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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

27 вересня 2018 року, 10:00 – пленарне засідання  

                                                  (конференц-зала) 
28 вересня 2018 року, 14:30 – 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., професор, д-р екон. наук, проректор з наукової та інно-

ваційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

Димань Т.М., професор, д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної 
та міжнародної діяльності. 

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

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

докторантури, вчений секретар університету. 

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

інноваційної діяльності. 

Зубченко В.В., доцент, канд. екон. наук, начальник навчально-мето-

дичного відділу моніторингу якості освіти та виховної 
роботи. 

Олешко О.Г., доцент, канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету. 

Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук, координатор НТТМ на факультеті вете-

ринарної медицини. 

Судика Н.В., відповідальний секретар, начальник редакційно-видав-

ничого відділу. 

 



3 

 

 

 

Секція: ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН  

У СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 
 

28 вересня 2018 р., 14:30, ауд. 439 
 

Керівники – д-р вет. наук Корнієнко Л.Є., 

                       кандидати вет. наук  Ярчук Б.М., Зоценко В.М. 

Секретар – канд. вет. наук  Білик С.А. 

 

1. Епізоотична ситуація за лептоспірозу собак у м. Київ за 2016–2018 рр. 

Бабюк С.Я., аспірант 

Корнієнко Л.Є., д-р вет. наук  

Царенко Т.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Уховський В. В., д-р вет. наук 

Пискун А. В., канд. вет. наук  

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ 

Пискун О. О., канд. вет. наук 
 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагнос-

тики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 
 

2. Причини появи антибіотикорезистентності штамів збудника стрепто-

кокозу поросят. 
Савченюк М.О., аспірант 
Науковий керівник – Корнієнко Л.Є., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Перспектива застосування озону для зниження рівня мікробного на-

вантаження. 

Савченюк М.О., аспірант 
Корнієнко Л.Є., д-р вет. наук 

Царенко Т.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Наукові підходи щодо програм ерадикації збудника дизентерії свиней.  

Тирсін Р.В., канд. вет. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
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5. Епізоотична ситуація, діагностика та основні засади профілактики і 
боротьби з лептоспірозом великої рогатої худоби. 

Ярчук Б.М., канд. вет. наук 

Корнієнко Л.Є., д-р вет. наук 

Білик С.А., Тирсін Р.В., Довгаль О.В., Шульга П.Г., 
Тирсіна Ю.М., кандидати вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Грушко В.В., начальник районного управління  

Головне управління Держпродспоживслужби Вінницької області 
 

6.  Поширення, особливості епізоотології африканської чуми свиней в 

Чернігівській та Миколаївській областях. 

Корнієнко Л.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Виділення спор сибірки з об’єктів навколишнього середовища (ґрунту).  

Рубленко І.О., канд. вет. наук 

Рубленко С.В., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  

Скрипник В.Г., д-р вет. наук  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагнос-

тики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 

Головко А.М., д-р вет. наук, академік НААН  

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагнос-

тики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ 

 

 

Секція: ПРОБЛЕМИ НЕІНФЕКЦІЙНОЇ  
ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН 

 

28 вересня 2018 р., 14:30, ауд. 227 
 

Керівники – д-ри вет. наук  Сахнюк В.В., Головаха В.І. 
Секретар – канд. вет. наук Вовкотруб Н.В. 

 

1. Процеси перекисного оксинення ліпідів у тканині яєчників перепілок 

у різні періоди яйцекладки. 

Ніщеменко М.П., д-р вет. наук  

Порошинська О.А., Стовбецька Л.С., кандидати вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
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2. Вплив наноаквахелатів цинку і германію на обмін кальцію, фосфору 

та магнію в організмі телят. 
Панько Я.І., аспірант 
Науковий керівник – Ніщеменко М.П., д-р вет. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Зміни властивостей еритроцитів у собак за бабезіозу. 

Головаха В.І., д-р вет. наук 

Піддубняк О.В., канд. вет наук 

Білоцерківський національний аграрний університе 

Анфьорова М.В., здобувач 

Одеський державний аграрний університет 
 

4. Сучасні підходи щодо менеджменту дійних корів. 

Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук 

Колодій Б.В., магістрант 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Білково-ліпідний обмін та функціональний стан печінки в курчат-

бройлерів за використання вітамінно-амінокислотного комплексу «Абе-

тка для тварин». 

Мельник А.Ю., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Етіологія та лікування дрібних домашніх тварин за отруєння теобро-

міном. 

Москаленко В.П., канд. вет. наук 

Шабельна В.О., магістрантка 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Удосконалення утримання свиней як засіб профілактики їх внутріш-

ніх хвороб. 

Гарькавий В.О., канд. вет. наук 

Калина А.О., магістрант 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Особливості відбору крові у курчат-бройлерів добового віку. 

Сакара В.С., аспірант 
Науковий керівник – Мельник А.Ю., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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9. Післяродова гемоглобінурія корів. 

Чуб О.В., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. А-вітамінний обмін у північно-здорових високопродуктивних корів. 

Бурлаченко О.Я., здобувач 

Науковий керівник – Сахнюк В.В., д-р вет. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Роль цинку, купруму, хрому, нікелю, ванадію, олова, молібдену у 

процесах метаболізму високопродуктивних корів. 

Харченко А.В., докторант 
Науковий керівник – Сахнюк В.В., д-р вет. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Показники крові у собак за отруєння зоокумарином. 

Безух В.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Кетоз висопродуктивних корів: інформативні методи діагностики та 

ефективна профілактика. 

Сахнюк В.В., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Стан еритроцитопоезу у коней за використання препарату «Абетка 

для тварин». 

Богатко Л.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

15. Зміни показників КОР і лактату у крові собак за гепаторенального 

синдрому. 

Мостовий Є.В., аспірант 
Головаха В.І., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Функциональное состояние печени в условиях промышленной тех-

нологии и ее коррекция при токсической гепатодистрофии. 

Великанов В.В., канд. вет. наук 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины» 
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17. Клинико-биохимическая характеристика метаболического синдрома 

у высокопродуктивных молочных коров. 

Курдеко А.П., д-р вет. наук 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины» 
 

18. Протоколы диагностики болезней и лечение животных в клиниче-

ской ветеринарной практике. 

Курдеко А.П., Коваленок Ю.К., доктора вет. наук 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины» 
 

19. Особенности этиопатогенеза в неонатальной патологии телят в 

условиях биогенетической провинции (Витебская область). 

Мацинович А.А., Белко А.А., кандидаты вет. наук 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины» 
 

20. Профилактика аллергии на белковые компоненты корма у поросят 
больных гастроэнтеритом. 

Мацинович М.С., ассистент 
Белко А.А., канд. вет. наук 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины» 

 
 

Секція: НОВІТНІ ПІДХОДИ ЗА ДІАГНОСТИКИ  

ТА ЛІКУВАННЯ ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ ТВАРИН.  

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ  
ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

28 вересня 2018 р., 14:30, ауд. 503 
 

Керівники – д-р вет. наук Лясота В.П., 

                       кандидати вет. наук Антіпов А.А., Утеченко М.В. 

Секретар – канд. вет. наук Джміль В.І. 
 

1. Санітарно-гігієнічна експертиза меду – запорука якості та його безпе-

чності.  
Лясота В.П., д-р вет. наук 

Богатко Н.М., Букалова Н.В., кандидати вет. наук 

Білоцеркіський національний аграрний університет 
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2. Критерії оцінки безпечності та якості м’яса птиці. 
Богатко Н.М., Букалова Н.В., Мельник А.Ю.,  

Богатко Л.М., кандидати вет. наук 

Лясота В.П., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

  
3. Вимоги щодо запровадження системи простежування у харчовому 

ланцюгу. 

Богатко Н.М., Букалова Н.В., Богатко Л.М., кандидати вет. наук 

Лясота В.П., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Приліпко Т.М., д-р с.-г. наук 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
4. Ветеринарно-санітарний контроль корму рослинного походження для 

продуктивних тварин.  

Букалова Н.В., Богатко Н.М., кандидати вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Приліпко Т.М., д-р с.-г. наук 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
5. Аналіз відповідності показників якості вітчизняного меду міжнарод-

ним вимогам. 

Хіцька О.А., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

6. Патоморфологія цирковірусної інфекції свиней. 

Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
7. Аналіз складу деяких ковбасних виробів різних виробників та хінка-

лей ПП “Єрмолинські” за результатами гістодослідження. 

Папченко І. В., канд. вет. наук 

Утеченко М. В., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. The defeat of target tissues in visceral toxocarosis.  

Bаkhur T.I., Аntipоv А.A., Goncharenko V.P., associate professor 

Bilа Tserkvа Nаtiоnаl Аgrаriаn University 
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9. Методи діагностики та лікування за капіляріозу курей. 

Соловйова Л.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Досвід лікування собак за токсокарозної інвазії. 
Артеменко Л.П., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Комплекснa терaпія кишкових немaтодозів свиней. 

Авраменко Н.В., Козій Н.В., Підборська Р.В.,  

Шаганенко В.С., кандидати вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Епізоотична ситуація з ехінококозу в Україні. 
Головаха І.В., аспірантка 
Науковий керівник – Антіпов А.А., канд. вет. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Дезинвазия объектов внешней среды при стронгилоидозе дезинфек-

тантом «НВ-1». 

Патафеев В.А., канд. вет. наук 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины» 
 

14. Эффективность Эльветрана SC 5% при псороптозе крупного рогато-

го скота. 

Столярова Ю.А., канд. вет. наук 

Кузнецова Д.С., аспирант 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины», Республика Беларусь 
 

15. Дослідження клініко-гематологічного статусу поросят різного віку. 

Кійко Г.С., аспірантка 
Харківська державна зооветеринарна академія 

 

16. Measurement of Tear Secretion in Healthy Pigeons by Using Phenol Red 

Thread Test. 

Ali Hayat, Department of Surgery, Fac. Vet. Med., Harran Univ., 

Şanlıurfa-Turkey 

Halil Selçuk Biricik, Department of Lab. Anim., Fac. Vet. Med., 

Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar-Turkey  
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Секція: ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ. 
ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ 

ОРГАНІВ ВІДТВОРЕННЯ 
 

28 вересня 2018 р., 14:30, ауд. 315 
 

Керівники – доктори вет. наук, академіки НААН  

 Рубленко М.В., Власенко В.М., 

 д-р вет. наук Власенко С.А. 

Секретар – канд. вет. наук Яремчук А.В. 
 

1. «Мелвет» за різних схем анестезії у собак. 
Рубленко С.В., Власенко В.М., доктори вет. наук, академіки НААН 
Яремчук А.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Гістоморфологічні аспекти впливу на репаративний остеогенез біоке-
раміки, легованої кремнієм. 

Чемеровський В.О., аспірант 
Науковий керівник – Рубленко М.В., д-р вет. наук, академік НААН  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Гістологічні зміни тканин за різних методів лікування гнійних ран у собак. 
Гєрдєва А.О., аспірант 
Ільніцький М.Г., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Особливості профілактики травматизму в сучасних свинокомплексах. 
Ємельяненко О.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Поширення гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців у корів. 
Черняк С.В., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Фармакологічна корекція післяопераційного періоду за мастектомії. 
Білий Д.Д., канд. вет. наук 
Дніпропетровський агротехнічний університет 
Рубленко М.В., д-р вет. наук, академік НААН 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Матеріали і технології їх застосування у регенеративній ветеринарії. 
Рубленко М.В., д-р вет. наук, академік НААН    

Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. Особливості кісткової регенерації під впливом аутологічних мезенхі-
мальних кістково-мозкових клітин в штучних дефектах кролів. 

Андрієць В.Г., канд. вет. наук 

Рубленко М.В., д-р вет. наук, академік НААН    

Білоцерківський національний аграрний університет 

Зубов Д.А., канд. біол. наук 

Васільєв Р.Г., наук. співробітник 

Інститут генетичної та регенеративної медицини 
 

9. Неоплазії органів ротової порожнини у собак і котів. 

Франчук Л.О., канд. вет. наук 

Одеський державний аграрний університет 
 

10. Коррекция репродуктивного потенциала коров с симптомокомплек-

сом неблагоприятного прогноза относительно течения родов и послеро-

дового периода. 

Ордин Ю.Н., Плахотнюк И.Н., Ивасенко Б.П.,  
Вельбивец Н.В., кандидаты вет. наук 

Белоцерковский национальный аграрный университет  
  

11. Перебіг післяродового періоду в корів за норми та патології.  

Вельбівець М.В., Плахотнюк І.М., Бабань О.А., Ордін Ю.М., 
Єрошенко О.В., кандидати вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Ангіоархітектоніка капсули тарсального та колінного суглобів у по-

рівняльному аспекті.  
Новак В.П., д-р біол. наук 

Бевз О.С., канд. вет. наук 

Мельниченко А.П., канд. біол. наук  

Нечипорук Є.В., аспірант 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Ефективність застосування лещат за консервативного лікування 

вправних пупкових гриж у свинок. 

Полтавець А., магістр ветеринарної медицини 

Промисловий свинокомплекс, Данія 

Чорнозуб М.П., канд. вет. наук 

Козій В.І., д-р вет. наук 

Полтавець Я., студент 4 курсу  

Білоцерківський національний аграрний університет 


