
ЗВІТ 

про проведення наукової конференції вищим навчальним закладом 

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Факультет ветеринарної медицини 

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології 

Організаційний комітет – 18 осіб професорсько-викладацького 

складу 

2. Назва заходу 

ХV Міжнародна науково-практичну конференція 

професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми 

ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції 

тваринництва» (Наказ № 270 від 17.03.2016р.) 

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус 12 

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. 

4. Дата проведення заходу 19 - 20. 05. 2016 року 

5. Співорганізатори заходу 

Рада молодих вчених НДІ здоров’я тварин  

Спонсори конференції: 

ООО “Реалаб” Вироби з пластику для лабораторій 

ТОВ “АЛСІ” ЛТД Обладнання сучасних лабораторій 

6. Кількість учасників в т. ч. з інших країн 128  учасники.  

Учасникам  видані сертифікати, які засвідчують участь в роботі 

секцій, а їх кращі досягнення відзначені грамотами та дипломами. 



7. Проведено Майстер-клас “Особливості діагностики 

ентеробактерій в сучасній лабораторній практиці” (к. вет. н., ст. наук. 

співроб., завідувач науково-дослідного бактеріологічного відділу ДНДІ ЛД 

та ВСЕ Гаркавенко Т.О., ст. наук. співроб. Мех Н.Я.) 

8. Згідно розпорядження №12 від 17 травня 2016р. директора НДІ 

здоров‘я тварин, професора Засєкіна Д.А. 19 травня до Дня Науки в розрізі 

роботи конференції проведена щорічна виставка наукових здобутків 

кафедр ФВМ, в якій з 14 кафедр прийняли участь 12. За підсумками роботи 

комісії визначено  

1-ше місце – кафедра фізіології, патофізіології та імунології тварин,  

2-ге місце – кафедра гігієни тварин і санітарії ім. проф. 

А.К.Скороходька,  

3-є місце – кафедра паразитології та тропічної ветеринарії і  кафедра 

патологічної анатомії. 

9. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході  

 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 Державний науково-дослідний інститут з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) 

 Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (Львів) 

 Одеський державний аграрний університет (Одеса) 

 Подільський державний аграрно-технічний університет 

(Кам’янець-Подільський) 

 НПУ ім. Михайла Драгоманова(Київ) 

 Інститут ветеринарної медицини НАНУ(Київ) 

 ДП Науково-технічний центр новітніх технологій НАНУ, 

Київ 

 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова  

НАНУ, Київ 



 Київський Національний Університет ім. Тараса 

Шевченка, Київ 

 Лабораторія ветеринарної санітарії та експертизи 

продуктів тваринництва (Тернопіль) 

 Регіональна ДЛВМ в Полтавській області (Полтава) 

 Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної 

медицини НААН (Тернопіль) 

 ООО "РЕАЛАБ"(Київ) 

 ТОВ "АЛСІ"ЛТД 

 VeterinaryClinic (Stargard, Poland) 

 GMP SystemsProductionDepartment, Stada AG, (Germany) 

 Toll IPEC (Sydney, Australia) 

 ClinicalVeterinaryMicrobiologyLab, 

DepartmentofVeterinaryPathobiology, 

CollegeofVeterinaryMedicine&BiomedicalSciencesTexas A&M 

University, CollegeStation (USA) 

 Privatemedicalpractice (Mahdia, Tunis) 

 Freelance(Pinghu, Zhejiang, China) 

 Freelance(BaixadaBaneira, Portugal) 

10. Програма конференції (додається). 

11. Збірники тез (додаються). 

12. Рішення (додається). 

Директор НДІ здоров'я тварин 

д.вет.н., професор  ___________________  Д. А. 

Засєкін 

Керівники секцій конференції:

д.вет.н., професор В. Т. Хомичд.вет.н., професорТ. В. 

Мазурд.вет.н., професорВ. А. Томчук 
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