НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН

Графік
проведення науково-методологічних семінарів в інституті
у 2019 році
Головуючий засідання – ФЕДОРОВИЧ Є. І., завідувач лабораторії розведення та селекції
тварин
Секретар засідання – КОЗАК М. Р., науковий співробітник лабораторії молекулярної
біології та клінічної біохімії

№
з/ ПІП доповідача
п

Тема доповіді

1

Сварчевська О. З.

«Застосування цитратів у
тваринництві»

2

Смолянінов К. Б.

«Природні джерела омега-3
жирних кислот»

3

Кузьміна Н. В.

« До методик досліджень
ізозимів ензимів»

4

Салила Ю. Т.

«Токсичність
фосфороорганічних
сполук»

5

Андрушко О. Б.

6

Храбко М. І.

7

Дропа С. І.

8

Бучко О. М.

9

Сливчук Ю. І.

10

Сірко Я. М.

11

Цап М. М.

Назва
лабораторії
Лабораторія
біохімії адаптації
та онтогенезу
тварин
Лабораторія
імунології
Лабораторія
молекулярної
біології та
клінічної біохімії

20 лютого

Лабораторія
обміну речовин

20 березня

Лабораторія
біотехнології
відтворення
Лабораторія
«Біологічна дія лимонної
екологічної
кислоти в організмі тварин» фізіології та якості
продукції
«Імунобіологічна
реактивність та способи її
Лабораторія
регуляції у поросят
імунології
раннього віку»
Лабораторія
«Застосування органічних
біохімії адаптації
кислот у живленні свиней»
та онтогенезу
тварин
Лабораторія
«Імуноферментні аналізи»
біотехнології
відтворення
Лабораторія
«Оцінка якості кормів»
живлення птиці
«Коригуючий вплив йоду
Лабораторія
цитрату на фізіологоекологічної
біохімічні процеси в
фізіології та якості
організмі тварин»
продукції
«Сучасні біотехнології
відтворення у свинарстві»

Дата
проведення
6 лютого

6 березня

3 квітня

17 квітня

8 травня

22 травня

5 червня
19 червня
3 липня

12

Кузів Н. М.

«Генезис української чорнорябої молочної породи»

13

Михайлюк В. В.

«Сфери використання
кератинів»
«Інсуліноподібний фактор
росту і його роль в
організмі
високопродуктивних корів»
«Проблема афлотоксинів у
сільському господарстві»
«Ліпідний склад тканин
курей-несучок в онтогенезі»

14

Петрух І. М.

15

Строкун І. В.

16

Кисців В. О.

17

Босаневич Н. О.

«Використання цитратних
сполук біогенних елементів
у кролівництві»

18

Сачко С. Р.

«Регуляція рубцевої
ферментації іонофорами»

19

Мазур Н. П.

«Продуктивне довголіття
корів молочних порід»

Головуючий науково-методичних семінарів

Лабораторія
розведення та
селекції тварин
Лабораторія
живлення та
біосинтезу
продукції жуйних
Лабораторія
молекулярної
біології та
клінічної біохімії
Лабораторія
обміну речовин
Лабораторія
живлення птиці
Лабораторія
інтелектуальної
власності та
аналітичних
досліджень
Лабораторія
живлення та
біосинтезу
продукції жуйних
Лабораторія
розведення та
селекції тварин

4 вересня

18 вересня

2 жовтня
16 жовтня
30 жовтня

13 листопада

27 листопада

4 грудня

Є. І. Федорович

