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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В 

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини 
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П Р О Г Р А М А  
 

міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку  

ветеринарної медицини»,  

присвяченої 60-річчю з дня народження кандидата ветеринарних 

наук, доцента, Заслуженого працівника ветеринарної медицини 

України, історика та організатора ветеринарної медицини  

Полтавської області і України, одного із засновників ФВМ ПДАА, 

Начальника Головного Управління ветеринарної медицини у 

Полтавській області (13.05.1992-07.03.2016) 

Аранчія Сергія Васильовича 

 

 

 

м. Полтава  

16-17 травня 2019 року 



ООРРГГККООММІІТТЕЕТТ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
 

Голова оргкомітету 

Аранчій В.І. – ректор ПДАА, кандидат економічних наук, професор.  

 

Члени оргкомітету 

Горб О.О. – проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, кандидат 

сільськогосподарських  наук, доцент; 

Кулинич С.М. – декан факультету ветеринарної медицини, доктор 

ветеринарних наук, професор; 

Бердник В.П. – завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та 

фізіології тварин, Голова Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини 

Полтавської області, доктор ветеринарних наук, професор; 

Пікуль Г.І. – начальник Держпродспоживслужби в Полтавській області; 

Петренко М.О. – заступник декана з навчальної роботи, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 

Панасова Т.Г. – заступник декана з наукової роботи, кандидат 

ветеринарних наук, доцент; 

Омельченко Г.О. – заступник декана з виховної роботи, кандидат 

ветеринарних наук, доцент; 

Євстаф’єва В.О. – завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи, доктор ветеринарних наук, професор; 

Киричко Б.П. – завідувач кафедри хірургії та акушерства, доктор 

ветеринарних наук, професор; 

Передера С.Б. – завідувач кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії 

та біобезпеки, кандидат ветеринарних наук, професор кафедри; 

Шатохін П.П. – завідувач кафедри терапії кандидат ветеринарних наук, 

професор кафедри; 

Кравченко С.О. – доцент кафедри терапії, кандидат ветеринарних наук, 

доцент; 

Радочина Ю.І. – керівник підрозділу з організації виховної роботи; 
 

 

Робочі мови конференції – українська, польська. 

 

Регламент виступів на пленарному засіданні – 10-15, секційному – 7-10 

хвилин. 

 

Місце проведення конференції – актова зала, аудиторія №23, 

навчальний корпус №1. 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

16 травня 2019 р. (четвер) 

8.00-9.45. Заїзд та реєстрація учасників (фойє перед актовою залою, 

навчальний корпус №1). 

10.00.-13.00. Пленарне засідання (актова зала навчального корпусу №1). 

13.00-14.00. Обід.  

14.00-17.00 Секційне засідання (ауд. №23 навчальний корпус №1). 

17.00. Вечір відпочинку (їдальня «Золота нива»). 

 

17 травня 2018 р. (п’ятниця) 

9.00.-11.45. Екскурсії академією, факультетом ветеринарної медицини та м. 

Полтава. 

12.30. Відкриття турніру з мініфутболу на кубок Аранчія С.В., кандидата 

ветеринарних наук, доцента, Заслуженого працівника ветеринарної медицини 

України, історика та організатора ветеринарної медицини Полтавської 

області і України, одного із засновників ФВМ ПДАА, Начальника Головного 

Управління ветеринарної медицини у Полтавській області (13.05.1992-

07.03.2016). 

15.00. Від’їзд учасників.  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ВСТУПНЕ СЛОВО. 

Аранчій В.І., ректор Полтавської державної аграрної академії, професор. 

 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Сергій Васильович Аранчій – талановитий організатор ветеринарної 

медицини. До 60-річчя з дня народження. 

Бердник В.П., доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор 

кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин, Голова 

Асоціації ветеринарних спеціалістів Полтавської області. 

2. Аранчій Сергій Васильович – спогади однокурсників та колег.  

Духницький В.Б. доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор 

кафедри фармакології та токсикології Національного університету 

біоресурсів та природокористування України. 

3. Діяльність Ветеринарного центру Університету Миколая Коперніка в 

Торуні (Польща). 

Jędrzej M. Jaśkowsḱ i (Еджей Яськовський), габілітований доктор 

ветеринарних наук, професор, директор Ветеринарного центру Університету 

Миколи Коперника в Торуні. 

4. Робота державної ветеринарної служби в умовах реформування. 

Пікуль Г.І., начальник Головного управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області. 

5. Особливості роботи Полтавського міського управління 

Держпродспоживслужби в сучасних умовах. 

Пальчик В.І. Начальник Полтавського міського управління Головного 

управління Держпродспоживслужбі в Полтавській області. 

6. Робота Держпродспоживслужби Гребінківського району – реалії 

сьогодення. 

Шніт Ю.Г. Начальник Гребінківського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавський області. 

ВИСТУПИ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ. 

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

Кулинич С.М., доктор ветеринарних наук, професор, декан факультету 

ветеринарної медицини ПДАА. 



 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Біологічні властивості культур Citrobacter spp., виділених із харчових 

продуктів та кормів 
Бердник В.П., доктор ветеринарних наук, професор, 

Тімченко О.В. кандидат ветеринарних наук, Полтавська державна аграрна 

академія. 

2. Мікоплазмології 100 років. 
Бердник В.П., доктор ветеринарних наук, професор, Полтавська державна 

аграрна академія. 

3. Результати застосування розчину полтавського бішофіту та 

препаратів, виготовлених на його основі, при лікуванні корів, хворих на 

прихований мастит 

Бердник В П., доктор ветеринарних наук, професор,  

Бердник І.Ю., кандидат біологічних наук, доцент, 

Щербак В.І. старший викладач кафедри нормальної і патологічної анатомії та 

фізіології тварин, Полтавська державна аграрна академія. 

4. Структура та діяльність Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

(Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини Польщі). 

Бублик О.О. кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та фізіології тварин, Полтавська державна аграрна 

академія. 

5. Порівняння різних схем синхронізації корів голштинської породи в 

умовах СТОВ «Промінь» Миколаївської області  

Булаєнко А.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр», 

Звенігородська Т.В., кандидат ветеринарних наук, старший викладач кафедри 

хірургії та акушерства, Полтавська державна аграрна академія. 

6. Визначення залежності рівня деяких біохімічних показників від місця 

взяття зразків крові у поросят 

Вікуліна Г.В., кандидат ветеринарних наук, доцент  

Кібкало Д.В., кандидат ветеринарних наук, доцент 

Тимошенко О.П., доктор ветеринарних наук, професор, Харківська державна 

зооветеринарна академія. 

7. Кумулятивні властивості клатрохелату феруму (IV) 

Деркач І.М., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри фармакології та 

токсикології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. 

8. Вплив вітамінно-мінеральних комплексів на молочну продуктивність 

та гематологічні показники корів. 

Довгій Ю.Ю., доктор ветеринарних наук, професор, Житомирський 

національний агроекологічний університет. 

9. Ефективні методи діагностики і лікування субклінічного ендометриту 

у корів  



Довгопол В.Ф., кандидат ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник, Полтавська державна аграрна академія.  

10. Спленомегалія як ускладнення за бабезіозу собак 

Дубова О.А,. кандидат ветеринарних наук, доцент, Житомирський 

національний агроекологічний університет 

11. Економічна ефективність застосування антигельмінтних препаратів 

за капіляріозу гусей  

Євстаф’єва В.О., доктор ветеринарних наук, професор, 

Єресько В.І., здобувач ступеня доктора філософії, Полтавська державна 

аграрна академія. 

12. Ефективність способу зажиттєвої копроовоскопічної діагностики 

трихостронгільозу гусей 

Євстаф’єва В.О.,доктор ветеринарних наук, професор, 

Стародуб Є.С., здобувач ступеня доктора філософії, Полтавська державна 

аграрна академія. 

13. Вплив гіпоксії на амінокислотний склад амніону плода 

Замазій А.А., доктор ветеринарних наук, професор, Полтавська державна 

аграрна академія. 

14. Узагальнення інформації щодо хламідійних інфекцій тварин та їх 

зоонозного потенціалу 

Зезекало В.К., аспірант,  

Передера С.Б., кандидат ветеринарних наук, професор кафедри інфекційної 

патології, гігієни, санітарії та біобезпеки,  

Щербакова Н.С., кандидат ветеринарних наук, доцент, Полтавська державна 

аграрна академія.  

15. Використання поживних речовин в організмі корів за умов різного 

енергетичного забезпечення.  

Камбур М.Д., доктор ветеринарних наук, професор, Сумській національний 

аграрний університет.  

16. Клінічні форми патології дистального відділу кінцівок у свиней.  

Киричко Б.П., доктор ветеринарних наук, професор, Полтавська державна 

аграрна академія. 

17. Гематологічні та патоморфологічні зміни у голубів за колібактеріозу 

та сальмонельозу. 

Коломак І.О. здобувач наукового ступеня доктора філософії, Полтавська 

державна аграрна академія.   

18. Заходи по профілактиці сказу тварин в Полтавській області 

Коне М.С., кандидат ветеринарних наук, доцент,  

Шепелєва А.О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр», Полтавська державна 

аграрна академія.   

19. Лікування отодектозу кішок з використанням крапель SPOT ON 

Корчан Л.М.,кандидат ветеринарних наук 

Корчан М.І. кандидат ветеринарних наук, доцент, Полтавська державна 

аграрна академія 

20. Аналіз хірургічної патології дрібних тварин в умовах ветеринарних 

клінік м. Полтави 



Кулинич С.М., доктор ветеринарних наук, професор, 

Панасова Т.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

Мостовий С.О., здобувач вищої освіти СВО «Магістр», 

Оніщенко А.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр», Полтавська державна 

аграрна академія. 

21. Морфометричні показники собак породи мопс за надмірної 

вгодованості та ожиріння 

Локес-Крупка Т.П., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії ім. 

професора П.І. Локеса, 

Канівець Н.С., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії ім. 

професора П.І. Локеса, Полтавська державна аграрна академія. 

22. Особливості галогенної гемотрансфузії у тварин 

Малюк М.О. доктор ветеринарних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

23. Моніторинг поширення африканської чуми свиней в Україні та 

Полтавській області. 

Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, доцент, Полтавська державна 

аграрна академія,  

Авраменко Н.О., кандидат ветеринарних наук, доцент, Сумський 

національний аграрний університет, 

Петренко М.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавська 

державна аграрна академія.  

24. Обґрунтування застосування декседетомидину у ветеринарній 

практиці за хірургічних втручань у домашніх тварин. 

Омельяненко О.Є. здобувач ступеня доктора філософії, Полтавська державна 

аграрна академія.  

25. Заходи ліквідації сальмонельозу бройлерів в умовах приватного 

господарства м. Гадяч. 

Савченко К.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр», 

Передера О.О., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

Передера Р.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

Лавріненко І.В. кандидат ветеринарних наук, доцент, Полтавська державна 

аграрна академія.  

26. Санітарно-гігієнічна оцінка водозабезпечення молочно-товарних 

ферм в Україні. 

Соколюк В.М., доктор ветеринарних наук, професор, Житомирський 

національний агроекологічний університет. 

Лігоміна І.П., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

Фурман С.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

Лісогурська Д.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

Духницький В.Б., доктор ветеринарних наук, професор, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. 

27. Економічна ефективність удосконаленого способу зажиттєвої 

діагностики стронгілоїдозу овець 

Сорокова С.С., здобувач ступеня доктора філософії, Полтавська державна 

аграрна академія   



28. Зміни гематологічних показників у А-гіповітамінозних кобил 

останнього триместру жеребості під впливом тривіту 

Супруненко К.В., кандидат ветеринарних наук, доцент,  

Шатохін П.П., кандидат ветеринарних наук, доцент,  

Каришева Л.П., старший викладач кафедри терапії ім. професора П.І. Локеса, 

Полтавська державна аграрна академія.  

29. Патоморфологічні зміни в нирках єменського хамелеона за 

асоціативного перебігу псевдомонозу та колібактеріозу  

Туль О.І., здобувач ступеня доктора філософії, Полтавська державна аграрна 

академія.   

30. Топографія і морфологія імунних утворень клубової кишки 

свійського кроля.  
Федоренко О.В. аспірант,  

Хомич В.Т., доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. 

31. До 190-річчя з дня народження видатного фізіолога І.М. Сєченова 

Шерстюк Л.М., старший викладач кафедри нормальної і патологічної 

анатомії та фізіології тварин,  

Киричко О.Б., кандидат ветеринарних наук, доцент 

Дмитренко Н.І., кандидат ветеринарних наук, доцент, Полтавська державна 

аграрна академія. 

32. Визначення якості йогуртів, які реалізуються на споживчому ринку 

м. Полтава 

Щербакова Н.С., кандидат ветеринарних наук, доцент, 

Передера Ж.О., кандидат ветеринарних наук, доцент,  

Передера С.Б., кандидат ветеринарних наук, доцент, Полтавська державна 

аграрна академія.   

 

 


