ПРОГРАМА
проведення міжвідомчих навчально-методичних зборів спеціалістів
ветеринарної медицини кінологічних підрозділів органів державної влади
сектору безпеки та оборони України

26 січня (неділя)
09:00-19:00 – прибуття у м. Хмельницький, зустріч, розселення (готель «Центральний»,
вул. Гагаріна 5, м. Хмельницький).

27 січня (понеділок)
08:00-09:00 – сніданок в готелі.
09:00-11:00 – переїзд у м. Кам’янець-Подільський до факультету ветеринарної
медицини і технологій у тваринництві Подільського державного аграрно-технічного
університету (далі ПДАТУ) автобусом ГУНП в Хмельницькій області.
11:00-11:15 – відкриття зборів, вітальне слово ректора університету, доктора
економічних наук, професора Іванишин В.В., факультет ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві ПДАТУ.
11:15-12:00 – ознайомлення з факультетом ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві ПДАТУ (музеї, лабораторії).
12:00-14:00 – лекція на тему: «Селекція та спадкові захворювання службових собак»
доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри гігієни тварин та
ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України ПДАТУ
Супрович Т. М.
14:00-15:00 – обід.
15:00-16:00 – поселення в гуртожиток ПДАТУ.
16:00-18:00 – ознайомлення із структурою, історією ПДАТУ та роботою клініки
ВМ ПФ «Фауна сервіс».
18:00-19:00 – вечеря.

28 січня (вівторок)
08:30-09:00 – сніданок в їдальні ПДАТУ.
09:00-09:30 – переїзд на факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
ПДАТУ.
09:30-11:00 – лекція завідувача кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, кандидата
біологічних наук, доцента ПДАТУ Мушинського А. Б. на тему: «Сучасні тенденції
епізоотології гельмінтозів собак».
11:00-11:30 – перерва (чай, кава).
11:30-13:00 – лекція завідувача кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, кандидата
біологічних наук, доцента ПДАТУ Мушинського А. Б. на тему: «Сучасна епізоотологія
векторних хвороб собак».
13:00-14:00 – обід.
14:00-15:30 – лекція кандидата ветеринарних наук, доцента ПДАТУ Карчевської Т. М.
на тему: «Парвовірусні інфекції собак, чума м’ясоїдних (Хвороба Каре).
15:30-16:00 – перерва (чай, кава).
16:00-17:30 – лекція кандидата ветеринарних наук, доцента ПДАТУ Карчевської Т. М.
на тему: «Сказ. Аденовірусні інфекції собак».
17:30-18:30 – вечеря.

29 січня (середа)
08:30-09:00 – сніданок в їдальні ПДАТУ.
09:00-09:30 – переїзд на факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
ПДАТУ.
09:30-11:00 – лекція
доктора
ветеринарних
наук,
професора
ПДАТУ
Желавського М. М. на тему: «Деякі питання внутрішніх незаразних хвороб собак».
11:00-11:30 – перерва (чай, кава).
11:30-13:00 – лекція
доктора
ветеринарних
наук,
професора
Желавського М. М. на тему: «Сучасна проблематика репродукції собак».

ПДАТУ

13:00-14:00 – обід.
14:00-15:30 – лекція кандидата ветеринарних наук, доцента ПДАТУ Степанова О. Д. на
тему: «Хірургічна патологія собак».
15:30 – переїзд в м. Хмельницький автобусом ГУНП в Хмельницькій області.
17:30-18:00 – прибуття у м. Хмельницький, розселення (готель «Центральний», вул.
Гагаріна 5, м. Хмельницький).

30 січня (четвер)
08:30-09:00 – сніданок в готелі.
09:00-09:30 – переїзд до кінологічного центру Головного управління Національної
поліції в Хмельницькій області.
09:30-10:00 – огляд території кінологічного центру, вольєрів, приміщень.
10:00-11:30 – лекція начальника–головного лікаря Хмельницької районної державної
лікарні ветеринарної медицини, почесного професора ПДАТУ Чумакова К. А. на тему:
«Актуальні питання польової хірургії службових собак».
11:30-13:00 – лекція представника компанії «Royal Canin Україна» з актуальних питань
утримання службових собак.
13:00-14:00 – перерва на обід.
14:00-14:30 – переїзд до Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної
медицини.
14:30-16:00 – практичні заняття під керівництвом начальника–головного лікаря
Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, почесного
професора ПДАТУ Чумакова К. А.
16:30-18:00 – обговорення проблемних питань ветеринарного забезпечення службових
собак кінологічних підрозділів органів державної влади сектору безпеки і оборони
України, дискусія.

31 січня (п’ятниця)
08:30-09:00 – сніданок в готелі.
09:00-09:30 – переїзд до Хмельницької міської лікарні ветеринарної медицини, огляд
приміщень та обладнання клініки.
09:30-11:00 – практична робота на обладнанні ветеринарної клініки, обговорення
проблемних питань надання невідкладної допомоги службовим собакам.
11:00-12:00 – переїзд до головного управління Національної поліції в Хмельницькій
області, ознайомлення з музеєм історії поліції Хмельниччини.
12:00-14:00 – проведення урочистого випуску учасників міжвідомчих навчальнометодичних зборів в залі головного управління Національної поліції в Хмельницькій
області, виступи, вручення сертифікатів.
14:00-19:00 – від’їзд учасників міжвідомчих навчально-методичних зборів по місцях
постійної дислокації.

