.Г. – професор кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології; 

Яблонська О.В. – професор кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології; 

Захаренко М.О., завідувач кафедри гігієни тварин та санітарії імені 

професора А.К. Скороходька; 

Карповський В.В., завідувач кафедри фізіології, патофізіології та 

імунології; 

Любецький В.Й., завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин; 

Томчук В.А., завідувач кафедри біохімії ім. академіка М.Ф. Гулого; 

Хомич В.Т., завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології; 

Якубчак О.М., завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи;  

Ібатулліна Ф.Ж., доцент кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології; 

Козловська Г.В., доцент кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології; 

Новіцька О.В., доцент кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології; 

Столюк В.В., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології; 

Ташута С.Г., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології; 

Друзь Н.В. – голова ради молодих вчених НДІ здоров’я тварин, асистент 

кафедри анатомії тварин ім. академіка В.Г. Касьяненка; 

Відповідальна за випуск –  О.В. Яблонська 

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2016   
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ПРОГРАМА 

ХV Міжнародної науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу та аспірантів 

«ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 

ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 

Четвер 19 травня 2016 року 

 

13.00 – 14.00 – реєстрація учасників конференції 

(вестибюль факультету ветеринарної медициниНаціонального 

університету біоресурсів і природокористування України, 

 

14.00 –  Урочисте відкриття конференції (конференц-зал) 

 

14.00 – 14.30 Цвіліховський М.І., декан факультету ветеринарної 

медицини, доктор біологічних наук, професор, академік 

Національної академії аграрних наук України 

 Засєкін Д.А., директор НДІ здоров’я тварин, доктор 

ветеринарних наук, професор, академік Академії наук 

вищої освіти України 
 Мазур Т.В., завідувач кафедри мікробіології, вірусології 

та біотехнології, доктор ветеринарних наук, професор 
 

14.30 – 14.45 

 

Mechanism of Translation 

Kalachnyuk L.G., Doctor of Biological Sciences, Professor, 

Department of Bicchemistry named after Academician M.F. 

Gulyi, National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine 

14.45 – 15.00 The occurrence and characterization of extended-

spectrum-β-lactamase producing Escherichia coli isolated 

from clinical diagnostic specimens of equine origin 

Artem S. Rogovskyy, MS, DVM, PhD, DACVM 

Assistant Professor, Associate Director, Clinical Veterinary 

Microbiology Lab, Department of Veterinary Pathobiology, 

College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences 

Texas A&M University, College Station 

15.00 – 15.15 Новітні аспекти гігієни харчових продуктів 

Якубчак О.М., д. вет. н., професор, завідувач кафедри 

ветеринарно-санітарної експертизи, НУБІП України 

15.15 – 15.30 Purified water in pharmaceutical industry: production 
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and monitoring (short overview) 

Dr. Mykhaylova V., Head of GMP Systems Production 

Department, Stada AG, Germany 
15.30 – 15.45 Variability of microorganisms at electromagnetic 

oscillations 

Tkachuk T.V.,  

Toll IPEC, Sydney, Australia 

Yablonska O. V.,  D.Vet.Sc., Professor, National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

15.45 – 16.00 
 

Фото учасників конференції / a common foto 

16.00 – 16.30 Кава-брейк / coffeebreak 

16.00 – 16.30 огляд стендових доповідей /overviewposters 

 Майстер-клас: 

16.00 – 16.30 «Особливості діагностики ентеробактерій в сучасній 

лабораторній практиці» (кімната 118-Д) 

канд. вет. наук, ст.наук.сп., завідувач науково-дослідного 

бактеріологічного відділу ДНДІ ЛД та ВСЕ Гаркавенко Т. О., 

та наук.сп. Мех Н. Я. 

 

 Секційні засідання – 19.05. – 20.05.2016 р. 

Секція 1.  «Біологія тварин, якість і безпека продукції тваринництва» 

(конференц-зал) 

Секція 2. «Заразна патологія тварин», – аудиторія № 101-Д 

Секція 3.  «Незаразна патологія тварин», – аудиторія № 412, 

навчальний корпус № 12. 
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Секція 1. «Біологія тварин, якість і безпека продукції тваринництва» 

19 травня – 16.30 – 19.30; 20 травня – 14.00 – 17.00 

керівник секції – доктор ветеринарних наук, професор Хомич В.Т., 

секретар – доцент Стегней М.М. 

місце проведення – конференц-зал, навчальний корпус №12; 

регламент виступів – 10 хв (доповідь і запитання) 

 

1. Interleukin-1p converting enzyme: cysteine protease required for Il-Ip 

production are implicated in programmed cell death 

Kalachnyuk L.G., Al Kalachnyuk L.G., Doctor of Biology, Professor, Al-

Badu L.-E. N., – student of 2-nd year of study  

2. Визначення залишкових кількостей антибіотимікробних препаратів 

в продукції птахівництва мікробіологічним методом  

Азиркіна І.М., пошукач, Гаркавенко Т.О., к. вет. н., с.н.с. науково-до-

слідного бактеріологічного відділу, Державний науково-дослідний 

інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи, Київ 

3. Біоморфологія скелетних структур передпліччя та кисті деяких 

гусеподібних 

Арнаут Б. М., аспірант, Мельник О. П., д. вет. н., професор кафедри 

анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка НУБІП України 

4. Токсична дія моспілану на курей 

Базака Г. Я., аспірантка, кафедра фармакології та токсикології НУБІП 

України 

5. Сучасний рівень контролю  пестицидів та мікотоксинів в сировині 

для кормової бази тваринництва: проблеми та шляхи вирішення 

Баранов Ю.С. к.х.н., Земцова О.В. с.н.с., Білоус А.О. н.с., Кучма П.О. 

н.с., Лапоша О.А. к.б.н., Біщук Є.В. пров.фах., Українська лабораторія 

якості і безпеки продукції АПК, НУБіП України 

6. Критерії оцінки якості м’яса птиці 

Білоцерківець Т.І., Генгало Н.О., м.н.с., Михальська О.М., к.с.-г.н., 

завідувач науково-дослідного відділу моніторингу якості продукції, 

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, НУБІП України 

7. Сучасні проблеми якості молочної продукції в Україні 

Бродецька К.П., н.с., Дудченко Н.Я., с.н.с. науково-дослідного відділу 

моніторингу якості продукції, Українська лабораторія якості і безпеки 

продукції АПК, НУБІП України 

8. Серологічний скринінг токсоплазменної інвазії у домашніх всеїдних 

Брошков М. М., к. вет. н., доцент, Семенова А. А., аспірант, Одеський 

державний аграрний університет, Яблонська О. В., д.вет.н., професор, 

НУБІП України 

9. Бактеріологічний контроль якості та безпечності харчових 

продуктів  

Виговська Л.М., к.вет.н., с.н.с., Єрмак А.М., пр. інж., Черній Н.О., пр. 

інж., Бігун М.В., інж. ІІІ-ї категорії, Маланічева Н.М., інж. ІІІ-ї категорії, 
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Науково-дослідний відділ мікробіологічних досліджень, Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБІП України. 

10. Поширення токсигенних мікроміцетів на грубих кормах  

Волощук Н.М., к. біол. н., ст. н.с., завідувач науково-дослідного сектору 

фітосанітарної експертизи та діагностики, Токова В.М., м.н. с., Пупій 

О.В., пр. фахівець, Українська лабораторія якості і безпеки продукції 

АПК, , НУБІП України 

11. Проблемні питання оцінки мікробіологічних ризиків  

Галабурда М.А., к.біол.н., доцент, кафедра ветеринарно-санітарної 

експертизи, НУБІП України 

12. Бренди на фармацевтичному ринку  

Гальчинська О.К., к. вет. н., доцент, кафедра фармакології та 

токсикології, НУБІП України  

13. Вплив струму на мікрофлору коропа звичайного 

Гаркуша І.Є., аспірант, Мазур Т.В., д. вет. н., професор, кафедра 

епізоотології та організації ветеринарної справи, НУБІП України 

14. Фактори, що впливають на ріст і розвиток клітини в організмі  

Гречишкина К. С., студентка,2 курс, Кладницька Л.В., к. вет. н., доцент, 

кафедра фізіології, патофізіологіїта імунології тварин НУБІП України 

15. Чутливість S. aureus до антибіотиків 

Козловська Г.В., к. вет. н., доцент, Гречишкина К.С., студентка 2 курсу, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології, НУБІП України 

16. Біоморфологія парних плавців глибоководних риб на прикладі 

вудильника звичайного 

Гром К.І., аспірантка, Мельник О.П., д. вет. н., професор кафедри 

анатомії тварин ім. акад. В.Г.Касьяненка, НУБІП України 

17. Вакцина проти хвороби Тешена на національному ринку 

імунобіологічних препаратів 

Деркач І.М., к. вет. н., ст. викладач, кафедра фармакології та токсикології 

НУБІП України 

18. Мікроструктура оболонок м’язової частини шлунка курей у 

пренатальному періоді онтогенезу 

Дишлюк Н.В., к. вет. н., доцент, кафедра гістології, цитології та 

ембріології НУБІП України 

19. Біоморфологічний аналіз кісток тазостегнового суглоба у 

Журавлеподібних – Ordo gruiformes 

Друзь Н. В., к. вет. н., асистент, Мельник О. П., д. вет. н., професор, 

кафедра анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка НУБІП України 

20. Визначення змін водної активності гомогенізованого меду 

Єрмак А.В., аспірант, Якубчак О.М., д. вет. н., професор, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

21. Перспективи дослідження клітинних факторів локального імунітету 

слизових оболонок статевих органів кішок 

Желавський М. М., д. вет. н., професор, Шунін І. М., аспірант, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-

Подільський 

22. Визначення залишкових кількостей тилозину і доксицикліну у 

продуктах забою курчат-бройлерів 
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Забарна І.В., аспірант, Якубчак О.М., д. вет. н., професор, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

23. Порівняльна характеристика вмісту флавоноїдів в бджолиному 

обніжжі України  

Застулка О.О., аспірант, Якубчак О.М., д. вет. н., професор, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України  

24. Моделювання забруднення навколишнього середовища відходами 

тваринницьких підприємств 

Захаренко М.О., д. біол. н., професор, Поляковський В.М., к. вет. н., 

доцент, кафедра гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, 

Курбатова І.М., к. біол. н., доцент, кафедра біології тварин, НУБІП 

України 

25. Видова ідентифікація ДНК в продуктах мясної промисловості 

Іщенко Л.М., с.н.с., Круглик С.Г., н. с., Іщенко В.Д., доцент, Бутенко 

О.О., н. с., Калакайло Л.І., провідний інженер, Спиридонов В.Г., с.н.с., 

відділ молекулярно-діагностичних досліджень Української лабораторії 

якості та безпеки продукції АПК НУБІП України 

26. Механізми ініціації трансляції  

Калачнюк Л.Г., д. біол. н., професор, Дороніна В.А., студентка 2 курсу, 

Кафедра біохімії ім. акад. М.Ф. Гулого НУБІП України 

27. Ветеринарно-санітарні вимоги до меду та інших продуктів 

бджільництва на агропродовольчому ринку 

Карабан І.В., студент 2 курсу магістратури, Тютюн А.І., к. вет. н., доцент, 

кафедра ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

28. Взаємозв’язок  кортико-вегетативних механізмів регуляції в 

організмі корів 

Карповський В. І., д.вет.н, професор, Журенко О. В., к.вет.н., доцент,  

Трокоз В. О., д.с.-г.н., професор, Постой Р. В., докторант, Сисюк Ю. О. 

аспірант, Кравченко–Довга Ю. В., здобувач, Ландаренко Л. С., аспірант, 

Кафедра фізіології, патофізіологіїта імунології тварин НУБІП України 

29. Жирнокислотний склад сироватки крові свиней різних типів вищої 

нервової діяльності 

Карповський В. В., аспірант, Карповський В.І., д. вет. н., професор, 

Трокоз В.О., д. біол. н., професор, Постой Р.В., к. вет. н., Данчук О.В., к. 

вет. н., кафедра фізіології, патофізіологіїта імунології тварин НУБІП 

України 

30. Співвідношення окремих жирних кислот сироватки крові свиней 

різних типів вищої нервової діяльності 

Карповський В. В., аспірант, Карповський В.І., д. вет. н., професор, 

Трокоз В.О., доктор біологічних наук, професор, Постой Р.В., к. вет. н., 

Данчук О.В., к. вет. н., кафедра фізіології, патофізіологіїта імунології 

тварин НУБІП України 

31. Оксигензалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей 

С57bl/6 за дії алогенних мезенхімальних стовбурових клітин 

Кладницька Л.В., к. вет. н., доцент, Мазуркевич А.Й., д. вет. н., 

професор, Величко С.В., к. біол. н., Гарманчук Л.В., д. біол. н., професор, 

НУБІП України 

32. Ієрсинії у воді  
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Козловська Г.В.., к. вет. н., доцент, кафедра мікробіології, вірусології та 

біотехнології, НУБІП України 

33. Порівняльна оцінка антимікробних засобів для обробки (стерилі-

зації) рук 

Козловська Г.В., к.вет.н., доцент, Бабенкова Б.Є., студентка 2-го курсу, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП України 

34. Оцінка загального бактеріального обсіменіння та вмісту соматичних 

клітин у молоці  

Кондрасій Л.А., аспірант, Якубчак О.М., д. вет. н., професор, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи, НУБІП України 

35. Оцінка токсичності ксенобіотиків методом біотестування  

Конопольський О.П., завідувач науково дослідного сектору 

біосенсорного аналізу об’єктів довкілля та продукції АПК, Щербань 

Е.П., к. біол. н., Довбиш О.Б., н.с., Українська лабораторія якості і 

продукції АПК, НУБІП України 

36. Якість питної води для тварин у ВП НУБІП України 

«Немішаєвський агротехнічний коледж» 

Кос'янчук Н.І., к. вет. н., доцент, кафедра гігієни тварин та санітарії ім. 

проф. А.К. Скороходька, Тютюн А.І., к. вет. н., доцент, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи, НУБІП України 

37. Проблема безпечності у сучасному виробництві та споживанні 

продуктів 

Куманська Юлія, аспірант кафедри теорії і методики викладання 

природничих дисциплін НПУ ім. Михайла Драгоманова 

38. Розробка методу лабораторного контролю вмісту ад'ювантів в 

гербіцидах на кормових культурах  

Кучма П.О., н.с., Грибова Н.Ю., к.х.н., зав. сектору, Ушкалов В.О., д. вет. 

н., професор, чл.-кор. НААН України, директор УЛЯБП АПК НУБіП 

України, Данчук В.В., д. с.-г. н., професор, заступник директора з 

наукової та навчальної роботи, Самкова О.П., заступник директора з 

експертної діяльності, Українська лабораторія якості і безпеки продукції 

АПК НУБІП України 

39. Розробка методики лабораторного контролю поліциклічних 

ароматичних вуглеводнів в шроті та макусі соняшнику 

Кушнір А.Г., м.н.с., Грибова Н.Ю., к.х.н., зав. сектору, Данчук В.В., д. с.-

г. н., професор, заступник директора з наукової та навчальної роботи, 

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБІП України 

40. Вплив свинцю ацетату на відсотковий вміст білкових фракцій у 

сироватці крові щурів 

Лазаренко І.А., аспірант, Мельникова Н.М., к.б.н, професор, кафедра 

біохімії  ім. М.Ф. Гулого НУБІП України 

41. Розробка кислотного мийно-дезінфікуючого засобу ”тдс“ для 

санітарної обробки доїльного устаткування 

Лайтер-Москалюк С. В., здобувач, Кухтин М. Д., д. вет. н., пр. н.с., 

Перкій Ю. Б., к. вет. н., завідувач лабораторії, Подільський державний 

аграрно-технічний університет, Лабораторія ветеринарної санітарії та 

експертизи продуктів тваринництва, Тернопільська дослідна станція 

Інституту ветеринарної медицини НААН. 
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42. Показники якості меду натурального різного ботанічного поход-

ження 

Лейбик С. П., студент-магістратури, Ткачук С. А., д. вет. н., професор, 

кафедра ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

43. Оцінювання придатності підтверджуючих методів 

Лінійчук Н.В., здобувач, Якубчак О.М., д. вет. н., професор, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

44. Культивування in vitro гемостатичних губок із мезенхімальними 

стовбуровими клітинами кроля  

Мазуркевич А.Й., д. вет. н., професор, Малюк М.О., к. вет. н., доцент, 

Ткаченко С.М., к. вет. н., доцент, кафедра фізіології, патофізіології та 

імунології тварин НУБІП України 

45. Морфогенез плямок Пейєра сліпих кишок качок віком 150–240 діб 

Мазуркевич Т.А., к. вет. н., доцент, кафедра гістології, цитології та 

ембріології НУБІП України 

46. ДНК-ідентифікація харчової чорної ікри 

Малишева О.О., н.с., Андреєв І.В., с.н.с., Шинкаренко Л.М., пр. інж., 

Курта Х.М., пр. інж., Спиридонов В.Г., д. с.-г. н., с.н.с., науково-

дослідний відділ молекулярно-діагностичних досліджень, Українська 

лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБІП України 

47. Базові принципи та концепція забезпечення ветеринарної політики 

держави 

Меженська Н.А., к. вет. н., доцент, кафедра ветеринарно-санітарної 

експертизи, НУБІП України 

48. Система регулювання вмісту радіонуклідів у харчових продуктах і 

кормах в Україні та світі 

Меженська Н.А., к. вет. н., доцент, кафедра ветеринарно-санітарної 

експертизи, НУБІП України, Меженський А.О., к. вет. н., с.н.с., доцент, 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 

49. Радіаційний моніторинг об’єктів ветеринарного нагляду 

радіонуклідами 137 Cs і 90 Sr в Україні за 2005-2015 рр. 

Меженський А.О., к. вет. н., с.н.с., доцент, Науково-дослідний 

радіологічний відділ, Державний науково-дослідний інститут з 

лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ,  

Меженська Н.А., к. вет. н., доцент, кафедра ветеринарно-санітарної 

експертизи, НУБІП України 

50. Епізоотичні і клінічні особливості протікання дерматомікозів у собак 

і кішок 

Мельник М. В., к.вет.н, доцент, Клочкова А. П., студентка ФВМ ОР 

«Магістр», кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП 

України 

51. Соління як спосіб забезпечення якості та безпеки ікри прісноводної 

риби 

Менчинська А.А., здобувач, завідувач лабораторії, кафедра технології 

м’ясних, рибних і морепродуктів, Яблонська О.В., д. вет. н., професор, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології, НУБІП України. 

52. Вплив кадмію сульфату на розподіл та кумуляцію кадмію в 

організмі щурів 
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Мехеда В.В., студентка, Мельникова Н.М., к.біол.н., професор, кафедра 

біохімії ім. М.Ф. Гулого,НУБІП України 

53. Біоморфологія кісток черепа свійської свині 

Миненко Е., магістрант, Мельник О. П. д. вет. н., професор, кафедра 

анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка НУБІП України 

54. Вміст жирних кислот печінки та міокарду щурів за гіпокси-

гіперкапнічного впливу 

Мідик С.В., к. вет. н., с.н.с, Хижняк С.В., д. біол. н., професор, 

Войціцький В.М., д. біол. н., професор, Сисолятін С.В., с.н.с., Українська 

лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБІП України 

55. Мікроклімат тваринницьких будівель за безприв`язно – боксового 

утримання та примусового і добровільного способів доїння корів 

Молодковець О. Ю., аспірант, Захаренко М. О. д. біол. н., професор, 

Поляковський В. М., к. вет. н. , доцент, кафедра гігієни тварин та 

санітарії ім. проф. А. К. Скороходька, НУБІП України 

56. Роль вуглекислоти у регуляції інтенсивності процесів 

теплопродукції у тканинах тварин 

Остапенко Н.В., аспірант, Мельничук Д.О., академік НАН України та 

НААН України, д.біол. н., професор, кафедра біохімії імені академіка 

М.Ф. Гулого НУБІП України 

57. Визначення чутливості Y. enterocolitica до дезінфектантів 

Охріменко О.В., студент магістратури, Скибіцький В.Г., д. вет. н., 

професор, кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП 

України 

58. Динаміка біохімічних показників крові качок кросу 

«Благоварскький» у постнатальному періоді онтогенезу 

Пасніченко О. С., аспірант, Ткачук С. А., д. вет. н., професор, кафедра 

нормальної і патологічної анатомії та патофізіології, Одеський 

державний аграрний університет, м. Одеса 

59. Антибактеріальна активність нового мийно-дезінфікуючого засобу 

“Аргомол”   

Пушкова А.Г., аспірантка*, Засєкін Д.А., д. вет. н., професор, кафедра 

гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька 

60. Внесок професора І.О. Поваженка в українську ветеринарну освіту 

та науку  

Рудик С.К., д. вет. н., професор, кафедра анатомії тварин ім. акад. В. Г. 

Касьяненка НУБІП України 

61. Розроблення мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-Актив" для 

санітарної обробки технологічного обладнання на м’ясопереробних 

підприємствах 

Салата В.З., к. вет. н., доцент, кафедра ветеринарно-санітарної 

експертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики, Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького, м. Львів. 

62. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою свиней  

Сєров Д. А., студент 2 курсу магістратури, Якубчак О. М., д. вет. н.,  

професор, кафедра ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

63. Основні критерії контролю якості та безпеки рибного борошна 
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Сисолятін С.В., с.н.с., Дробович І.М., м.н.с., Мідик С.В., к. вет. н., с.н.с., 

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, НУБІП України. 

64. Перепони розвитку індустрії ветеринарних препаратів 

Скрипник В.Г., д. вет. н., ст.н.с., Лісовенко В.Т., Українська асоціація 

виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових 

добавок 

65. Система ветеринарно-санітарних заходів на підприємствах з 

виробництва молока 

Соломон В.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, Кафедра гігієни 

тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька 

66. Внутрішньоорганні кровоносні судини кісткових органів добових 

телят 

Стегней Ж.Г., к. вет. н., доцент, кафедра гістології, цитології та 

ембріології НУБІП України 

67. Ветеринарна служба київських міських скотобоєнь (1888-1914) 

Стегней М. М., к. вет. н., доцент, кафедра анатомії тварин ім. акад. В. Г. 

Касьяненка України, НУБІП України 

68. Мікробний світ ліверних ковбас 

Cтолбова А.І., студентка 2 курсу ФВМ, Мельник М.В., к.вет.н. доцент, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП України 

69. Порівняльна характеристика фосфоліпідного складу в тканинах 

стерляді різного віку. 

Сулейманова Р.Р., Мельничук Д.О., академік НАН України та НААН 

України, д. б. н., професор, Кафедра біохімії імені М. Ф. Гулого 

70. Фармакогностичне дослідження антраценвмісної рослинної 

сировини 

Тимошик Ю.В., к. фарм. н., Бойко Ю.В., ассистент, кафедра фармакології 

та токсикології НУБІП України 

71. Аналіз необхідності застосування в раціоні годівлі свиней природних 

компонентів, що містять омега-з ненасичені жирні кислоти 

Ткачик Л. В., аспірант, Ткачук С. А., доктор ветеринарних наук, 

професор, Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

72. Порівняльні показники жирнокислотного складу ліпідів 

внутрішнього мембрани мітохондрій печінки щурів за штучного 

гіпобіозу 

Уманська А.О., аспірант, Мельничук Д.О., д. біол. н., професор, академік 

НАН та НААН України, кафедра біохімії тварин, якості і безпеки 

сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого НУБІП України 

73. Результати визначення ГМО в зернових 

Усаченко Н.В., аспірант, Якубчак О.М., доктор ветеринарних наук, 

професор, кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, НУБІП України  

74. Мікроструктурний аналіз ковбасних виробів 

Ушаков Ф. О., здобувач, Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії та 

експертизи, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса 

75. Показники загальної токсичності деяких сортів ковбас 

Ушаков Ф.О., пошукач, Тютюн А.І., к. вет. н., доцент, Кос’янчук Н.І., к. 

вет. н., доцент, кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, НУБІП 

України 

76. Харчова промисловість Тунісу 
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Хаммоуда Н.П., медик, Mahdia, Tunis 

77. Біотестування токсичності мікотоксинів на проростках крес-салату, 

як метод визначення ефективності адсорбентів. 

Хмельницький Л. Г., старший науковий співробітник, Духницький В. Б., 

д. вет. н., професор, кафедра фармакології та токсикології НУБІП 

України 

78. Лімфоїдна тканина клоакальної сумки свійського індика 

Хомич В.Т., д.вет.н., професор, Костюк А.В., аспірант, кафедра 

гістології, цитології та ембріології НУБІП України 

79. Топографія і особливості будови лімфоїдної тканини стравохідного 

мигдалика та імунних утворень шлунка качок віком 180 діб 

Хомич В.Т., д. вет. н., професор, Усенко С.І., здобувач, кафедра 

гістології цитології та ембріології НУБІП України 

80. Вплив добавки маргарину і вершкового масла на відкладання транс-

ізомерів жирних кислот в тканинах печінки миші 

Цвіліховський В.І., к. біол. н., доцент, Томчук В.А., д. вет. н., професор, 

кафедри біохімії ім. акад. М. Гулого, НУБІП України 

81. Забарвлення жовтків яєць перепелів за згодовування біомаси гриба 

Рh. rhodozyma  

Шевченко Л.В., д. вет. н., професор, Михальська В.М., к. вет. н., доцент, 

Малюга Л.В., к. с.-г. н., доцент 

82. Methods of microbiological research 

Yablonska O. V., D.Vet.Sc., Professor, Microbiology, Virology and 

Biotechnology Department, Zenkner M. J., student, 3 course, Veterinary 

Medicine Department, National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, Zenkner J.J., veterinarian, Specialist 

Veterinary Clinic, Stargard, Poland 

83. Зміни деяких показників продуктів забою курчат-бройлерів за 

впливу Гамма-ГХЦГ 

Якубчак О. М., д. вет. н., професор, Таран Т. В., к. вет. н., доцент, 

кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, НУБІП України. 

84. Щодо ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою курчат-

бройлерів за впливу ГАММА-ГХЦГ  

Якубчак О. М., доктор ветеринарних наук, професор,  Таран Т. В., 

кандидат ветеринарних наук, доцент 

85. Дослідження консервів м'ясних з яловичини на відповідність 

національним стандартам 

Якубчак О. М., д. вет. н., професор, Хомутенко В. І., аспірант, Муковоз 

В. М., к. вет. н., кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, НУБІП 

України, Карпуленко М. С., к. вет. н., український  державний науково-

дослідний інститут «Ресурс», м. Київ 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

1. Мікроструктура оболонок м’язової частини шлунка курей у 

пренатальному періоді онтогенезу 

Дишлюк Н.В., к. вет. н., доцент, кафедра гістології, цитології та 

ембріології, НУБІП України 

2. Порівняльна оцінка антимікробних засобів для обробки 

(стерилізації) рук  
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Козловська Г.В., к.вет.н., доцент, Бабенкова Б.Є., студентка 2-го курсу, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології, НУБІП України  

3. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-

бройлерів після застосування препарату Даноксан-50 

Палишнюк К.Ю., аспірант, Ткачук С.А., д. вет. н., професор, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України 

4. Вплив тонусу автономної нервової системи на вміст продуктів 

перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові свиноматок 

Скрипкіна В.М., аспірант, Постой Р.В., докторант, Данчук О.В., 

докторант, Карповський В.І., д. вет. н., професор, кафедра 

фізіології,патофізіології та імунології тварин НУБІП України 

5. Вплив типу вищої нервовї діяльності на показники якості молока 

свиноматок 

Українець М.А., магістрант, Карповський В.В., аспірант, Карповський 

В.І., д. вет. н., професор, кафедра фізіології,патофізіології та імунології 

тварин НУБІП України 

 

 

Секція 2. «Заразна патологія тварин»,  

19 травня – 16.30 – 19.30; 20 травня – 14.00 – 17.00 

керівник секції – доктор ветеринарних наук, професор Мазур Т.В., 

секретар – доцент Козловська Г.В. 

місце проведення – аудиторія № 101, навчальний корпус № 12; 

регламент виступів – 10 хв (доповідь і запитання) 

 

1. Liquidation of porcine reproductive and respiratory syndrome of pigs 

Furda I.L., graduate student, National university of life and environmental 

sciences of Ukraine, Kyiv 

2. Features of sarcocystis infestation in cattle 

Zvorygina V. E., graduate student, Prus M. P., doctor of veterinary sciences, 

professor, Department of Parasitology and tropical veterinary medicine, 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine  

3. Дослідження та характеристика мімівіруса 

Аль-Баду Л.-Є. Н., студентка ФВМ, Скибіцький В.Г., д. вет. н., професор, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП України 

4. Планування ветеринарних заходів у птахівництві 

Архипенко А.Ю., магістрант, Жуковський М.О., асистент, кафедра 

епізоотології та організації ветеринарної справи, НУБІП України 

5. Комплексне лікування поросят за коліентеротоксемії (клініко-

експериментальні дослідження) 

Бетлінська Т.В., асистент, кафедра інфекційних та інвазійних хвороб, 

Подільський державний аграрно-технічний університет  

6. Контроль сальмонели у птахогосподарствах України 

Гаркавенко Т.О., к. вет. н, ст. наук. сп., Мех Н.Я., аспірант, пр. фахівець, 

лікар вет.медицини-бактеріолог, Державний науково-дослідний інститут 
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з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Київ 

Яблонська О.В., д. вет. н., професор, кафедра мікробіології, вірусології та 

біотехнології, НУБІП України 

7. Внесок С. С. Євсеєнка у ветеринарну інфекційну патологію (1850-

1915) 

Глухий О.Б., аспірант (науковий керівник д. вет. н., професор Рудик 

С.К.), кафедра анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка НУБІП України 

8. Особливості методики роботи з метацеркаріями трематод, що мають 

товстостінну цисту 

Гончаров С.Л., здобувач, Сорока Н.М., д. вет. н., професор  

9. Чутливість s. aureus до антибіотиків 

Гречишкина К.С., студентка 2 курсу, Козловська Г.В., к. вет.н., доцент, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП України 

10. Вивчення культуральних властивостей вірусу інфекційного 

ринотрахеїту великої рогатої худоби 

Гулянич М.М., аспірантка, Недосєков В.В., д. вет. н., професор, кафедра 

епізоотології та організації ветеринарної справи НУБІП України 

11. Віруліцидна дія нового дезінфікуючого засобу “Унівайт” щодо вірусу 

хвороби Ньюкасла 

Димко Р.О., аспірант*, Засєкін Д.А., д. вет. н., професор, кафедра гігієни 

тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

12. Протиепізоотичні каси як система ефективного фінансування 

протиепізоотичних заходів та компенсації за знищених тварин у разі 

виникнення епізоотій 

Жуковський М.О., асистент, кафедра епізоотології та організації 

ветеринарної справи НУБІП України 

13. Вплив збудника криптоспоридіозу на морфологічні показники крові 

телят  

Журенко В. В., аспірант, Сорока Н.М., д. вет. н., професор, кафедра 

паразитології та тропічної ветеринарії НУБІП України 

14. Тенденції щодо поширення бактерій роду Campylobacter 

Лапа О.Ю., аспірант, Якубчак О.М., д. вет. н., професор, кафедра 

ветеринарно-санітарної експертизи НУБІП України, Бойко П.К., д. вет. 

н., Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук 

України, Київ 

15. Експрес-діагностика парвовірусного ентериту собак за допомогою 

«Парво-тесту» 

Левченко В.К., студентка 4 курсу, Литвиненко В.М., к. вет. н., доцент, 

кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи НУБІП України 

16. Епізоотичні і клінічні особливості протікання дерматомікозів у собак 

і кішок 

Мельник М. В., к.вет.н, доцент, Клочкова А. П., студентка ФВМ ОР 

«Магістр», кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП 

України 

17. Роль мікрофлори у розвитку зовнішнього отиту у собак 

Мельник М. В., к. вет. н., доцент, Клочкова Н.П., студентка ФВМ ОР 

«Магістр», кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП 

України 
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18. Дріжджеподібні та плісеневі гриби -- збудники опортуністичних 

інфекцій 

Палієнко І. Ю., студентка II курсу ФВМ, Мельник М. В., к.вет.н., доцент, 

кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП України 

19. Реакція імунофлюоресценції при діагностиці ТГС у вірусологічній та 

ветеринарній практиці 

Савчук О.В., аспірант, Яблонська О.В., д.вет.н., професор, кафедра 

мікробіології, вірусології та біотехнології НУБІП України 

20. Клініко – епізоотична характеристика парвовірусної інфекції собак 

та котів 

Середа О.М., аспірант, Недосєков В.В., д. вет. н., професор, кафедра 

епізоотології та організації ветеринарної справи НУБІП України 

21. Організація ветеринарної справи в товарних птахівничих 

господарствах м'ясного напряму 

Сімошин І.Л., магістрант, Жуковський М.О., асистент, кафедра 

епізоотології та організації ветеринарної справи, НУБІП України 

22. Профілактика шлунково-кишкових захворювань у новонароджених 

телят 

Томашевська О.С., студентка магістратури, Ібатулліна Ф.Ж., к.в.н., 

доцент, кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології, НУБІП 

України 

23. Мікологічна природа уражень копит у тварин 

Яблонська О.В., д. вет. н., професор, Кафедра мікробіології, вірусології 

та біотехнології, НУБІП, Каблучка А.П., магістр ветмедицини, 

співшукач, Регіональна ДЛВМ в Полтавській області, м.Полтава 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

1. Поширення ектопаразитів серед хвилястих папужок 

Пашкевич І. Ю. к. вет. н., асистент, Васілішина Г.О. студентка 

магістратури, кафедра паразитології та тропічної ветеринарії НУБІП 

України 

 

 

Секція 3. «Незаразна патологія тварин»,  

19 травня – 16.30 – 19.30; 20 травня – 14.00 – 17.00 

керівник секції – доктор ветеринарних наук, професор Томчук В.А., 

секретар – доцент Тупицька О.М. 

місце проведення – аудиторія № 412, навчальний корпус № 12; 

регламент виступів – 10 хв (доповідь і запитання) 

 

1. Причини та розповсюдження захворювань статевих органів у корів 

в господарствах Хмельниччини 

Боднар О.О., к.біол.н., доцент, Желавський М.М., д. вет. н., професор, 

Керничний С.П.,  к. вет. н., доцент, Боднар О.О., аспірант, Карнась В.В., 

Шилюк І. І., Тимофієв В.Ю., Сокальський М.В., магістранти, кафедра 
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ветеринарного акушерства і хірургії, Подільський державний аграрно-

технічний університет 

2. Оптимізація лікування корів за гнійного ендометриту  

Боднар О.О., к. біол. н., доцент, Керничний С.П., к. вет.н., доцент, 

Захарова Т.В., к. вет.н., доцент, Білецький В.С., асистент, Боднар О.О., 

аспірант, Карнась В.В., Марчук І.М., Герік О.С. магістранти, кафедра 

ветеринарного акушерства і хірургії, Подільський державний аграрно-

технічний університет 

3. Цистит у собак (клініко-лабораторна діагностика) 

Бойко Н.І., доцент, Голопура С.І. доцент, кафедра терапії і клінічної 

діагностики,  

4. Діагностика гепатозу  у високопродуктивних корів 

Кощавка М.М., студентка магістратури 4 курсу, Бойко Н.І., доцент, 

Кафедра терапії і клінічної діагностики 

5. Дослідження са:р обміну у курей несучок 

Яруничева Н.В.  (Бондаренко), студентка магістратури 4 курсу, Бойко 

Н.І., доцент, Кафедра терапії і клінічної діагностики 

6. Анемія у птахів (класифікація та причини виникнення)  

Чуп Т.А., студентка магістратури 4 курсу, Бойко Н.І., доцент, Кафедра 

терапії і клінічної діагностики 

7. Персистентне жовте тіло кобил і їх лікування 

Бородиня В. І., к. вет. н., доцент, кафедра акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

8. Вплив експериментального ацидозу на пул вільних амінокислот 

плазми крові у новонароджених телят 

Грищенко В.А., д. вет. н., професор, кафедра біохімії ім. акад. М.Ф. 

Гулого НУБІП України 

9. Показники системи гемостазу за диспепсії телят 

Грищенко В.А., д. вет. н., професор, кафедра біохімії ім. акад. М.Ф. 

Гулого НУБІП України 

10. Ефективність протиепілептичної метаболічної терапії у хворих на 

епілепсію собак 

Іванченко Н. Ю., аспірант, Цвіліховський М. І., академік НААН України, 

д-р біол. наук, професор, кафедра терапії і клінічної діагностики НУБІП 

України 

11. Аналіз клінічного випадку неплідності собаки породи кері-блю-

тер’єр 

Лакатош В.М., к. вет. н., доцент, Нікітіна В.В., студентка факультету 

ветеринарної медицини, кафедра акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин, НУБІП України 

12. Ефективність суспензії «Ніоксітіл» в комбінованій терапії корів за 

метриту  

Мізик В.П., старший викладач, Боднар О.О., к. біол. н., доцент, 

Керничний С.П., к. вет. н., доцент, Боднар О.О., аспірант, кафедра 

ветеринарного акушерства і хірургії, Подільський державний аграрно-

технічний університет 

13. Діагностика ожиріння у котів 
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Папач О. В., студентка 2 курсу, Бондар В.О., к. вет. н., доцент, кафедра 

терапії і клінічної діагностики НУБІП України 

14. Застосування альбуміну для корекції гіпоальбумінемії у критично 

хворих собак 

Якимчук О.М., к.б.н., Маринюк М.О. ас., Якимчук І.М. магістр, кафедра 

терапії і клінічної діагностики НУБІП України 

 

П’ятниця 20 травня 2016 року 

 

17.10 – 18.00 – Урочисте закриття конференції, нагородження 

переможців конкурсу за кращу усну і постерну доповідь. Резолюція 

конференції (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ) 

факультет ветеринарної медициниНаціонального університету біоресурсів 

і природокористування України, 

Київ, вул. полковника Потєхіна, 16) 
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

Мови видання: українська, англійська 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

ХV Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу та аспірантів  

«ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ 

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 
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