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11 січня 2022 р. № 16
Про проведенні науково-технічні заходи,
комерційні практичні семінари і майстер -  класи у 2021 році

За активну діяльність з підготовки і проведення у 2021 році науково-технічних 
заходів до 100-річчя факультету оголосити подяку

1. Директорам НДІ здоров’я тварин, д.вет.н.,проф. Засєкіну Дмитру Адамовичу 
та д. вет. н., доц. Голопурі Сергію Івановичу за підготовку, організацію і проведення 
впродовж 2021 року низки науково-технічних заходів, присвячених 100-річчю 
факультету ветеринарної медицини.

2. Завідувачу кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. 
Касьяненка, проф. Мельнику Олегу Петровичу та співробітникам очолюваного ним 
структурного підрозділу за підготовку і проведення Міжнародної наукової конференції 
«Біоморфологія XXI століття», присвяченої 100 -  річчю з часу заснування кафедри 
анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка - 23 -  24 вересня 
2021 р. (всього 14 країн -  учасниць).

3. Завідувачу кафедри фармакології, паразитології та тропічної ветеринарії, доц. 
Іщенку Вадиму Дмитровичу за організацію і проведення науково -  практичної 
конференції до 100 -  річчя факультету ветеринарної медицини «Глобальні виклики 
ветеринарної медицини 21 століття», 11 листопада 2021 р.

4. Керівнику магістерських програм факультету, завідувачу кафедри 
епізоотології, мікробіології і вірусології, доц. Мельнику Володимиру Васильовичу за 
організацію і проведення спільної з КОУАЬ СА1ЧГМ та 
НУБіП України Всеукраїнської ветеринарної науково-практичної студентської 
конференції «Сучасні тенденції ветеринарної медицини», 18 листопада 2021 р.

5. Завідувачу кафедри хірургії і патофізіології тварин ім. акад. І.П. Поваженка, 
проф. Малюку Миколі Олексійовичу за проведення у 2021 році комерційного науково 
-  практичного семінару «Трансфузіологія і анестезіологія тварин» -  26 учасників і 
залучення 55 тисяч гривень позабюджетних надходжень.

6. Завідувачу кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.П. Поваженка Малюку 
Миколі Олексійовичу за організацію і проведення науково -  практичного семінару 
«Стан і перспективи впровадження методів клітинних технологій у ветеринарній 
медицині», 03 грудня 2021 р.



7. Завідувачу ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс», доценту Соломону 
В’ячеславу Віталійовичу за проведення у 2021 році ряду комерційних практичних 
семінарів і майстер -  класів -  близько 100 учасників і залучення понад 100 тисяч 
гривень позабюджетних надходжень. Впродовж 2021 року це були такі комерційні 
семінари і майстер -  класи:

-  Ультразвукова діагностика тварин;
-  Електрокардіографія тварин;

Ендоскопічна діагностика тварин;
-  Основи грумінгу тварин;
-  Наука 3.0 «Зоопарк під мікроскопом»

8. Завідувачу кафедри акушерства, гінекології і біотехнології відтворення тварин, 
доц. Вальчуку Олександру Анатолійовичу і науково -  педагогічним працівникам цієї 
кафедри, доц. Ковпаку Віталію Васильовичу і доц. Деркачу Сергію Степановичу за 
проведення комерційного науково -  практичного семінару «Охолодження і 
кріоконсервування сперми псів» - 5 учасників і 15 тис. грн позабюджетних надходжень.

9. Завідувачу кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька, 
доц. Кучерук Марії Дмитрівні за організацію і проведення комерційного науково -  
практичного семінару «Ветеринарна дерматологія собак і котів» - 7 учасників і 10 тис. 
грн позабюджетних надходжень.

10. Доценту кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Еулого 
Цвіліховському Валерію Івановичу за проведення комерційного практичного 
семінару «Лабораторна діагностика крові тварин» - 1 учасник, 2 тис. грн позабюджетних 
надходжень.

11. Професору кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Гришенко 
Вікторії Анатоліївні за проведення курсів на безоплатній основі «Найпоширеніші 
помилки під час оформлення дисертацій та підготовки документів до захисту і 
рекомендації щодо їх недопущення» - 20 учасників.

12. За можливості фінансового стимулювання впродовж 2021 р. за рахунок коштів 
спецфонду вийти з ініціативою до керівництва університету про преміювання вказаних 
у п. 1-7 цього розпорядження науково-педагогічних працівників і співробітників 
факультету.

13. Довести це розпорядження до всіх структурних підрозділів факультету.

14. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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