
Звіт

про проведення ІІІ Української молодіжної конференції по птахівництву,
присвяченої 50-річчю Інституту птахівництва УААН

4-6 серпня 2009 р.
с. Гайдари

Інститут птахівництва Української Академії
Аграрних наук під егідою Українського відділення
Всесвітньої наукової асоціації з птахівництва та за
підтримки асоціацій “Союз птахівників України”,
“Харківптахопром”, а також Харківського Національного
університету ім. В.Н. Каразіна провів ІІІ Українську
молодіжну конференцію по птахівництву, присвячену 50-
річчю Інституту. Конференція відбулася 4-6 серпня 2009
року на базі біологічної станції Харківського
Національного університету ім. В. Н. Каразіна поблизу с.
Гайдари Зміївського району Харківської області.

Основною метою конференції було надання
можливості для відкритого, товариського спілкування та ефективного
співробітництва молодих вчених, науковців, аспірантів з фахівцями птахівничих
господарств, представниками фірм, спеціалістами-виробниками.

У конференції взяли участь молоді вчені та спеціалісти з різних наукових
установ та виробничих підприємств України, а саме з Сумського національного
аграрного університету, Львівського національного аграрного університету,
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім.
Гжицького, Інституту агроекології УААН, Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, Харківської державної зооветеринарної академії, ТОВ “АгроВет”,
ДП ДАК “Хліб України” Ізюмського ДКХП, ДП “Агрофірма “Шахтар”. Загальна
кількість учасників склала 30 чоловік.

Створення насиченої та різноманітної програми конференції стало можливим
завдяки спонсорам, якими стали:

§ Асоціація “Харківптахопром”;
§ ТД “Агроімпекс”;
§ Державне дослідно-виробниче підприємство “Птахоцентр” Інституту

птахівництва УААН;
§ Державне підприємство дослідне господарство “Борки” Інституту

птахівництва УААН;
§ ФОП Куценко Р. Л.

В день відкриття конференції з привітальним словом до учасників конференції
звернувся директор Інституту, президент Українського відділення ВНАП
Терещенко О. В., заступник директора з наукової роботи Катеринич О. О. розповів
про історію Інституту, його сучасну структуру, основні напрямки діяльності, голова
Ради молодих вчених Інституту Шоміна Н. В. ознайомила учасників конференції з



роботою Ради молодих вчених в Інституті птахівництва, виступили спонсори
конференції.

Після екскурсії по біостанції та мальовничим місцям вздовж р. Сіверський
Донець учасників конференції запросили взяти участь у вечері знайомств, на якому
в теплій, дружній атмосфері обговорювали різні аспекти та особливості праці як
науковців, так і спеціалістів з виробництва. Приємним сюрпризом став святковий
феєрверк в честь ювілею Інституту.

Враховуючи основні напрямки роботи конференції, доповіді учасників були
розподілені по таким секціям:

§ Розведення селекція і генетика,
§ Біохімія, фізіологія, годівля птиці,
§ Технологія утримання птиці, репродукція,
§ Ветеринарно-санітарні проблеми у птахівництві,
§ Економіка, менеджмент, маркетинг.

На секційних засіданнях було викладено багато цікавого, корисного матеріалу
стосовно актуальних питань птахівництва. Увагу слухачів привернули доповіді
Рудої С. В. “Збереження рідкісних та зникаючих порід сільськогосподарської птиці”
(ІП УААН),  Гавілей О. В. ”Профілактичні засоби при Т-2 токсикозі півнів” (ІП
УААН), Іщенко Ю. Б. “Перспективи використання альтернативних джерел енергії у
птахівництва” (ІП УААН), Ткаченко С. М. “Вплив довготривалого зберігання яєць
на якість виведеного молодняка”(ІП УААН), Ващик Є. В. “Ефективність нового
дезинфекційного засобу “ВЕТ-АМІН” щодо збудника псевдомонозу птиці”
(Сумський НАУ), Марків Г. В. “Значення продукції птахівництва для ринку
Львівщини” (Львівський НАУ) та ін. Всього з доповідями виступили 27 учасників
конференції.

Матеріали ІІІ Української молодіжної конференції по птахівництву розміщено
на сайті Інституту птахівництва (www.avian.org.ua) та опубліковано в Міжвідомчому
тематичному науковому збірнику “Птахівництво”, випуск 64, 2009 р.

В рамках конференції було проведено конкурс наукових доповідей. До складу
комісії з оцінювання доповідей увійшли провідні вчені різних галузей птахівництва:
д.б.н. Бондаренко Ю. В., д.в.н. Котик А. М., к.б.н. Білецький Є. М., к.с.-г.н. Мельник
В. О., к.б.н. Тагіров М. Т., к.б.н. Білецька Г. В. При оцінюванні доповідей членами
комісії враховувалися глибина проведених досліджень, якість презентації та ступінь
володіння матеріалом. За результатами конкурсу доповідей переможцями стали:

Ващик Є. В. з доповіддю “Ефективність нового дезинфекційного засобу “ВЕТ-
АМІН” щодо збудника псевдомонозу птиці” (Сумський НАУ) – перше місце;

Труфанов О. В., доповідь на тему “Синергізм токсичної дії трихотеценових
мікотоксинів та полі циклічних ароматичних вуглеводнів” (ІП УААН) – друге місце;

Гавілей О. В. ”Профілактичні засоби при Т-2 токсикозі півнів” (ІП УААН) –
третє місце.

Переможці конкурсу були нагороджені цінними призами від спонсорів
асоціації “Харківптахопром”, а всі інші отримали сертифікати учасника
конференції.

Плідна робота на засіданнях секцій поєднувалася з культурним, активним
відпочинком. Сильне враження на учасників конференції справила екскурсія по

http://www.avianua.com/


історичним місцям Зміївщини, до Зміївського краєзнавчого музею. Підйом на
Козачу гору надав можливості учасникам не тільки ознайомитися з її історією, а і
помилуватися чарівними краєвидами. Приємними спогадами для учасників
залишиться і прогулянка на катері по Сіверському Донцю, яку запропонували
організатори конференції.

По закінченні конференції відбулося підведення підсумків роботи
конференції, вручення сертифікатів учасникам, нагородження переможців конкурсу
на кращу доповідь. Члени президії директор Інституту птахівництва
Терещенко О. В., заступник директора з наукової роботи Катеринич О. О. відмітили,
що мета конференції була цілком виконана. Генеральний директор асоціації
“Харківптахопром” Шиян В. В. поздоровив переможців конкурсу та учасників
конференції з її успішним проведенням та виразив сподівання щодо подальшого
співробітництва в організації наступних молодіжних конференцій.

Звіт підготувала
Голова Ради молодих вчених                                                    Н. В. Шоміна.
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