МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

ПРОГРАМА
науково-практичної і навчально-методичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ,
ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ»
17 - 18 травня 2018 року

Харків-2018

Шановний (а)
_______________________________________________________
Дякуємо за участь у роботі конференції!

Ректор

Д.І. Барановський

Конференція відбудеться на базі Харківської державної зооветеринарної
академії 17 - 18 травня 2018 р. за адресою: 62341 ХДЗВА, селище Мала
Данилівка, Дергачівський район, Харківська обл.
Проїзд до академії з Харкова:
● Від Південного залізничного вокзалу електропоїздом у напрямку ст.
Козача Лопань до зупинки «Лозовенька» (4-а зупинка).
● Від Центрального ринку маршрутним таксі № 1156 та 1623
(«Центральний ринок – Караван або Центральний ринок –
Зооветакадемія»).
Телефони для довідок:
+38(05763) 57-3-43 – перший проректор Кібкало Дмитро Вікторович.
+38(05763) 57-4-62 – проректор з навчальної роботи Хмель Микола
Миколайович.
Програма конференції затверджена рішенням вченої ради ХДЗВА
протокол № 5 від 14.05.2018
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова:

Співголови:

Барановський Дмитро Іванович, ректор ХДЗВА
Кібкало Дмитро Вікторович, к.в.н, доц., перший
проректор ХДЗВА
Хмель Микола Миколайович, к.в.н., доц., проректор з
навчальної роботи ХДЗВА

Члени
оргкомітету:

Відповідальні
секретарі:

Головко Валерій Олексійович, д.вет.н. проф., академік
НААНУ, проф., зав. каф. епізоотології та ветеринарного
менеджменту
Маменко Олексій Михайлович, д.с.-г.н., проф., чл.кор. НААНУ, зав.каф. прикладної екології ім. О.А.
Колесова.
Приходько Юрій Олександрович, д.вет.н., проф., чл.кор. НААНУ.
Прудніков Василь Григорович, д.с.-г.н., проф.,
зав.каф. технологія переробки і стандартизації продукції
тваринництва
Митрофанов
Олександр
Васильович,
зав.каф.
внутрішніх хвороб тварин, канд.вет.н., доц., декан фак.
ветеринарної медицини ХДЗВА
Федяєв Валерій Анатолійович, канд.с-г.н., доц., декан
фак. технології, продукції тваринництва та менеджменту
Щербак Олена Валентинівна, канд.с-г.н., доц., декан
факультету біотехнології і природокористування
Яценко Іван Володимирович, д.в.н, проф., зав.каф.
ветеринарно-санітарної
експертизи
та
судової
ветеринарної медицини
Портянник Сергій Васильович, к.с.-г.н., доц.каф.
прикладної екології ім. О.А. Колесова
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Доповіді: на пленарному засіданні – до 15 хв.,
секційному засіданні – до 10 хв.
Виступи в обговоренні: до 5 хв.
Мова конференції: українська, англійська.
Технічне оснащення: мультимедійний проектор.
Реєстрація учасників конференції у фойє головного навчального
корпусу ХДЗВА.
Пленарне засідання: актова зала головного навчального корпусу ХДЗВА
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
17 травня 2018 р.
30
13 Велика актова зала
Голова: Барановський Дмитро Іванович, ректор Харківської державної
зооветеринарної академії.
Секретар: Свириденко Галина Віталіївна
1. Вступне слово ректора Харківської державної зооветеринарної
академії Д.І. Барановського.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Доповіді:
Про синергію освіта-наука-виробництво та стан реалізації в
умовах академії (Кібкало Д.В. к.вет.н., доц.кафедри клінічної
діагностики та клінічної біохімії, перший проректор)
Біохімічні показники крові та неспецифічна резистентність
телят та поросят за умов ненормованого мікроклімату та
санітарного стану (Щепетильников Ю.О. к.с.-г.н., доц., кафедри
внутрішніх хвороб тварин Харківська державна зооветеринарна
академія)
“Розробка і обґрунтування методів раціонального використання
різних генотипів свиней для виробництва продукції свинарства і
поліпшення її якості” (Коваленко Б.П. доц.кафедри прикладної
біології,водних біоресурсів та мисливського господарства)
“Академічна доброчесність та бібліометрія науковців академії”
(Свириденко Г.В.директор наукової бібліотеки)
“Деякі аспекти стосовно майбутнього аграрної освіти в Україні”
(Барановський Д.І., к.с.-г.н., доц.; Маменко О.М., д.с.-г.н., проф.;
Мусатов С.А., ст.викладач)
Наукові школи ХДЗВА з ветеринарної медицини” ( Приходько
Т.М. канд. іст. наук ст. викл. кафедри філософії та суспільних наук )
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
18 травня 2018 р. 1300
СЕКЦІЯ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Кл-1,
1300
Головуючий: Кібкало Дмитро Вікторович,
к.в.н., доцент, перший
проректор.
Секретар: Бирка Олена Вікторівна, к.в.н., доц.каф.анатомії і гістології ім.
Т.Г. Цимбала
1. “Збереженість
еритроцитів
собак
при
дії
факторів
низькотемпературного впливу” (Денисова О.М. доц., к.біол.н.,
Жегунов Г.Ф. д.біол.н., проф. каф. хімії та біохімії ім професора
О.В. Чечоткіна)
2. “Особливості біологічного окиснення в м’язах курчат-бройлерів
залежно від умов технологічного вирощування” (Гладка Н.І., к.сг.н. доц. Приходченко В.О. к.с-г.н. доц. каф. хімії та біохімії ім
професора О.В. Чечоткіна)
3. “Морфологічіні критерії функціональної активності селезінки
сільськогоподарської птиці” (Кущ М.М. д.в.н., доц., Жигалова О.Є.
к.в.н,. доц. каф. анатомії і гістології ім. професора Т.Г. Цимбала)
4. “Лімфоїдні утворення слизової оболонки кишечнику кролів”
(Бирка О.В. к.в.н., доц., каф. анатомії і гістології ім. професора
Т.Г. Цимбала)
5. “Особливості мікроскопічної будови позаорганних вивідних
протоків підшлункової залози гусей” (Фесенко І.А. ст. викл., к.в.н.,
каф.анатомії і гістології ім. проф. Т.Г. Цимбала)
6. “Інтенсивність росту кишечнику молодняка качок української
білогрудої породи” (Махотіна Д.С. асп.каф.)
7. “Добробут тваринницьких підприємств шляхом забезпечення
санітарно-гігієнічних вимог” (Чорний М.В., д.в.н., проф., каф.
гігієни тварин та ветеринарної санітарії)
8. “Вплив пробіотиків на клініко-фізіологічні показники овець при
різних способах утримання” (Петренко А.М. доц., к.с-г.н.,
каф.гігієни тварин та ветеринарної санітарії)
9. “Природна резистентність та енергія росту телят при
застосуванні інтравіту” (Логачова Л.О. доц., к. с-г. н., каф. гігієни
тварин та ветеринарної санітарії)
10.Токсикодинаміка дерозалу в організмі курей (Жукова І.О., д.в.н,
проф., Кочевенко О.С., ст.викл., Лонгус Н.І. ст.викл.)
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11. Вивчення патоморфологічних особливостей крові собак при
анеміях різного походження (Костюк І.О., к.с.-г.н., доц. Жукова
І.О., д.в.н, проф., Ляшенко Н.В. студент 4 к. 4 гр ФВМ)
12.Вплив електромагнітного випромінювання приладу “ПАРКЕСЛ” на обмін речовин у собак (Бобрицька О.М. к.в.н., доц., Югай
К.Д. к.в.н., доц.,)
13.Фармакологічна корекція коморбідних станів похідними
ксантину (Корнієнко В.І., д.біол.н.)
14.Альтернативні методи досліджень лікарських засобів в
експериментальній фармакології (Ладогубець О.В. к.біол.н)
15.Діуретична, аналгетична та протизапальна активність похідних
3-метилксантину (Дудченко К.А., к.мед.н.)
16.Ульцерогенна дія нестероїдних протизапальних засобів у
дрібних тварин (Гаркуша І.В.к.в.н.)
17.Антигельмінтна, аналгетична та протизапальна дія 3метилксантинів (Пономаренко М.Г., асп.)
18.“Диференціальна епідуральна блокада 0,2 %-ним розчином
бупівакаїну у великої рогатої худоби” (Слюсаренко Д.В. доц.
к.в.н., каф. хірургії ім. проф. І.О. Калашника)
19.“Діагностика захворювань локомоторного апарату у коней
(Клінічний випадок)” (Сарбаш Д.В. к.в.н., Синяговська К.А. к.в.н.,
доц., каф. хірургії ім. проф. І.О. Калашника)
20.“Листоподібна пухирчатка у собак: етіологія, симптоми,
діагностика та лікування. (Клінічний випадок)” (Євтушенко І.Д.
к.в.н., в.о. доц., каф. хірургії ім. проф. І.О. Калашника)
21.Судово експертні висновки дослідження трупів тварин з
ознаками насильницької смерті від жорстокого поводження
(Яценко І.В., проф.каф. ветеринарно-санітарної експертизи та
судової ветеринарної медицини)
22.Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчатбройлерів
за
збагачення
раціону
комплексом
наномікроелементів (Кириченко В.М. асист.каф. ветеринарносанітарної експертизи та судової ветеринарної медицини)
23.“Декоративні щури, як джерело паразитарних хвороб
небезпечних для людей” (Нікіфорова О.В. . к.в.н., доц. каф.
паразитології)
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СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
18 травня 2018
Л-1,
1300
Головуючий: Прудніков Василь Григорович, д.с.-г.н., проф., зав.каф.
технологія переробки і стандартизації продуктів тваринництва
Секретар: Леппа А.Л., асист.каф. технології переробки і стандартизації
продуктів тваринництва
1. “Особливості екстер′єру корів сумського внутрішньопородного
типу української чорно-рябої молочної породи” (Хмельничий
С.Л., к.с.-г.н., асист. (Сумський НАУ))
2. “Молочна продуктивність та відтворні якості молочної худоби
залежно від частки спадковості голштинської породи”
(Хмельничий Л.М., д.с.-г.н., проф.; Вечорка В.В., к.с.-г.н., доц.
(Сумський НАУ))
3. “Продуктивність поросят за різних типів годівлі в період
дорощування” (Повод М.Г., д.с.-г.н., проф. (Сумський НАУ);
Нечмілов В.М., гол. технолог ТОВ «НВП «Глобинський
свинокомплекс»)
4. “Порівняльне вивчення якості м′яса та морфометричних
показників туш свиней різних вагових категорій” (Храмкова
О.М.,
аспірант
(Дніпровський
держ.аграрно-економічний
університет); Повод М.Г., д.с.-г.н., проф. (Сумський НАУ))
5. “Генетична концепція доместикації і породоутворення у
собаківництві” (Хохлов А.М. проф., д. с-г. н., , Орєхова В.О. аспір.,
каф. генетики, розведення та селекційних технологій)
6. “Відтворювальна здатність та фізіологічні показники телиць
м’ясних порід в умовах степової зони України” (Гончарова І.І.
доц., к.с-г.н., каф. генетики, розведення та селекційних технологій)
7. “Використання помісних кнурів у програмах гібридизації”
(Каряка В.В., ст. викл., каф. генетики, розведення та селекційних
технологій)
8. “Строки супоросності свиноматок у залежності від біологічних і
технологічних факторів” (Юхно В.О. ассист.,каф.генет.,
розведення та селекційних технологій)
9. “Санітарно-гігієнічні показники при різних технологічних
умовах
виробництва
свинини”
(Ткачук
О.Д.,
ассист.,каф.генетики, розведення та селекційних технологій)
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10.“Оптимізація селекційно-технологічних систем виробництва
свинини в умовах промислових комплексів” (Барановський Д.І.
ректор Харківської державної зооветеринарної академії)
11.“Обґрунтування та ефективність використання термінальних
кнурів в регіональних програмах гібридизації” (Федяєва А.С.,
ассист. Каф. генетики, розведення та селекційних технологій)
12.“Нове в оподаткуванні малого бізнесу в Україні: плюси, мінуси”
(Воронкова А.А. к.ек.н, доц., каф. менеджменту, економіки та
маркетингу)
13.“Теоретико-методологічні аспекти управління на підприємствах
агропромислового комплексу – акціонерних товариствах”
(Піпенко М.А. к.ек.н, доц., каф. менеджменту, економіки та
маркетингу)
14.“Методи управління ресурсним потенціалом фермерських
господарств” (Худавердієва В.А. к.ек.н, доц., каф. менеджменту,
економіки та маркетингу)
15.“Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектора
економіки України” (Пономаренко О.В. к.ек.н, доцент, кафедра
менеджменту, економіки та маркетингу)
16.“Ризики в інвестиційній діяльності сільськогосподарських
підприємств” (Коломієць Н.О. к.ек.н, доц.,каф. менеджменту,
економіки та маркетингу)
17.“Лісове господарство в економіці України” (Мерчанський В.В.
к.ек.н, доц., каф.менеджменту, економіки та маркетингу)
18.“Економічні аспекти сталого розвитку АПК України” (Кривобок
В.Ю. к.ек.н, доц., каф. менеджменту, економіки та маркетингу)
19.“Сучасний стан та перспективи розвитку скотарства в
Харківській області” (Чуйко Н.В. к.ек.н, доц., каф. менеджменту,
економіки та маркетингу)
20.“Екструдер – організація малого бізнесу на селі” (Купіна З.П.
ст.викл., каф. менеджменту, економіки та маркетингу)
21.“Роль господарств населення у виробництві продукції
тваринництва” (Храпач К.Г. ст.викл., каф. менеджменту,
економіки та маркетингу)
22.“Вирощування мулардів у фермерських господарствах” (Шкурко
М.І., аспірант; Бондаренко Ю.В. професор (Сумський НАУ))
23.“Використання м′ясних порід свиней української селекції при
виробництві товарної свинини” (Данілова Т.М. доц. кафедри
технології тваринництва та птахівництва)
24. “Особливості годівлі високопродуктивних корів” (Гноєвий В.І.
проф. кафедри технології тваринництва та птахівництва)
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25.“Сучасний стан м′ясної худоби абердин-ангуської породи в
Україні” (Криворучко Ю.І. доц. кафедри технології тваринництва
та птахівництва)
26.“Породне районування великої рогатої худоби молочних та
комбінованих порід” (Зандарян В.А. доц. кафедри технології
тваринництва та птахівництва)
27.“Використання нетрадиційних кормів при відгодівлі свиней”
(Чалий О.І. доц. кафедри технології тваринництва та
птахівництва)
28.“Овес – традиційний корм коней” (Скляренко О.В. ст. викл.
кафедри технології тваринництва та птахівництва)
29.“Підвищення робото здатності коней верхових порід”
(Петрушко М.П. доц. кафедри технології тваринництва та
птахівництва)
30.“Вплив збереженості ремонтного молодняку курей та дорослої
птиці на економічну ефективність виробництва яєць”
(Тимофєєф В.М. доц. кафедри технології тваринництва та
птахівництва)
31.“Сучасний стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні”
(Помітун І.А. проф. кафедри технології тваринництва та
птахівництва)
32.“Покращення якості смушкової продуктивності овець”
(Рязанов П.О. асистент. кафедри технології тваринництва та
птахівництва)
33.“Вплив умов утримання курей на їх продуктивність” (Коваль
А.К.
асистент.
кафедри
технології
тваринництва
та
птахівництва)
34.“Моніторинг та оцінка м’ясної худоби абердин-ангуської породи
в Україні” (Прудніков В.Г. док. с.-г.н, проф. кафедри технології
переробки і стандартизації продукції тваринництва)
35.“Ефективність ведення м’ясного скотарства в умовах Східного
регіону України” (Федяєв В.А. к.с.-г.н., доц. кафедри технології
переробки і стандартизації продукції тваринництва)
36.“Розробка та практична реалізація ресурсоощадної технології
м’ясного скотарства” (Колісник О.І. к.с.-г.н., докторант кафедри
технології переробки і стандартизації продукції тваринництва)
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37.“Економічна ефективність додаткового введення лізину та
метіоніну до гранульованого корму за годівлі телят
молочників” (Лисенко А.Л. к.с.-г.н., доц. кафедри технології
переробки і стандартизації продукції тваринництва, Бучковська
К.Д., аспірант кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д.
Пшеничного, НУБіП.)
38.“Особливості використання
різних штамів молочнокислих
бактерій при виробництві кисломолочного сиру” (Васильєва
Ю.О. к.с.-г.н., доц. кафедри технології переробки і стандартизації
продукції тваринництва)
39.“Розробка способу одержання напівфабрикату для морозива з
лікувально – профілактичними властивостями” (Рижкова Т.М.
к.т.н., доц. кафедри технології переробки і стандартизації
продукції тваринництва)
40.“Збереження генофонду знам’янськоої м’ясної худоби – важлива
задача промислового скотарства” (Попова В.О. к.с.-г.н., доц.
кафедри технології переробки і стандартизації продукції
тваринництва)
41.“Стан сучасної шаролезьської худоби та перспективи його
використання” (Бондарчук І.М. асистент кафедри технології
переробки і стандартизації продукції тваринництва)
42.“Вихід і якість м’яких сирів залежно від лінійної належності
корів української чорно – рябої молочної породи” (Гейда І.М.
асистент кафедри технології переробки і стандартизації продукції
тваринництва)
43.“Моніторинг та оцінка технологічних прийомів вирощування
козенят молочного періоду” (Леппа А.Л. асистент кафедри
технології переробки і стандартизації продукції тваринництва)
44.“Біохімічний скла крові корів абердин-ангуської породи” (Рой
Ю.С., аспірант кафедри технології переробки і стандартизації
продукції тваринництва)
45.“Вплив живої маси матерів на ріст і розвиток нащадків”
(Дидикіна А.І., аспірант кафедри технології переробки і
стандартизації продукції тваринництва)
46.“Проблеми знам’янського типу поліської м’ясній породи на
сучасному етапі її використання” (Цуканова М.О., аспірант

11

кафедри технології переробки і стандартизації продукції
тваринництва)
47.“Розробка біопрепарату вітчизняного походження на основі
лікарських трав” (Сільченко К.П., аспірант кафедри технології
переробки і стандартизації продукції тваринництва)
48.“Вплив йодованого молока на покращення технологічних
властивостей кефіру” (Лівощенко І.М., аспірант кафедри
технології переробки і стандартизації продукції тваринництва)
49.“Нормована годівля високопродуктивних корів” (Гноєвий І.В.,
проф. кафедри технології кормів і годівлі тварин)
50.“Нетрадиційні корми в годівлі сільськогосподарських тварин”
(Войтенко Т.С., доц. кафедри технології кормів і годівлі тварин)
51.“Біологічна цінність зеленої маси сої у відгодівлі свиней”
(Ускова Л.М., асистент кафедри технології кормів і годівлі тварин)
52.“Тенденції та перспективи розвитку галузі тваринництва”
(Батир Р.Ю., асистент кафедри технології кормів і годівлі тварин)
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СЕКЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
18 травня 2018 р.
Аудиторія Л-2, 1300
Головуючий: Маменко О.М., д.с.-г.н., проф., чл-к. НААНУ, зав.каф.
прикладної екології ім. О.А. Колесова.
Секретар: Портянник С.В., к.с.-г.н., доц. каф. прикладної екології ім. О.А.
Колесова.
1. “Промислове птахівництво в екологічному аспекті” (Юрченко
В.В. – к.с.-г.н., доц., каф. прикладної екології ім.О.А.Колєсова)
2. “Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи”
(Ємець З.В. – к.с.-г.н., доц., каф. прикладної екології
ім.О.А.Колєсова)
3. “Хвороби людей і тварин в результаті антропогенного
навантаження” (Ємець З.В. – к.с.-г.н., доц.,каф. прикладної екології
ім. О.А. Колєсова)
4. Перспективи використання нових технологій під час
вирощування рака довгопалого в штучних умовах (Панчишний
М.О. асист. каф. прикладної біології, водних біоресурсів та
мисливського господарства ім. проф.О.С. Тертишного)
5. “Роль навчальних дисциплін біобезпекового та екологічного
спрямування у закладах вищої освіти з урахуванням існуючих
біозагроз в Україні” (Маменко О.М., д.с.-г.н., проф.; Портянник
С.В., к.с.-г.н., доц., каф. прикладної екології ім.О.А.Колєсова)
6. “Використання можливостей дискусії за «Круглим столом» як
колективного заходу у розв′язанні актуальних питань” (Маменко
О.М., д.с.-г.н., проф.; Чорний М.В., д.вет.н., проф.; Приходько Т.М.,
к.іст.н., доц.; Ємець З.В., к.с.-г.н., доц., каф. прикладної екології ім.
О.А. Колєсова )
7. “Вода під кліматичними змінами як фактор впливу на здоров′я
та
продуктивність
корови”
(Маменко
О.М.,
д.с.-г.н.,
проф.;Зандарян В.А., к.с.-г.н.,доц.)
8. “До питання вивчення умов накопичення амілазних ферментів у
солоді” (Данілов І.П. – к.т.н., доц., Безуглий М.Д. д.с.-г.н., проф.,
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академік НААН, Бусигіна І.Е. к.б.н., доц., Кібенко Н.Ю. асистент
каф. біотехнології ім. академіка Ф.І. Осташка)
9. “Застосування метода крутого падіння у процесі абсорбції
кисню” (Данілов І.П. – к.т.н., доц., Щербак О.В.– к.с.-г.н доц.,
Бусигіна І.Е. к.б.н., доц., Кібенко Н.Ю. асистент, Собакар А.В.
асистент, Боровкова В.М. асистент каф. біотехнології ім.
академіка Ф.І. Осташка
10.“Повсякденність як об'єкт філософського аналізу” (Кузьмінська
Н.М. к. філос. ст. викл.каф. філософії та суспільних наук)
11.“Ефективність комунікації у закладі вищої освіти” (Куцина Л.В.
ст. викл.каф. філософії та суспільних наук )
12.“Історія і традиції Конституційного права в Україні (до 22річниці Конституції України)” (Фролов С.В. к.іст.н.ст. викл.каф.
філософії та суспільних наук )
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