
 
 

 

Всеукраїнський науково-практичний семінар  

«Лабораторна діагностика: освіта, наука, практика» 
 

 

Дата та час проведення: 21 жовтня 2021, 10.00-17.00 

Місце проведення: 
конференц-зал № 6,  

ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Київська обл., с. Березівка, вул. Амстердамська 1) 

Організатор: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

кафедра епізоотології, мікробіології та вірусології факультету 

ветеринарної медицини 

 

 

ПРОГРАМА* 
 

 

10.00-10.20 Відкриття науково-практичного семінару. Вступна промова декана факультету 

ветеринарної медицини академіка НААН Цвіліховського М.І. 

10.20-10.40 Автоматизація мікробіологічних досліджень у лабораторіях ветеринарної та 

харчової мікробіології. Досвід використання обладнання та порівняння 

ефективності 

Слободянюк А.С., ТОВ «Укрбіо» 

10.40-11.00 Проблема специфічності засобів імунодіагностики інфекційних хвороб 

Скибіцький В.Г., професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, 

Козловська Г.В., доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології,  

Хоменко Я.В. 

11.00-11.20 Лабораторна діагностика в умовах covid19 

Яблонська О.В., професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології 

11.20-11.40 Лабораторна діагностика сказу: виклики та перспективи 

Недосєков В.В., професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології 

11.40-12.00 Digital classroom – мікроскопія для освіти в епоху цифрових технологій 

Сміла З.В., керівник відділу біологічних технологій та клінічної патології ТОВ «Карл 

Цейсс» 

12.00-12.20 Досвід використання ССІУП в діагностуванні АЧС в Україні 

Володимир Володимирович Поліщук, національний консультант ФАО (ООН), 

епізоотолог 

12.20-12.40 Особливості ідентифікації ентеробактеріозів бджіл 

Галатюк О.Є., д.вет.н., проф., Романишина Т.О., к.вет.н., доц., Лахман А.Р., 

аспірантка кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології, Поліський 

національний університет, м. Житомир 

12.40-13.00 Кліщовий бореліоз в Україні – сучасні реалії 

Мельник М.В., доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології НУБіП 

України 

13.00-13.40 Перерва. Відвідування виставки 

13.40-14.00 Діагностика хелікобактеріозу тварин 

Мазур Т.В., професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, Вітенко О.О., 

аспірант 3 року, факультет ветеринарної медицини НУБіП 



14.00-14.20 Законодавчі та практичні аспекти досліджень молока сирого на вміст 

антибіотиків при його закупівлі 

Ситнік В.А., доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології 

14.20-14.40 Діагностика хвороб риб 

Олійник О.Б., директор іхтіопатологічної лабораторії державного агентства 

рибного господарства України 

14.40-15.00 Належна практика у бджільництві – запорука виробництва безпечного меду  

Якубчак О.М., професор, Таран Т.В., доцент, Єрмак А.В., аспірант кафедри 

ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька НУБіП України 

15.00-15.20 Лабораторна діагностика: новели РДП 

Лебідь Д.М., аспірант кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, лікар 

ветеринарної медицини відділу розробки імунобіологічних препаратів BioTestLab 

15.20-15.40 ГІС-технології, як інструмент посилення ефективності контролю за 

інфекційними хворобами 

Маковська І.Ф., аспірант кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології 

15.40-16.00 Мікробіологічні дослідження в Українській лабораторії якості і безпеки 

продукції АПК НУБіП України. Основні напрями досліджень 
Вішован Ю.Ю., м.н.с., Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК 

НУБіП України  

16.00-16.20 Кількісні дослідження біологічного матеріалу за допомогою приладу Scan® 500 

is an automatic color colony counter 

Гранат А.В., м.н.с., Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП 

України  

16.20-16.40 Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів за 

допомогою приладу Scan® 500 is an automatic color colony counter  

Бояновський С.О., м.н.с., Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК 

НУБіП України  

16.40-17.00 Вплив деяких антисептиків на мікрофлору ґрунту  

Волошина Є.А., магістр 2 курсу, факультет ветеринарної медицини НУБіП 
 

 

 

 

Участь в науково-практичних заходах Виставки на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


