
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

25 січня 2022 р. № 26
Про спеціалізовані практичні 
семінари і майстер-класи

З метою популяризації практичної складової підготовки фахівців на 

факультеті ветеринарної медицини НУБіП України шляхом кваліфікованого, 

високопрофесійного проведення на комерційній основі вузькоспеціалізованих 

практичних семінарів і майстер-класів науково-педагогічними працівниками та 

забезпечення ними наповнення спецфонду кафедр факультету, у тому числі й 

через ННВ КЦ «Ветмедсервіс»

1. За поданням завідувачів кафедр затвердити план проведення практичних 

семінарів і майстер -  класів на комерційній основі на базі кафедр та ННВ КЦ 

«Ветмедсервіс» впродовж 2022 року (Додаток 1):

2. Завідувачів кафедр, у зазначені в кафедральних планах терміни, забезпечити 

проведення відповідних практичних семінарів і майстрів-класів на комерційній основі.

3. Завідувача ННВ КЦ Ветмедсервіс, доц. Соломона В.В., за звернень 

завідувачів кафедр, надавати консультаційну допомогу та забезпечити ННЛ Дієтології 

і альтернативних методів навчання у ветеринарній медицині (126 Б) -  для проведення 

теоретичної складової, а також відповідні спецкабінети -  для проведення практичної 

складової семінарів і майстер-класів.

4. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

Виконавець: декан факультету ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ 
Тел.: 044-527-82-31



Додаток 1

План

проведення у 2022 році спеціалізованих семінарів і майстер-класів
на комерційній основі

№

п/п Назва семінару чи майстер-класу
Термін

проведення
Передбачувана

кількість
учасників

Відповідальний

Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

1 Майстер -  клас «А борти у корів 
(причини, відбір матеріалу, 

профілактика)»

1 травня 10-15 Н иж ник Б.Ю .

2. Семінар «Репродукція ВРХ  - 
актуальні питання»

1 червня 10-15 Вальчук О.А.

3. Майстер -  клас «Ш тучне 
осіменіння собак (визначення 

оптимального часу осіменіння, відбір 
сперми)»

1 вересня 10-15 Деркач С. С.

4. Майстер -  клас «М астит у корів 
(діагностика та  п р о ф іл акти ка)»

1 жовтня 10-15 Заріцький Р.В.

5. Семінар «А куш ерство, гінекологія, 
андрологія та  б іотехнологія 
відтворення собак і котів: актуальні 
питання теорії і практики»

1 листопада 10-15
Л акатош  В.М.

Кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. <!асьяненка

НЕ ЗАПЛАНУВАЛИ
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

1. Семінар «Зоопсихологія» Березень-
квітень

10 Карповський В.І.

2. Майстер-клас «О цінка якості м ’яса 
за чинними нормативними 
документами»

05-06  квітня 10 Грищ енко В.А., 
Ткачук С.А.

3. Семінар «Л абораторна діагностика 
біохімічних показників крові 
тварин»

19 квітня 5 Ц віліховський В.І.

4. Майстер -  клас «Сучасні аспекти 
якості й безпечності риби і рибних 
продуктів»

12 травня 2 Тупицька О.

Кафедра ветеринарної гігієни ім.проф. А.К.Скороходька
1. Семінар «Ветеринарна дерматологія 

собак ікотів»

Березень 20 Кучерук М.Д. 
Гайдамак А.В.

2. Семінар «Оцінка якості м 'яса за 
чинними нормативними документами»

Квітень 25 Ткачук С.А., 
Грищ енко В.А.

Кафедра епізоотології, мікробіології і вірусології
НЕ ЗАПЛАНУВАЛИ

Кафедра терапії і клінічної діагностики
1. Майстер -  клас «О снови У ЗД  

(ехокардіографії) серця у собак і 
котів»

квітень П лисю к В.М.



2. Майстер -  клас «О снови ЕКГ 
(електрокардіографії) серця у 
собак і котів»

травень П лисю к В.М.

3. Семінар «Л абораторне 
дослідж ення крові у  клінічній 
практиці»

травень Бойко Н.І., 
Н емоваТ.В ./ 
Д робот М.В.

4. Семінар «У мови ведення 
скотарства в промислових 
господарствах У країни»

травень Ш арандак П.В.

Кафедра фармакології паразитології і тропічної ветеринарії
1. Майстер-клас

«А нтибіотикорезистентність: сучасні 
практичні п ідходи до виріш ення 

проблеми»

травень 10-12 Іщ енко В. Д., 
Корнієнко В. І.

2. Майстер-клас «ГМ О, м іф и і 
реальність»

червень 10-12 Іщ енко В. Д., 
Іщ енко Л. М.

3. Семінар «Застосування аю рведичних 
препаратів для л ікування і 

профілактики хвороб тварин»

червень 12-15 Іщ енко В. Д.

4. Майстер-клас
«А нтибіотикорезистентність: сучасні 

практичні підходи до виріш ення 
проблеми»

жовтень 10-12 Іщ енко В. Д., 
К орнієнко В. І.

5. Майстер-клас «О собливості 
діагностики токсоплазм озу у тварин 

різних видів. С ерологічна 
діагностика»

листопад. 10-12 Галат М. В.

Кафедра хірургії і патос )ізіології ім. акад. І.О. Поваженка
1. О собливості застосування ВЧ- 

електрозварю вання у ветеринарній 
м едицині

вересень-
жовтень

10 М алю к М .О. 
Тарнавський Д.В.

Н Н ВК Д «Ветмедсервіс»
1. Вступний курс до грумінгу щоквартально 5 Соломон В.В.
2. Курси з У ЗД  діагностики щоквартально 5 С оломон В.В.

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИИ


