
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

науково-практичній конференції 

«СКАЗ: ЕРАДИКАЦІЯ ДО 2030 

РОКУ», присвяченій Всесвітньому 

дню боротьбі зі сказом, яка 

відбудеться на базі Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України  

29 вересня 2017 року 

 

У програмі конференції: 

 Актуальність проблеми сказу в 

Україні та світі, його 

розповсюдження серед диких і 

домашніх тварин; 

 Обговорення проблем діагностики 

та профілактики сказу; 

 Аналіз епізоотичної ситуації щодо 

сказу в Україні; 

 Оздоровлення території країни від 

сказу; 

 Обмін досвідом з іноземними 

організаціями щодо боротьби зі 

сказом. 

 

 

 

Місце проведення: НУБіП  України, вул. 

Полковника Потєхіна, 16, навч. корпус № 12. 
Як до нас діcтатися: Від будь-якої станції 

метро Київського метрополітену − до станції 
метро «Виставковий центр» − далі: 
маршрутне таксі № 212 –  до зупинки «вул. 

Полковника Потєхіна». 
Реєстрація учасників: 29 вересня з 800 до 

900  за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 16, 
навчальний корпус № 12 (вестибюль). 

Початок конференції:29 вересня о 900  год.  

Контактна інформація:  

тел.: (066) 223-48-36 

          (096) 770-44-64 

e-mail: epizootology@nubip.edu.ua 

             lat-tanya@ukr.net  

www.nubip.edu.ua 
 

 
 

Прохання підтвердити свою участь 

до 25 вересня за телефонами або 
електронною поштою!  

 
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 
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РОЗПОРЯДОК ДНЯ 

 

8.00 – Реєстрація учасників 

9.00 – Вітальне слово. Важливість 

проведення Всесвітнього дня боротьби зі 

сказом та історичні аспекти 

9.30 – Порівняльній аналіз епізоотичної 

ситуації щодо сказу в Україні 

10.00 – Серологічній моніторинг сказу 

м’ясоїдних в Україні 

10.20 – Наукові досягнення лабораторії 

нейроінфекцій ІВМ НААН 

10.40 – Геоінформаційний аналіз сказу 

тварин 

11.00 – Відкритий мікрофон 

11.20 – Перерва на каву 

11.40 – Молекулярно-генетичні 

дослідження ліссавірусів в Україні 

12.10 – Специфічна профілактика сказу 

в Україні та рекомендації щодо її 

удосконалення 

12.30 – Альтеративні методи контролю 

антирабічних вакцин 

13.00 – Розробка засобів 

імунофлюоресцентної діагностики сказу 

13.30 – Питання, обговорення. 

Закінчення семінару 

14.00  – Перерва на каву 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія виникнення  

 

 Щорічно, 28 вересня 

проводиться Всесвітній день боротьби 
зі сказом з ініціативи благодійної 

організації «Альянс по боротьбі зі 
сказом» (ARC) та «Центрів боротьби з 
хворобами і профілактики хвороб» 

(CDC), Атланта, у Сполучених Штатах 
Америки та за підтримки Всесвітньої 

Організації Охорони здоров’я. 
  У 2017 році тема   «СКАЗ: 

ерадикація до 2030 року» відображає 
глобальну ціль та завдання для 

досягнення нульової смертності людей 
від сказу  до 2030 року.   

 Дата цього всесвітнього дня була 
обрана невипадково: 28 вересня 1895 

року помер французький мікробіолог 
Луї Пастер, який спільно з колегами 
створив вакцину проти сказу. Перше 

успішне щеплення проти сказу було 

зроблено 6 липня 1885 року 
дев’ятирічному хлопчикові Йозефу 

Майстеру, якого вкусив скажений 
собака. Йому протягом 10 годин 

вводилися сильні дози сироватки. 
Хлопчик вижив, ставши першою 

людиною, вилікуваною від сказу. У 
подяку за свій порятунок Й. Майстер 

все життя доглядав за могилою вченого 
і працював сторожем в Інституті 

Пастера. 
В Україні перші щеплення проти 

сказу запровадив у 1886 році М. 

Гамалія. 

Вперше Всесвітній день боротьби 

зі сказом відзначали в 2007 році. Вже 

два роки по тому заходи, присвячені 

цьому дню, проводились в більш ніж 

ста країнах світу. Спектр заходів дуже 

широкий: це і наукові симпозіуми, 

присвячені боротьбі зі сказом, 

громадські заходи, присвячені 

поширенню інформації про 

профілактику сказу та благодійні 

заходи, присвячені збору коштів на 

вакцинацію собак. 

 Основне завдання – 

привернути увагу до проблем 
поширення цієї хвороби, а також до її 

безповоротних наслідків. 


