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Оргкомітет семінару: 
 

Даниленко А.С.   голова, ректор Білоцерківського національного 

аграрного університету, академік НААН 

Гриневич Л.М.       міністр освіти і науки України  

Кутовий Т.В.  міністр аграрної політики і продовольства 

України 

Лапа В.І. 

Іщенко Т.Д. 

голова Держпродспоживслужби України 

директор ДУ “НМЦ “Агроосвіта” 

Ніколя Перрен  радник з питань сільського господарства 

Посольства Франції в Україні 

Степура Л.О. помічник радника з питань сільського 

господарства Посольства Франції в Україні 

Емануель Суберан генеральний директор VetAgro Sup 

Аньєс Леблон координатор твінінг-проекту МЕБ, професор 

VetAgro Sup 

Марк Артуа професор VetAgro Sup 

Карін Портьє професор VetAgro Sup 

Ален Готьє професор VetAgro Sup 

Рубленко М.В.   координатор твінінг-проекту МЕБ, професор 

Щуревич Г.О. директор ІПНКСВМ Білоцерківського НАУ 

Головаха В.І. в.о. декана ФВМ Білоцерківського НАУ 

Цвіліховський М.І. голова підкомісії: 211 Ветеринарна медицина 

НМК 11 з аграрних наук та ветеринарії МОН, 

декан ФВМ НУБіП 

Корнієнко Л.Є. професор БНАУ 

Сахнюк В.В.  професор БНАУ 

Зоценко В.М. доцент БНАУ 

Царенко Т.М. доцент БНАУ 

Хіцька О.А. доцент БНАУ 

Андрієць В.Г. доцент БНАУ 

Рубленко І.О. доцент БНАУ 

Вовкотруб Н.В. доцент БНАУ 
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Учасники семінару: представники Міністерства освіти і науки та Міні-

стерства аграрної політики і продовольства України, Дежпродспоживс-

лужби України, декани та викладачі факультетів ветеринарної медици-

ни, науково-педагогічні працівники VetAgro Sup (м. Ліон, Франція), 

співробітники науково-дослідних інститутів НААН, магістранти та сту-

денти факультету ветеринарної медицини, слухачі курсів безперервної 

освіти, представники ветеринарного бізнесу. 

 

Мета семінару – представлення та аналіз результатів претвінінг-

проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та VetAgroSup щодо підвищен-

ня якості ветеринарної освіти в Україні. 

 

 

ПОРЯДОК  РОБОТИ  СЕМІНАРУ: 
 

27 вересня 2017 р. 
9.00–10.00 – реєстрація учасників, корпус № 8.  

10.00–12.00 – відкриття семінару, пленарне засідання; 

12.00–13.00 – обідня перерва;  

13.00 – 15.00 – робота в групах; 

15.00–16.30 – пленарне засідання (дискусії, підсумки). 
 

28 вересня 2017 р. 
9.00–12.00 – відкриті заняття професорів VetAgro Sup для студентів, 

підсумки претвінінг-проекту та підготовка звіту для МЕБ. 

 

Регламент роботи: привітання – 10 хв; доповіді на пленарному засі-

данні – до 25 хв; виступи в обговореннях – до 5 хв. 
 

Робочі мови: українська, французька, англійська.   
 

Місце проведення:  

Білоцерківський національний аграрний університет,  

корпус № 8, вул. Ставищанська, 126, м. Біла Церква,  

Київська область 
 

Телефон для довідок: 0934663380 (Рубленко М.В.) 

 0676931773 (Головаха В.І.) 
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27 вересня  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератори: проф. Леблон А., проф. Рубленко М.В. 

 

10.00–10.10 

Даниленко А.С., ректор університету, академік НААН 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

10.10–10.20 

Емануель Суберан, генеральний директор VetAgroSup 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

10.20–10.45  

А. Леблон, координатор проекту, М. Артуа, професор (VetAgroSup) 

Співпраця МЕБ – ВетАгро Сюп – Білоцерківський національний аг-

рарний університет: Користь і уроки програми, присвяченої реформі 

ветеринарної медицини в Україні 

 

10.45–11.10  

Рубленко М.В., координатор проекту, професор БНАУ 

Заходи Імплементації в Україні рекомендацій МЕБ щодо ветеринар-

ної освіти 

 

11.10 – 11.35 

Цвіліховський М.І., голова науково-методичної комісії з напряму 

ветеринарна медицина МОН України, декан факультету ветмедицини, 

професор НУБіП 

Перспективи підготовки лікарів ветеринарної медицини в Україні  

 

11.35–12.00  

Царенко Т.М., доцент БНАУ 

Модернізація інформаційної складової науково-дослідної діяльності 

університету та перспективи міжнародної наукової співпраці. 
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27 вересня 

РОБОТА В ГРУПАХ 

(13
00

–15
00

) 
І. Формування компетенцій у випускників факультетів ветери-

нарної медицини щодо забезпечення безпеки харчового ланцюга 
Модератори: доцент Хіцька О.А., доцент Вовкотруб Н.В., професор 

Alain Gonthier. 
1. Майстер-клас (доцент Хіцька О.А.) з модуля дисципліни “Гігієна 

харчових продуктів” – Аналіз небезпечних чинників та ризик-
орієнтована система державного контролю безпечності харчових проду-
ктів (методологія та педагогічні ресурси). 

2. Майстер-клас (доцент Вовкотруб Н.В.) з модуля дисципліни “То-
ксикологія” – Алгоритми діагностики отруєння тварин ветеринарними 
препаратами та аналіз токсикологічних протоколів (методологія та пе-
дагогічні ресурси). 

3. Майстер-клас (проф. Alain Gonthier) з модуля дисципліни Гігієна 
харчових продуктів – Аналіз випадків спалаху харчових отруєнь та ви-
вчення причин забруднення сальмонелою сиру, виготовленого з сирого 
молока (приклад викладання у формі тематичного дослідження). 

4. Дискусія щодо модернізації та формування навчальних програм з 
дисциплін “Гігієна харчових продуктів” та “Клінічна токсикологія”  ві-
дповідно до вимог МЕБ, національного і міжнародного законодавства з 
позицій концепції “Єдиного здоров’я”. 

 

ІІ. Моніторинг антибіотикорезистентності та раціональна анти-

біотикотерапія 
Модератори: доцент Рубленко І.О., асистент Шаганенко В.С., проф. 

Зорі Джуаледжі, проф. Каролін Пруяк. 
1. Майстер-клас (доцент Рубленко І.О.) з модуля дисципліни “Зага-

льна мікробіологія” – Сучасні методи визначення чутливості мікроорга-
нізмів до антибіотиків. 

2. Майстер-клас (асистент Шаганенко В.С.) з дисципліни “Фармако-
логія” – Раціональна антибіотико-терапія, її принципи, ризики безконт-
рольного використання хіміотерапевтичних препаратів. 

3. Презентація «Контроль антибіотикорезистентності в сучасних ре-
аліях лабораторної практики» (Прибатень Р.А., директор ТОВ НВФ Ук-
рмедіалаб, Всеукраїнська асоціація інфекційного контролю та антимік-
робної резистентності). 

4. Дискусія щодо модернізації та формування навчальних програм з 
дисциплін “Ветеринарна мікробіологія” та “Фармакологія”. 
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ІІІ. Модернізація змісту та методів викладання дисциплін (курсів) 
з епідеміологічної підготовки відповідно  до рекомендацій МЕБ щодо 
компетенцій випускників факультетів ветеринарної медицини. 

Модератори: професор Корнієнко Л.Є., професор Marc Artois, до-
цент Царенко Т.М. 

1. Майстер-клас (доцент Царенко Т.М.) – Модернізація навчального пла-
ну та методів викладання дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» 
відповідно до рекомендації МЕБ (методологія та педагогічні ресурси).  

2. Майстер-клас (професор Корнієнко Л.Є.) – Впровадження у на-
вчальний процес окремих методів навчання на прикладі викладання те-
ми “Африканська чума свиней” (методологія та педагогічні ресурси). 

3. Дискусія щодо модернізації та формування навчальних програм з 
дисциплін «Епізоотологія» та «Інфекційні хвороби» відповідно до ви-
мог МЕБ, національного і міжнародного законодавства з позицій конце-
пції “Єдиного здоров’я”. 

 

ІV. Модернізація анестезіологічної підготовки на факультетах 
ветеринарної медицини 

Модератори: проф. Карін Портьє, доцент Андрієць В.Г. 
1. Презентація клінічної підготовки студентів у Vet Agro Sup на прик-

ладі дисципліни «Анестезіологія» (методологія і педагогічні ресурси). 
2. Майстер-клас (доц. Андрієць В.Г., проф. Карін Портье) з дисцип-

ліни «Анестезіологія» – «Методика подання лекцій з анестезіології за 
концепцією «перевернутого класу». 

3. Презентація на тему «Ключові моменти інгаляційної анестезії» 
(проф. Карін Портьє) 

4. Дискусія щодо модернізації анестезіологічної підготовки в Україні. 
 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
15

00
–16

30
 

Модератори: проф. Аньес Леблон, проф. Рубленко М.В. 
Дискусії, підсумки. 

 

28 вересня 
9

00
–10

00
 

1. Відкриті заняття для студентів професорів VetAgro Sup з тематики 
дисциплін “Епізоотологія» (проф. Артуа М.) та «Хвороби коней» (проф. 
Леблон А., проф. Портье К.) 

 

10
30

–12
00

 
2. Підсумки та підготовка звіту для МЕБ щодо виконання претвінінг-
проекту. 


