
 

Звіт  

про проведення науково - практичної 

конференції (семінару) 

НУБіП України 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та 

перспективи ветеринарної медицини», присвячена 115-річчю від дня 

народження академіка І.О. Поваженка. У її роботі приймали участь студенти 

та співробітники факультету, а також фахівці ветеринарної медицини з 

різних міст України та ряду зарубіжних країн. 

2. Назва вищого навчального закладу (установи), на базі якого 

проведено конференцію. Ветеринарний факультет Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

3. Дата проведення конференції: 20-21 жовтня 2016 року. 

        4. Кількість країн, які брали участь у конференції та кількість учасників 

від кожної країни. У  роботі конференції прийняли участь громадяни 3 країн, 

у тому числі з: Польщі –2; Молдови – 1; України – 74.  

5. Кількість студентів, що брали участь у конференції, окремо молодих 

учених. В залі на пленарному засіданні та в секціях були присутні 47 

студентів факультету ветеринарної медицини, а також слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. Доповіді робили 34 молодих вчених. 

6. Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у 

конференції. У роботі конференції брали участь: Головна школа сільського 

господарства у Варшаві; Вроцлавський природничий університет; Аграрний 

університет Молдови; Національний університет біоресурсів та 

природокористування України; Білоцерківський національний аграрний 

університет; Сумський національний аграрний університет; Харківська 

державна зооветеринарна академія; Полтавська державна аграрна академія; 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнології ім. С.З. Гжицького; Подільський державний аграрно-технічний 

університет; Одеський державний аграрний університет; Житомирський 

національний агроекологічний університет; Дніпропетровський державний 

аграрно-економічний університет; Національна академія внутрішніх справ 

України; Київська міська клінічна лікарня №1; Національний інститут рака 

України; Ветеринарний Центр «Алден-вет»; Німецько-українське СП, НПФ, 

ООО «Бровафарма».  

Спонсорську допомогу для проведення конференції надавали: ООО 

«Біо-Тест-Лабораторія»; ТОВ «ЄВРОВЕТ»; Ветеринарний центр «Зоосвіт», 

Ветеринарний Центр «Алден-вет»; Німецько-українське СП, НПФ, ООО 

«Бровафарма», клініка ветеринарної медицини «Укр.вет.промпостач», 

ветеринарна клініка «ВетМакс», «Клініка ветеринарної медицини доктора 



Величко С.В.», Ветеринарна клініка «Медісан», Ветеринарно-

консультаційний центр «Рудий Кіт», «Ветеринарна клініка доктора К. 

Мєдвєдєва», ветеринарна клініка «4 лапи», ветеринарна клініка «ЮККА», 

ветеринарна клініка «Полівет», ветеринарна клініка «КОТ БЕГЕМОТ», 

ветеринарна клініка «іVet», ветеринарна клініка Долецких.  

7. Програма конференції (додається). 

8. Збірник статей, матеріалів, тез конференції (додається).  Науковий 

Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України.- Вип.237.- Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції 

тваринництва».- К.,2016.- 417с. 

9. Рішення конференції (додається). 

 

 

 

Декан факультету ветеринарної 

медицини, 

академік НААН України                                                  М.І. Цвіліховський 

 

 

 

Директор НДІ здоров’я тварин 

академік АН ВО України                                                  Д.А. Засєкін  

 
 


