
Програма курсу підвищення кваліфікації  
Інституту біології тварин НААН 
23.05. ‒ 27.05. 2022 р. (онлайн-курси) 

 

Лектор Назва доповіді/лекції Час 
провед
ення 

1 2 3 
23.05.2022     (понеділок) 

Ознайомлення з роботою Інституту біології тварин НААН 
- директор Інституту,  

доктор біол. наук Салига Юрій Тарасович, 
- заступник директора з наукової роботи 

доктор с.-г. наук, професор Вудмаска Ігор Васильович, 
- заступник директора з інноваційно-наукової діяльності  

доктор с.-г. наук, професор Шаран Микола Михайлович, 
- вчений секретар,  

кандидат с.-г. наук   Смолянінова Оксана Олексіївна 

12.00 

Завідувач лабораторії інтелектуальної 
власності та аналітичних досліджень, 

кандидат с.-г.наук 
Лучка  Іван Васильович 

«Основні напрями науково-дослідної 
роботи та матеріально-технічна і приладна 

база  
Інституту біології тварин НААН» 

14.00 

24.05.2022     (вівторок) 
Заступник директора з інноваційно-наукової 

діяльності, 
доктор с.-г. наук, професор 

Шаран Микола Михайлович 

Лекція: 
«Етичні аспекти в експериментах на 

тваринах. Основи біоетики» 

10.00 

Провідний науковий співробітник 
лабораторії інтелектуальної власності та 

аналітичних досліджень,  
доктор вет. наук, с.н.с. 

Лесик Ярослав Васильович 

Лекція: 
«Сучасні наукові досягнення з ефективного 

ведення промислового кролівництва» 
 

11.00 
 

Старший науковий співробітник лабораторії 
імунології,  

 кандидат с.-г.наук, с.н.с. 
Смолянінов Костянтин Борисович 

Лекція: 
«Природні джерела омега-3 жирних кислот 

рибного походження» 

12.00 

 25.05.2022     (середа)  
Провідний науковий співробітник  

лабораторії розведення та селекції тварин, 
доктор с.-г. наук, с.н.с. 

Кузів Маркіян Ігорович 

Лекція: 
«Скотарство в умовах глобальних 

кліматичних змін» 

10.00 

1 2 3 
Заступник директора з наукової роботи, 

доктор с.-г. наук, професор 
Вудмаска Ігор Васильович 

Лекція:  
«Метаболічні порушення у 
високопродуктивних корів» 

11.00 

26.05.2022     (четвер) 
Слухачі курсів з підвищення кваліфікації 

візьмуть участь у  Всеукраїнському 
науково-практичному семінарі з проблем 

резистентності високопродуктивних 
тварин в умовах інтенсивного їх 

використання   

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 
1. Доповідь доктора ветеринарних наук, 
професора, завідувача лабораторії 
імунології  Віщура Олега Івановича: 
«Резистентність тварин: способи оцінки 
та методи регуляції». 
2. Виступи учасників семінару. 
3. Обговорення і підсумки. 

з 10.00 
до 

13.00 

27.05.2021     (п’ятниця) 
Заступник директора з інноваційно-наукової 

діяльності, 
доктор с.-г. наук, професор 

Шаран Микола Михайлович 

Лекція: 
«Біотехнологічні методи підвищення 

репродуктивної функції тварин» 

10.00 

Завідувач лабораторії фізіології, біохімії та 
живлення птиці, 

доктор с.-г. наук, с.н.с. 
Гунчак  Алла Володимирівна 

Лекція: 
«Проблеми сучасного птахівництва» 

11.00 

Підведення підсумків, виступи слухачів курсів з підвищення кваліфікації 
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