
 

 
VIII науково-практична конференція 

«Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя  

та безпеки харчових продуктів» 

 

Дата та час 

проведення: 
25 вересня 2019, 9.30-16.00 

Місце проведення: м. Київ, Виставковий центр ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, зал «Синій» 

Організатори: 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та Державний науково-

контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) 

Модератор: Меженський А.О., к.в.н., с.н.с., ДНДІЛДВСЕ 

 

ПРОГРАМА* 

 

9.30-9.40 
Відкриття конференції. Вступна промова 

Представник Держпродспоживслужби України 

9.40-9.50 
Вітальна промова 

Піщанський О.В., в.о. директора ДНДІЛДВСЕ 

9.50-10.00 
Роль КБТЗ в забезпеченні біологічної безпеки в світі 

Головко А.М., д.в.н., акад. НААН, директор ДНКІБШМ 

10.00-10.15 

Підходи до проблеми антибіотикорезистентності в рамках «Єдине здоров’я». Стратегія 

зі стримування розвитку стійкості мікроорганізмів до  протимікробних препаратів 

Гаркавенко Т.О., к.в.н., с.н.с., ДНДІЛДВСЕ 

10.15-10.30 
Епізоотологічні та епідеміологічні аспекти сказу в Україні 

Корнієнко Л.Є., д.в.н., проф., ДНДІЛДВСЕ 

10.30-10.45 
ГІС аналіз випадків сказу в зоні проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних 

Полупан І.М., к.в.н., с.н.с., ДНДІЛДВСЕ 

10.45-11.00 

Розробка засобів та методів діагностики сказу тварин 

Бабкін М.В., к.в.н., с.н.с., керівник Національного агентства ветеринарних імунобіологічних 

засобів ДНКІБШМ 

11.00-11.15 

Якісна дезінфекція транспорту – біобезпека від інфекційних хвороб тварин 

Коваленко В.Л., д.в.н., проф. 

Пономаренко Г.В. 

11.15-11.30 

NIR-спектроскопія для контролю якості сировини та готової продукції в харчовій та 

аграрній промисловості 

Соколов М.Ю., спеціаліст NIR-обладнання Bruker Optics 

11.30-11.45 Кава-брейк 

11.45-12.00 

Законодавче підґрунтя скринінгової діагностики губчастоподібної енцефалопатії 

великої рогатої худоби в Україні 

Ложкіна О.В., к.в.н., ДНДІЛДВСЕ 

12.00-12.15 

Ризики зараження тварин та людей сибіркою, повязані з техногенно-екологічною 

безпекою та надзвичайною ситуацією в Україні 

Ординська Д.О., ДНДІЛДВСЕ 

12.15-12.30 
Проблема спарганозу в Україні 

Литвиненко О.П., к.в.н., с.н.с., ДНДІЛДВСЕ 

12.30-12.45 
Підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини України як інструмент 

забезпечення епізоотичного благополуччя держави 



Чумаченко В.В., д.в.н., с.н.с., ДНКІБШМ 

12.45-13.00 
Диференційна діагностика вірусної геморагічної хвороби кролів 

Напненко О.О., к.в.н., с.н.с., ДНКІБШМ 

13.00-14.00 ПЕРЕРВА 

14.00-14.15 

Оцінка ураження зерна кукурудзи і кормів Т-2 токсином та його метаболітами на 

території України протягом 2014-2018 рр. 

Камінська О.В., ДНДІЛДВСЕ 

14.15-14.30 
Пріоритетні методи визначення токсичних елементів в алкогольних виробах 

Шуляк С.В., ДНДІЛДВСЕ 

14.30-14.45 
Санація перещеплюваних культур клітин від мікоплазменної інфекції 

Ташута С.Г., к.в.н., ДНКІБШМ 

14.45-15.00 
Суспензійний метод визначення бактерицидної активності дезінфікуючих засобів 

Горбатюк О.І., к.в.н., ДНДІЛДВСЕ 

15.00-15.15 
Оцінка бактерицидної активності дезінфікуючих засобів 

Пинчук Н.Г., к.в.н., с.н.с., ДНКІБШМ 

15.15-15.30 Обговорення доповідей. Видача сертифікатів учасникам конференції 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


