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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
31 жовтня 2019 року, 1400 – реєстрація учасників; 

 1415 – секційні засідання. 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв; 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, ректор університету, 

голова оргкомітету. 
Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та 

інноваційної діяльності, заступник голови 
оргкомітету. 

Новак В.П., д-р біол. наук, професор, перший проректор. 
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, проректор з освітньої, виховної 

та міжнародної діяльності. 
Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, директор ДУ "НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти". 
Ровни П., професор, Словацький сільськогосподарський університет,  

м. Нітра. 
Сахнюк В.В., д-р вет. наук, професор, декан факультету ветеринарної 

медицини.  
Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук, доцент, координатор НТТМ факультету 

ветеринарної медицини.  
Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук, доцент, начальник редакційно-видав-

ничого відділу, відповідальний секретар. 
Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідуюча відділу аспірантури та 

докторантури. 
Царенко Т.М., канд. вет. наук, доцент, начальник відділу наукової та 

інноваційної діяльності. 
Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник навчально-методичного 

відділу моніторингу якості освіти та виховної роботи. 
Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, доцент, координатор НТТМ університету. 
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Секція 1: МОРФОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ 
 

31 жовтня 2019 р., 14 00, ауд. № 206, корп. № 10 
 

Керівники – Новак В.П., д-р біол. наук  
                       Ільніцький М.Г., Козій В.І., доктори вет. наук 
Секретар –  Ємельяненко А.А., канд. вет. наук 

 
1. Репаративний остеогенез місця зламу клубової кістки за екстракорти-
кального остеосинтезу в собак. 

Ільніцький М.Г., д-р вет. наук 
Сторожук В.А., канд. біол. наук 
Дудка В.Б., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Система е-навчання – MOODLE за інтерактивного вивчення цитоло-
гії, гістології та ембріології. 

Новак В.П., д-р біол. наук 
Бевз О.С., канд. вет. наук 
Мельниченко А.П., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Етичні принципи використання тварин у наукових дослідженнях. 

Козій В.І., Ніщеменко М.П., доктори вет. наук  
Шмаюн С.С., Порошинська О.А., Стовбецька Л.С., Ємелья-
ненко А.А., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Активність ферментів органів травлення за впливу наноаквахелатів 
селену, цинку та вітаміну Е. 

Ніщеменко М.П.,  д-р вет. наук 
Омельчук О.В., здобувач 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Розвиток поведінкових реакцій у птиці. 

Порошинська О.А., канд. вет. наук 
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Білоцерківський національний аграрний університет 
Секція 2:  ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ  

ХВОРОБИ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 
 

31 жовтня 2019 р., 1415, ауд. № 439, корп. № 8 
 

Керівники – Ярчук Б.М., канд. вет. наук 
                        Рубленко І.О., д-р вет. наук 
Секретар –   Білик С.А., канд. вет. наук 

 
1. Закономірність розвитку епізоотичного та інфекційного процесів за лей-
козу ВРХ та методологія системи профілактичних та оздоровчих заходів. 

Ярчук Б.М., Білик С.А., Довгаль О.В., Тирсін Р.В.,  
Шульга П.Г., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Профілактика та ефективність лікування парвовірусної інфекції собак 
в умовах приватної клініки. 

Корнієнко Л.М., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Гнатишин Ю.С., лікар ветеринарної медицини 
Ветеринарна клініка Долецьких, м. Київ 

 
3. Лікування та профілактика парвовірусного ентериту собак в умовах 
приватної клініки ветеринарної медицини ПП «Козлова» м. Кривий Ріг. 

Довгаль О.В., Ярчук Б.М., Тирсін Р.В., Білик С.А.,  
Шульга П.Г., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Епізоотологічний моніторинг та лікувально-профілактичні заходи при 
колібактеріозі телят. 

Шульга П.Г., Ярчук Б.М., Білик С.А., Тирсін Р.В.,  
Довгаль О.В., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Клініко-епізоотологічні особливості диплококозу телят. 

Тирсін Р.В., Ярчук Б.М., Довгаль О.В., Білик С.А., Шульга 
П.Г., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Сучасний стан проблеми лейкозу великої рогатої худоби в Україні. 

Царенко Т.М., канд. вет. наук 
Ярчук Б.М., канд. вет. наук 



 

5 

Білоцерківський національний аграрний університет 
7. Молекулярна характеристика ізолятів Salmonella enterica subsp. Ente-
rica serovar Enteritidis, виділених від птиці. 

Рубленко Н.М., мол. наук. співробітник 
Дерябін О.М., старш. наук. співробітник 
Головко А.М., академік НААН 
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і 
штамів мікроорганізмів 

 
8. Біологічні властивості ешерихій, продукуючих цитотоксин. 

Зоценко В.М.,  канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Лабораторна діагностика сибірки в Україні. 

Рубленко І.О., д-р вет. наук 
Тарануха С.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Скрипник В.Г., д-р вет. наук 
Українська асоціація виробників і дистриб’юторів ветеринар-
них препаратів і кормових добавок 

 
10. Альтернативно-мотиваційні підходи під час вивчення курсу «Мікро-
біологія» студентами аграрного  спрямування. 

Андрійчук А.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Мікроміцети зерна пшениці в Україні. 

Островський Д.М.,  асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Секція 3: ПРОБЛЕМИ НЕІНФЕКЦІЙНОЇ  

ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН 
 

31 жовтня 2019 р., 1415 , ауд. № 227, корп. № 8 
 

Керівники – Сахнюк В.В., Головаха В.І., доктори вет. наук   
Секретар – Піддубняк О.В., канд. вет. наук 

 
1. Діагностика кетозу високопродуктивних корів за використання сис-
теми Cow Manager. 

Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Вплив препарату «Абетка для тварин» на А-вітамінний і мінеральний 
обмін у коней. 

Богатко Л.М., Безух В.М., Вовкотруб Н.В.,  



 

6 

Мельник А.Ю., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

3. Нераціональне використання вуглеводистих кормів – причина розви-
тку хронічного ацидозу у високопродуктивних корів. 

Сахнюк В.В., д-р вет. наук 
Чуб О.В., Харченко А.В., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Інноваційні методи профілактики внутрішньої патології у корів голш-
тинської породи в транзитний період. 

Паценко Д.Д., Паценко О.В., здобувачі 
Головаха В.І., д-р вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Вплив препарату «Абетка для тварин» на показники гемоцитопоезу та 
обмін мікроелементів у телят. 

Безух В.М., Саморай М.М., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Уміст небілкових азотистих компонентів у сироватці крові курчат-
бройлерів за використання препарату Декавіт. 

Мельник А.Ю., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Уміст мікроелементів у пір’ї клінічно здорових та хворих  на пероз 
курчат-бройлерів. 

Сакара В.С., аспірант 
Мельник А.Ю., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Стан еритроцитопоезу у службових собак за фізичного навантаження. 

Піддубняк О. В., канд. вет. наук 
Головаха В.І., д-р вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Кюрчєв О. М., лікар вет. мед., кінолог-інструктор КСУ 

 
9. Показники крові у поросят за гастроентериту. 

Гарькавий В.О., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Деякі аспекти патогенезу кетову та гепатодистрофії  у високопроду-
ктивних корів. 
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Харченко А. В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

11. Скоротлива функція міокарда лівого шлуночка та рівень cTnI у си-
роватці крові собак за ХСН. 

Трофім’як Р.М., асистент 
Слівінська Л.Г., д-р вет. наук 
Львівський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 
12. Діагностичне значення індексу активності неспецифічного запален-
ня кишечнику. 

Дубовец І.В., аспірант 
Слівінська Л.Г., д-р вет. наук 
Львівський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 
13. Структурні зміни в печінці курей-несучок за гепатозу. 

Яремчук В.Ю., аспірант 
Слівінська Л.Г., д-р вет. наук 
Стронський Ю.С., канд. вет. наук 
Львівський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 
14. Діагностика кормової алергії у поросят-відлученців і якість м'яса 
при використанні алергена. 

Мацинович М.С.,  асистент 
УО «Вітебська ордена «Знак Пошани» державна академія  ве-
теринарної медицини", м. Вітебськ, Республіка Білорусь 

 
 

Секція 4: ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА  
ТА ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ, ПАРАЗИТОЛОГІЯ 

ТА ФАРМАКОЛОГІЯ 
 

31 жовтня 2019 р., 1415,  ауд. № 503, корп. № 8 
 

Керівники –  Лясота В.П., Рубленко С.В., доктори вет. наук 
                        Антіпов А.А., Папченко І.В., кандидати вет. наук 
Секретар – Тишківська Н.В., канд. вет. наук 

 
1. Проблема паразитарних зоонозів у Туркменістані. 

Бакиєв Б.Н., Купріянов І.І., аспіранти 
Субботіна І.А., канд. вет. наук 



 

8 

УО «Вітебська ордена «Знак Пошани» державна академія ве-
теринарної медицини", м. Вітебськ, Республіка Білорусь 

2. Показники якості яловичини на агропромислових ринках м. Біла Церква. 
Лясота В.П., д-р вет. наук 
Богатко Н.М., Букалова Н.В., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Контроль показників якості та безпечності кисломолочних продуктів 
упродовж технологічного процесу. 

Хіцька О.А., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Вплив кратності годівлі риби на рибопродуктивність нагульних 
ставків. 

Джміль В.І., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5.  MALDI-TOF мас-спектрометрія за визначення безпечності кормів. 

Тишківська Н.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Патоморфологія мастоцитоми у собак. 

Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Особливості неопластичного прояву епулідів у собак. 

Утеченко М. В., канд. вет. наук 
Папченко І. В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Розвиток африканської чуми свиней в історичному аспекті та її від-
мінність від класичної. 

Папченко І.В., канд. вет. наук 
Утеченко М. В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Особливості використання цефтіофуру у різних видів тварин. 

Козій Н.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Використання амітразину та орідермілу за отодектозу котів. 
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Авраменко Н.В., Шаганенко В.С. – кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

11. Методи вивчення ситуації з трихінельозу в Україні. 
Артеменко Л.П., Гончаренко В.П., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Лікування собак за дирофіляріозної інвазії. 

Соловйова Л.М., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Розповсюдження трихурозної інвазії серед собак Білоцерківського 
регіону. 

Головаха І.В., аспірантка 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
14. Лікування овець за нематодозної інвазії. 

Антіпов А.А., Гончаренко В.П., Бахур Т.І., кандидати вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
15. Ефективність методів гельмінтоовоскопії для детекції забруднення 
піску яйцями Toxocara spp. 

Желтков Д.О., виконавець конкурсної роботи МАН 
Злочевська Н.О., керівник конкурсної роботи МАН 
Бахур Т.І., канд. вет. наук 
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