
 
 

ІX науково-практична конференція 

«Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного 

 благополуччя та безпеки харчових продуктів» 
 

Дата та час проведення: 
19 жовтня 10.00-18.00 

20 жовтня 10.00-14.00 

Місце проведення: 
конференц-зал № 7,  

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

Організатори: 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та Державний науково-

контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) 

Модератори: 
Чечет О.М., канд. вет. наук, в.о. директора ДНДІЛДВСЕ;  

Головко А.М., д-р вет. наук, акад. НААН України, директор ДНКІБШМ 

 

ПРОГРАМА* 
 

19 жовтня, 10.00-17.00 

 
10:00-10:15 Відкриття конференції. Вступна промова 

Представник Держпродспоживслужби України 

10:15-10:30 Вітальна промова 

 

10:30-10:50 Система біобезпеки та біозахисту в мікробіологічних лабораторіях, як складова національної 

безпеки держави 

Головко А.М., д-р вет. наук, акад. НААН, директор ДНКІБШМ 

10:50-11:10 Порядок нагляду за антимікробною резистентністю коменсальних бактерій та збудників 

зоонозів у ветеринарній медицині в Україні 

Гаркавенко Т.О., канд. вет. наук, ст. наук. сп., перший заступник директора ДНДІЛДВСЕ 

11:10-11:25 Керівні принципи створення та поводження з Колекціями штамів мікроорганізмів 
Напненко О.О., канд. вет. наук, ст. наук. сп. НЦШМ ДНКІБШМ 

11:25-11:45 Комплекс підходів щодо оцінки чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів 

та інтерпретації результатів відповідно до EUCAST 
Горбатюк О.І., канд. вет. наук, доц., науковий співробітник лабораторії діагностики захворювань 

бактеріальної етіології науково-дослідного бактеріологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

11:45-12:00 Валідація терміну зберігання м’ясних продуктів 
Куршева А.М., провідний лікар ветеринарної медицини лабораторії мікробіологічних досліджень 

харчових продуктів та кормів науково-дослідного бактеріологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

12:00-12:15 Рівень поширення набутої стійкості серед штамів коменсальних E.coli, виділених від птиці 

промислового вирощування в Україні 

Козицька Т.Г., завідувач науково-дослідного бактеріологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

12:15-12:30 ПЕРЕРВА 

12:30-12:45 Запровадження інструменту співпраці між університетами та лабораторіями з метою 

покращення професійних знань та навичок викладачів університетів та фахівців лабораторій 

в рамках проекту ЄС Еразмус+  Ag-Lab 

Гетя Ольга, НМЦ вищої та фахової передвищої освіти 

12:45-13:00 Коронавірусні інфекції тварин і деякі властивості їх збудників 

Клестова З.С., д-р біол. наук, проф., заступник директора з наукової роботи ДНКІБШМ 

13:00-13:15 Сучасні вірусні інфекції. Небезпека заразного вузликового дерматиту для України 
Мороз О.А., провідний лікар ветеринарної медицини науково-дослідного епізоотологічного відділу 

ДНДІЛДВСЕ 

13:15-13:30 Наукові підходи до виконання «Програми визначення статусу України, як країни з 

контрольованим ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» 

Ложкіна О.В., канд. вет. наук, завідувач патоморфологічного науково-дослідного відділу 

ДНДІЛДВСЕ 



13:30-13:45 Скрепі ДРХ: заходи контролю та їх реалізація в Україні 

Купневська М.В., заступник завідувача науково-дослідного патоморфологічного відділу 

ДНДІЛДВСЕ 

13:45-15:00 ПЕРЕРВА 

15:00-15:15 Крим-Конго геморагічна лихоманка: аналіз епізоотологічної ситуації серед поголів'я 

сільськогосподарських тварин в Україні 

Дедок Л.А., молодший науковий співробітник науково-дослідного вірусологічного відділу 

ДНДІЛДВСЕ 

15:15-15:30 Генотипування вірусу геморагічної хвороби кролів 

Напненко О.О., канд. вет. наук, ст. наук. сп., НЦШМ ДНКІБШМ 

15:30-15:45 Хвороби бджіл бактеріальної етіології 
Ординська Д.О., молодший науковий співробітник лабораторії діагностики захворювань 

бактеріальної етіології науково-дослідного бактеріологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

15:45-16:00 Малий вуликовий жук – загроза Українському бджолярству 
Литвиненко О.П., канд. вет. наук, ст. наук. сп., завідувач науково-дослідного паразитологічного 

відділу ДНДІЛДВСЕ 

16:00-16:15 Методика проведення багатокомпонентного аналізу залишків пестицидів в продуктах 

бджільництва методом РХ-МС/МС 

Омельчун Ю.А., начальник лабораторії газової хроматографії науково-дослідного хіміко-

токсикологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

16:15-16:30 Лабораторна діагностика отруєнь собак ізоніазидом методом РХ/МС/МС 

Герасимчук Р.Р., провідний лікар ветеринарної медицини лабораторії рідинної хроматографії 

науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

 

20 жовтня, 10.00-14.00 
 

10:00-10:15 Сучасні методи дослідження лістеріозу 

Андріящук В.О., канд. вет. наук, молодший науковий співробітник лабораторії діагностики 
захворювань бактеріальної етіології науково-дослідного бактеріологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

10:15-10:30 Методи визначення фальсифікації м’ясних продуктів 

Олексієнко І.С., провідний лікар ветеринарної медицини науково-дослідного відділу біохімічних та 
молекулярних досліджень харчових продуктів, кормів та води ДНДІЛДВСЕ 

10:30-10:45 Виявлення залишкових кількостей антибіотиків у воді мікробіологічним методом 

Азиркіна І.М., начальник лабораторії мікробіологічних досліджень харчових продуктів та кормів 
науково-дослідного бактеріологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

10:45-11:00 Методи елементного аналізу в біологічних зразках 

Шуляк С.В., канд. вет. наук, завідувач науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу, 

Доброжан Ю.В., канд. вет. наук, молодший науковий співробітник лабораторіі рідинної 

хроматографії науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

11:00-11:15 Проблема залишків гормональних препаратів у продукції тваринного походження 
Кочетова Г.С., молодший науковий співробітник радіологічного науково-дослідного відділу 

ДНДІЛДВСЕ 

11:15-11:30 Обладнання для швидкого та надійного визначення вмісту мікотоксинів — крок у майбутнє 
Руслана Джафарова, спеціаліст демонстраційно-констультаційного центру ТОВ «СОКТРЕЙД» 

11:30-11:45 Санітарно-бактеріологічні дослідження об’єктів навколишнього середовища. Законодавча 

база 
Мусієць І.В., начальник лабораторії діагностики захворювань бактеріальної етіології науково-

дослідного бактеріологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

11:45-12:00 ПЕРЕРВА 

12:00-12:15 Контамінація афлатоксинами арахісу та продуктів його переробки 

Марченко Т.В., начальник лабораторії визначення ELISA-TEST та визначення мікотоксинів 
науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу ДНДІЛДВСЕ 

12:15-12:30 Методика визначення Норовірусу в харчових продуктах 

Гайдей О.С., канд. вет. наук, ст. наук. сп., завідувач науково-дослідного відділу біохімічних та 
молекулярних досліджень харчових продуктів, кормів та води, Олексієнко І.С., провідний лікар 

ветеринарної медицини науково-дослідного відділу біохімічних та молекулярних досліджень 
харчових продуктів, кормів та води  ДНДІЛДВСЕ 

12:30-12:45 Виявлення біомаркеру тетрациклін в зубах диких м’ясоїдних 

Павлунько В.Г., молодший науковий співробітник науково-дослідного патоморфологічного відділу 
ДНДІЛДВСЕ 

12:45-13:00 Сучасні інструментальні методи визначення безпеки харчових продуктів,  

Петрук Л.В., представник компанії АЛТ Україна Лтд 

13:00-13:15 Обговорення доповідей. Видача сертифікатів учасникам конференції 

 
                                                                                                                                                                                                   * В програмі можливі зміни та доповнення 


