
Міністерство освіти і науки України 
Одеський державний аграрний університет 

 

 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ГАРАНТУВАННЯ 
БЕЗПЕЧНОСТІ  

ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
науково-педагогічних працівників та молодих науковців 

 

ПРОГРАМА 
 

6-7 грудня 2022 р. 

 

 
 

м. Одеса, 2022 
 



 

ОРГАНІЗАТОР: 

 

 ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА 
АКВАКУЛЬТУРИ 

 
 
 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ: 
 
 

 Національний університет біоресурсів і природокористування 
України. 

 
 Львівський національним університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

Михайло Брошков  ректор Одеського державного аграрного університету, д.вет.н., 
професор, голова оргкомітету. 

Станіслав Ніколаєнко  ректор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України;  

Володимир Стибель  ректор Львівського Національного універитету ветеринарної 
медицини ім. С.З.Гжицького;  

Олена Безалтична  директор Навчально наукового інституту  біотехнологій та 
аквакультури ОДАУ, к.с-г.н, доцент. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
Бріндза Ян професор Словацького сільськогосподарського ун-ту (м. Нітра, Словаччина); 
Красиміра 
Генова, 

декан ветеринарного факультету Лісотехного ун-ту (м. Софія, Болгарія); 

Антонело Карта, завідувач науково-дослідного відділу генетики та біотехнологій «АGRIS» 
(Сардінія, Італія); 

Олександр  
Решетніченко 

професор кафедри технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва ОДАУ, д.с.-г.н.; 

Ірина Антонік доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
ОДАУ, відповідальний секретар, к.с.-г.н.; 

Тетяна Пушкар доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
ОДАУ; 

Наталія Кірович завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва ОДАУ, к.с.-г.н., доцент; 

Ольга Найдіч доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
ОДАУ; 

Руслан Сусол професор кафедри технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва ОДАУ, д.с.-г.н.; 

Ігор Різничук завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських 
тварин ОДАУ, к.с.-г.н., доцент; 

Микола Богдан доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських 
тварин ОДАУ, к.с.-г.н., доцент; 

Людмила 
Тарасенко 

професор., завідувач кафедри ветеринарної  гігієни експертизи,  д.вет.н., 
ОДАУ; 

Вікторія 
Мельник 

професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві НУБІП 
України, к.с.-г.н., д.іст.н.; 

Алла 
Макаринська 

завідувач кафедри технології зерна і комбікормів ОНТУ, д.техн.н., доцент; 

Лариса Агунова в.о. завідувача кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів ОНТУ, 
к.тех.н., доцент; 

Ольга Якубчак професор кафедри ветеринарної гігієни ім. професора А.К. Скороходька 
НУБІП України, д.вет.н.; 

Віталій 
Недосєков 

професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології НУБІП України, 
д.вет.н.; 

Павло 
Шарандак 

професор кафедри терапії і клінічної діагностики НУБІП України, д.вет.н.; 

Мар’ян Сімонов завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. 
Гжицького, д.вет.н., с.н.с.; 

Ірина 
Ковальчук 

професор, в.о. завідувача кафедри нормальної та патологічної  фізіології 
імені С.В. Стояновського, доктор ветеринарних наук Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. 
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ГРАФІК РОБОТИ 
6 грудня  2022 року 
 

0940- 1000 -  реєстрація учасників конференції. 
1000 - 1030 -    вітання учасників конференції. 
1030 - 1600 -     пленарне засідання. 
1200 -1230 -     перерва 
1230-1600      секційні засідання 
 
 

7 грудня  2022 року 

0940- 1000 -   реєстрація учасників конференції 
1000-1200 -     секційні засідання 
1200-1230 -     перерва 
1230-1600      секційні засідання 

1600                  підведення підсумків конференції. 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

https://us05web.zoom.us/j/89761644617?pwd=akdkMDB3YS9qdUMyQUZLUkptVC
tFQT09 
Ідентифікатор конференції  
(Номер):                                                  897 6164 4617 
Пароль:                                                    24112022 
 
6 грудня  2022 року 
 

940- 1000 реєстрація учасників конференції. 
1000 Урочисте відкриття конференції 
1000-1030 Вітальне слово: 

Брошков Михайло – ректор Одеського державного аграрного 
університету, доктор ветеринарних наук, професор. 
Цвіліховський Микола- професор, академік НААН України, декан 
факультету вет. медицини, доктор біологічних наук. 
Федець Олег – проректор з наукової роботи, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. 
Гжицького. 
Алла Стоянова – директор Департаменту аграрної політики, 
продовольства та земельних відносин Одеськоъ державноъ 
адміністраці. 
Антонелло Карта – завідувач науково-дослідного відділу генетики та 
біотехнологій "АGRIS" (Сардінія, Італія).  



 
 
1030-1040 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ : 
 

Модератор: Безалтична Олена - директор Навчально-наукового 
інституту  біотехнологій та аквакультури ОДАУ, к.с.-г.н, доцент. 
 
Привітання:  
Безалтична Олена - директор Навчально-наукового  інституту  
біотехнологій та аквакультури ОДАУ, к.с.-г.н, доцент. 

1040-1055 Антропогенний фактор 
ацидозу навколишнього 
середовища: ризики та 
попередження катастрофи 
людства 

Сергій Мельничук, академік НААН 
України, професор біохімії, 
Дмитро Мельничук, академік НАН та 
НААН України, професор біохімії, Герой 
України. 

1055-1110 Оцінка благополуччя 
тварин 

Віталій Недосєков, лауреат премії уряду 
в галузі науки і техніки, доктор 
ветеринарних наук, профессор, НУБІП 
України 
Ганна Петькун, аспірантка 

1110-1125 Ситуація з безпечності 
харчових продуктів 
Республіки Азербайджан  

Кушвар Мамедова d.PhD, доцент 
кафедри гігієни та безпеки продуктів 
харчування Азербайджанського 
аграрного університету (Республіка 
Азербайджан) 

1125-1140 Спільний план дій "Єдине 
здоров`я" 

Валентина Шарандак, Координатор 
проекту Департамент нарощування 
потенціалу,  
Всесвітня організація охорони здоров’я 
тварин (Франція). 

1140-1155 Стратегія законодавства 
ЄС з безпечності харчових 
продуктів 

Ольга Якубчак, професор кафедри 
ветеринарної гігієни ім. професора А.К. 
Скороходька, НУБІП України, д.вет.н. 

1155-1210 Функціональний стан 
печінки і нирок у клінічно 
здорових овець 

Павло Шарандак, професор кафедри 
терапії і клінічної діагностики НУБІП 
України, д.вет.н. 

1210-1225 Морфологічний стан крові 
коней міста Києва 

Павло Шарандак, професор кафедри 
терапії і клінічної діагностики НУБІП 
України, д.вет.н. 

1225-1225 Біохімічні зміни м’яса 
птиці після забою в умовах 
застосування 
функціональної годівлі 

Наталія Поварова, проректор з наукової 
роботи ОНТУ, доцент кафедри технології 
м’яса, риби і морепродуктів 

1235-1325 Перерва  
 

 

 



Cекція 3. ЗДОРОВ'Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТВАРИН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ  
ТВАРИННИЦТВА 
1325-1340 Небезпеки розвитку 

антибіотикорезистентно
сті як складова аналізу 
безпечності продукції 
тваринництва 

Тетяна Фотіна, завідувачка кафедри 
ветсанекспертизи, мікробіологіі, зоогігієни 
та безпеки і якості продуктів тваринництва 
Сумського НАУ, доктор ветеринарних 
наук, професор. 
Олександра Фотіна  

1340-1355 Визначення безпечності  
молока лактуючих корів  
при випробуваннях 
нового 
протипаразитарного 
препарату «Еприм» 

Андрій Березовський, професор кафедри 
ветсанекспертизи, мікробіологіі, зоогігієни 
та безпеки і якості продуктів тваринництва 
Сумського НАУ, доктор ветеринарних 
наук. 
Ганна Фотіна, доктор ветеринарних наук, 
професор. 

1410-1425 Вплив передзабійних  
умов на якість свинини 

Мар’ян Сімонов, завідувач кафедри 
ветеринарно-санітарного інспектування 
Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. 
С.З. Гжицького, д.вет.н. 

1425-1440 Цифрова трансформація 
освіти. Досвід Науково-
методичного центру 
вищої та фахової 
передвищої освіти 

Світлана Жуковська, канд. пед. наук, 
завідувач лабораторії інформаційно - 
ресурсного забезпечення освітнього 
процесу Державна установа “Науково-
методичний центр вищої та фахової перед 
вищої освіти” Міністерства освіти та науки 
України 

1440-1455 Сенсорна оцінка м’яса 
кнурів за різного 
способу кастрації 

Єлизавета Будаква, молодший науковий 
співробітник лабораторії генетики, Інститут 
свинарства і АПВ НААН 

1500-1515 Благополуччя тварин 
(огляд) 

Анна Лихач, професор НУБІП, доктор 
ветеринарних наук; 
 
Дмитро Ярощук, аспірант; 
Євген Баркарь, кандидат 
сільськогосподарських наук, МНАУ 

1530-1545 Оральне маніпулятивне 
кусання у свиней на 
дорощуванні 

Анна Лихач, професор Нубіп, доктор 
ветеринарних наук; 
Михайло Ченцов, аспірант 

1545-1600 Гігієна виробництва 
молока відповідно до 
концепції “Єдине 
здоров’я” 

Людмила Тарасенко, професор, завідувач 
кафедри ветеринарної гігієни експертизи,  
д.вет.н., ОДАУ 
Караванський М., аспірант 
Рудь В., к. с. -г.,  
Спірженко О., магістр  

 

 



7 грудня 2022 р. 
https://us05web.zoom.us/j/89761644617?pwd=akdkMDB3YS9qdUMyQUZLUkptVCt
FQT09 
Ідентифікатор конференції  
(Номер):                                                  897 6164 4617 
Пароль:                                                    24112022 
1000-1030 Реєстрація учасників 
1030-1045 Tribulus terrestris та  

імунні реакції у телят 
Красиміра Генова, декан ветеринарного 
факультету Лісотехнічного університету (м. 
Софія, Болгарія). 

1045-1100 Вплив різних доз 
пробіотиків на 
життєздатність бджіл 

Ірина Ковальчук професор, в.о. завідувача 
кафедри нормальної та патологічної 
фізіології імені С.В. Стояновського,доктор 
ветеринарних наук Львівського 
національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С.З. 
Ґжицького.  
 
Андрошулік Р., аспірант 

Cекція 5. СУЧАСНІ ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
1100-1115 Державний контроль у 

сфері виробництва та 
обігу харчових 
продуктів та кормів 

Надія Богатко, завідувач кафедри 
ветеринарно-санітарної експертизи та 
лабораторної діагностики, Інституту 
післядипломного навчання керівників і 
спеціалістів ветеринарної медицини 
(ПНКСВМ) Білоцерківського НАУ, доктор 
ветеринарних наук, доцент 

1115-1130 Застосування 
запатентованого методу 
визначення масової 
частки летких жирних 
кислот у м’ясі курчат-
бройлерів 

Альона Богатко, асистент  кафедри 
епізоотології та інфекційних хвороб, 
Білоцерківський  НАУ, здобувач PhD 
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, 
гігієни продукції тваринництва та 
патанатомії ім. Й.С. Загаєвського. 

Секція 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА 
1130-1145 Сучасний стан галузі 

птахівництві  в Україні  
Вікторія Мельник, професор кафедри 
технологій у птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві НУБІП України, к.с.-г.н., д.іст.н. 

1150-1205 Переробка молока: 
реалії та можливості" 

Наталія Кірович, завідувач кафедри 
технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва ОДАУ, к.с.-г.н., 
доцент 

1205-1315 Перерва  
1315-1330 Сучасні принципи щодо 

організації повноцінної 
годівлі сільськогоспо-
дарських тварин 

Ігор Різничук, завідувач кафедри генетики, 
розведення та годівлі сільськогосподарських 
тварин ОДАУ, к.с.-г.н., доцент 



1330-1345 Селекційно-генетичні 
параметри відбору овець 

Микола Богдан, доцент кафедри генетики, 
розведення та годівлі сільськогосподарських 
тварин ОДАУ, к.с.-г.н., доцент 

1345-1400 Інноваційна технологія  
переробки молока у 
комбіновані біфідо-
десерти  

Наталія Ткаченко, д-р техн. наук, 
професор. Одеський національний 
технологічний університет 
 

Гуляєва А.Ю., здобувачка 4 курсу 
факультету технології та товарознавства 
харчових продуктів та продовольчого 
бізнесу 

1400-1415 Продуктивність 
вівцематок романівської 
породи в умовах ТОВ 
«Смарт агро тренд»  

Наталія Богданова, кандидат с.-г. наук, 
доцент,  
Куліш О.О., магістр, Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування України. 

1415-1430 Обґрунтування норм 
годівлі перепелів за 
вмістом лізину, 
метіоніну та треоніну 

Анастасія Гарбар, здобувач третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії (PhD) 
спеціальності 204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва». 

1430-1445 Мікотоксикологічна 
оцінка комбікормів для 
молодняка свиней 

Олександр Решетніченко, професор 
кафедри технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва ОДАУ, доктор 
сільськогосподарських наук.;  
Олександра Сороківська, аспірант 

1445-1500 Напрями 
господарювання у 
бджільництві по різним 
регіонам України 

Олена Гусятинська -кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва ОДАУ 
Яна Мельникова 2 курс ННІ біотехнологій 
та аквакультури. 

1500-1510 Відбір свиней за ДНК 
маркерами 
асоційованими із 
резистентністю до 
хвороб» 

Павло Ващенко, доктор 
сільськогосподарських наук, професор 
кафедри технології виробництва продукції 
тваринництва. 
Віталій Сухно - аспірант 

1510-1525 «Продуктивність свиней 
відновлюваної породи» 

Павло Ващенко, доктор 
сільськогосподарських наук, професор 
кафедри технології виробництва продукції 
тваринництва. 
Володимир Цибенко канд.с.-г.наук, с.н.с. 

1525-1540 Добробут домашніх 
кішок 

Тетяна Пушкар - доцент кафедри технології 
виробництва і переробки продукції 
тваринництва ОДАУ, к.с.-г.н. 
Аліна Шкрабак - МБ 2 курс ННІ 
біотехнологій та аквакультури 

 



1540-1555 Використання 
генетичних ресурсів у 
норківництві 

Євгенія Гурко- асистент кафедри технології 
виробництва і переробки продукції 
тваринництва ОДАУ. 
Мамчур С., мол.бакалавр 2 курс, ОДАУ 

15.55-16.10 Особливості поведінки 
кіз зааненської породи в 
умовах ТОВ» Агро-
олімпік» 

Наталія Богданова- кандидат с.-г. наук, 
доцент,  
Гранат О.В., магістр, Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування України. 

16.10 Підведення підсумків 

Закриття конференції 

 

 


