
 
 

Науково-практичний семінар  
«Лабораторна діагностика: освіта, наука, практика» 

(присвячений 120-річчю НУБіП України) 
 
Дата та час 
проведення: 17 жовтня 2018, 10.00–17.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільон №1, зал №8 

Організатори: Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра 
мікробіології, вірусології та біотехнології, факультет ветеринарної медицини 

 
ПРОГРАМА* 

 

10.00–10.15 Відкриття науково-практичного семінару. Вступна промова  
Цвіліховський М.І., декан факультету ветеринарної медицини, академік НААН 

10.15–10.30 
Вітальне слово представника Держпромспоживслужби України 
Басюк І.П., начальник відділу управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії 
Держпромспоживслужби України в м.Києві 

10.30–10.45 
Біобезпека та біозахист в умовах діагностичних лабораторій 
Мазур Т.В., д.вет.н., проф., зав. каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, факультет 
ветеринарної медицини 

10.45–11.00 
Лабораторна діагностика інфекційних хвороб – теорія і практика  
Яблонська О.В., проф. каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, факультет ветеринарної 
медицини 

11.00–11.15 

Інтеграційний процес у сфері освіти Білоцерківського національного аграрного університету 
факультету ветеринарної медицини в рамках програми Еразмус+ 
Рубленко І.О., к.вет.н., доц., Білоцерківський національний аграрний університет;  
Тарануха С.І., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет 

11.15–11.45 
Майстер-клас «Сучасні технології світлової мікроскопії для мікробіології, вірусології та 
біотехнології» 
Гридасов В.О., старший інженер відділу сервісу ТОВ «ОПТЕК» 

11.45–12.00 Досвід використання ССІУП в діагностуванні АЧС в Україні 
Поліщук В.В., національний консультант ФАО (ООН), епізоотолог 

12.00–12.15 

Роль хребетних тварин у циркуляції вірусу Крим-Конго геморагічної лихоманки в природних 
осередках інфекції на території України 
Мельник М.В., к.вет.н., доц. каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, факультет 
ветеринарної медицини 

12.15–12.30 
Особливості діагностики та профілактики заразних хвороб бджіл 
Галатюк А.Є., д.вет.н., прф,. зав. каф. мікробіології, фармакології та епізоотології ЖНАЕУ;  
Марченков Ф.С., заступник директор з наукової роботи ПП «Кронос Агро» 

12.30–12.45 Мікологічні та мікотоксикологічні критерії у формуванні градації якості кормів 
Андрійчук А.В., к. в.н., доцент, Білоцерківський національний агарний університет 

12.45–13.00 
Вплив нанокристалічного діоксиду церію на антибіотикорезистентність мікрофлори 
кишківника перепілок 
Зоценко В.М., к.вет.н., доцент, Білоцерківський національний агарний університет 

13.00–13.15 Виділення спор Bac.аnthracis із грунту 
Рубленко І.О., к. в.н., доцент, Білоцерківський національний агарний університет 

13.15–14.15 Кава-брейк. Огляд виставки 

14.15–14.30 
Діагностика ієрсиніозної токсикоінфекції 
Козловська Г.В., к.вет.н., доц. каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, факультет 
ветеринарної медицини 



14.30–14.45 

Особливості діагностики та біологічні властивості стафілококів  
Яблонська О.В., проф.каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, факультет ветеринарної 
медицини; 
 Савчук О.В., пошукач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, факультет ветеринарної 
медицини  

14.45–15.00 Детекція та диференційна діагностика термофільних кампілобактерій 
Виговська Л.М., к.вет.н., с.н.с., УЛЯБП АПК 

15.00–15.15 
Застосування «Імунобактерин Д» для профілактики хвороб у великої рогатої худоби 
Рибачук Ж.В., к.вет.н., доц. каф. мікробіології, фармакології та епізоотології  ЖНАЕУ; 
Предко А. лікар ветеринарної медицини 

15.15–15.30 Вакцинація як елемент запобігання поширенню антибіотикорезистентності мікроорганізмів 
Ушкалов В.О., чл.-к. НААН, директор УЛЯБП АПК 

15.30–15.45 Збагачений наноселеном пробіотик L.plantarum ІМВ В-7679 
Тимошок Н., с.н.с., відділ проблем інтерферону та імуномодуляторів ІМВ ім. Д.К. Заболотного 

15.45–16.00 Мікроміцети зерна пшениці 2016 року врожаю 
Островський Д.М., асистент, Білоцерківський національний агарний університет 

16.00–16.30 
Майстер-клас «Особливості виявлення збудників бактеріальних харчових токсикоінфекцій за 
використання хромогенних середовищ»  
Мех Н.Я., провідний спеціаліст ДНДІЛДВСЕ  

16.30–17.00 
Майстер-клас «Автоматизовані мікробіологічні методи для потреб ветеринарних лабораторій та 
лабораторій санітарно-ветеринарної експертизи» 
Слободянюк А., керівник відділу промислової мікробіології  компанії УКРБІО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь в науково-практичних заходах Виставки на безоплатній основі! 
* В програмі можливі зміни та доповнення  


