
                                                                                                                                    

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

КАФЕДРА ЕПІЗООТОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

 
Міжнародна науково-практичної конференції  

«Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво» 

 

2-3 червня 2016 року на базі факультету ветеринарної медицини 

Національного університету біоресурсів у природокористування України 

відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у 

ветеринарну освіту, науку, виробництво» організована кафедрою 

епізоотології та організації ветеринарної справи.  

В роботі конференції взяли участь понад 80 учасників, в тому числі 

п'ять з інших країн. Унікальність конференції полягає в тому, що вона 

поєднала три невід'ємні складові ветеринарної медицини: освіту, науку та 

виробництво. Питанням ветеринарної освіти було присвячено окрему 

секцію: «Сучасні тенденції розвитку ветеринарної освіти в Україні та 

світі», де провідні професори та доценти профільних ВНЗ обговорили 

актуальні питання підготовки спеціалістів ветеринарної медицини та 

тенденції розвитку ветеринарної освіти. Інші дві секції:  «Актуальні 

питання забезпечення здоров'я тварин та організації ветеринарної 

справи» і «Біологія тварин та якість і безпека продукції тваринництва» 

було присвячено здобуткам ветеринарної науки та інноваційним методам 

профілактики, діагностики та лікування тварин. Свої здобутки у 

ветеринарній медицині представили такі компанії як Бровафарма, Ceva, 

Евровет, BioTestLab  у доповідях делегатів, брошурах та постерах. 

Також в рамках конференції на базі кафедри фізіології, патофізіології 

та імунології тварин, яка є піонером у застосуванні стовбурових клітин для 

відновлення структури і функції патологічно змінених тканин у 

ветеринарній медицині, пройшов круглий стіл: «Клітинні технології у 

ветеринарній медицині: сьогодення та перспективи» 

Завершили конференцію три майстер-класи: «Сучасні методи 

оперативних втручань», «Особливості дослідження морфологічного 

складу крові у тварин» та «Контроль колострального імунітету у 

новонароджених телят». 

Під час роботи конференції було заслухано 8 пленарних та 38 

секційних доповідей. Кожен доповідач отримав сертифікат за участь у 

роботі конференції.  

За результатами обговерення та загальної дискусії визначено 

найбільш актуальні проблеми, що потребують невідкладного рішення. 

1. Конференція констатує, що дослідження і впровадження інновацій у 

ветеринарну освіту, науку та виробництво є конче необхідним і 

актуальним для розвитку ветеринарної медицини в Україні. 

http://nubip.edu.ua/node/1128
http://nubip.edu.ua/node/1128


2. Наразі, ми маємо вкрай незадовільний рівень фінансування 

ветеринарної науки, тому рекомендуємо збільшити фінансову 

підтримку з боку держави і особливо на етапі впровадження наукових 

розробок у виробництво. 

3. Міжнародна співпраця з провідними фаховими вищими навчальними 

закладами світу дозволить проводити підготовку затребуваних, 

кваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини, озброєних 

актуальними знаннями. 

4. В результаті діалогу між наукою та виробництвом, дійшли до спільної 

парадигми: наукові розробки мають бути актуальними для 

виробництва і в подальшому широко застосовуватись. 

5. Впроваджувати нові науково-методичні підходи, інформаційні бази 

даних, програмне забезпечення для підвищення інформованості про 

сучасний епізоотичний стан в Україні та світі. Удосконалити 

моніторинг та реєстрацію заразних хвороб на глобальному рівні. 

6. Застосування стовбурових клітин у регенеративній ветеринарній 

медицині є досить актуальним та перспективним напрямом 

досліджень. 

7. Загострити увагу на якості та безпеці продукції тваринництва в 

Україні. 

8. Державним лабораторіям, підприємствам та науково-дослідним 

установам  впровадити спільну розробку програм з міжнародної 

гармонізації методів лабораторної діагностики та контролю вакцин.  

9. Актуалізувати програми профільної перепідготовки відповідно до 

сучасних вимог щодо рівня теоретичних знань, практичних навичок і 

вмінь фахівців органів і установ Міністерства охорони здоров’я та 

Державної фітосанітарної служби України. 

10.  В подальшому продовжити практику проведення конференцій різних 

рівнів та напрямків, як ефективного інструменту обміну досвідом між 

наукою та виробництвом.  

 

Прийнята учасниками Конференції  

2-3 червня 2016р., м. Київ 


