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Африканська 
чума свиней — 
транскордонне 
захворювання
Значення біобезпеки 
для запобігання 
зараження 
свиногосподарств 



8.30-09.50 Реєстрація, ранкова кава 

09.50-10.00 Офіційне відкриття 
Оксана Юрченко, Віце-президент Асоціації «Свинарі України»

10.00-10.30 Африканська чума свиней: епізоотологія, оцінка ризиків в Україні 
та інструменти молекулярної діагностики

Антон Герілович, доктор вет. наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії аграрних наук України, заступник директора 
з наукової роботи у Національному науковому центрі «Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», 
завідувач відділу молекулярної діагностики та епізоотології 

10.30-11.30 Африканська чума свиней як транскордонне захворювання. 
Значення біобезпеки на свиногосподарствах

Др. Хосе Мануель Санчес-Візкайно, доктор вет. медицини, професор, 
директор референтної лабораторії щодо АЧС ВООЗт (Іспанія) 

11.30-12.00 Африканська чума свиней: історія і виклики сьогодення. 
Сучасні методи діагностики і попередження захворювання 

Сергій Мельничук, академік НААН України, доктор біологічних наук, 
експерт ФАО з біобезпеки
Сергій Ничик, член-кореспондент НААН України, доктор ветеринарних 
наук, директор Інституту ветеринарної медицини НААН України

12.00-13.00 Фактори ризику зараження АЧС: у фокусі корми та кормові добавки

Др. Боб Роуленд, доктор вет. медицини, професор відділу  діагностики 
та патобіології Коледжу ветеринарної медицини (Університет штату 
Канзас, США)

13.00-14.00 Обід 

14.00-14.30 Вимоги до ферм з високим рівнем біобезпеки та статусом 
компартменту

Віталій Башинський, експерт з питань ветеринарії

14.30-15.15 Проблеми біобезпеки на промислових свиногосподарствах України, 
які можуть сприяти розповсюдженню хвороб, включаючи АЧС.
Презентація онлайн-опитувальника щодо біобезпеки

Др. Роман Пограничний, вірусолог, фахівець зі здоров'я свиней та 
біобезпеки (Університет Пердью, США)

15.15-16.15      Дезінфекція та інші аспекти ефективної системи біобезпеки на 
свиногосподарствах
Др. Деріл Регленд, доктор вет. медицини, інспектор програми PQA+, 
фахівець із хвороб свиней та біобезпеки (Університет Пердью, США)

16.15-16.45      Вплив розповсюдження АЧС в підсобних та фермерських 
господарствах на м’ясний ринок України 

Людмила Олійник, доктор ветеринарних наук, професор, провідний 
науковий співробітник Державного науково- контрольного інституту 
біотехнології і штамів мікроорганізмів

16.45-17.15      Підсумки, вечірня кава



Спікери семінару

Доктор вет. наук, професор, член-кореспон-
дент Національної академії аграрних наук 
України, заступник директора з наукової 
роботи у Національному науковому центрі 
«Інститут експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини», Завідувач відділу 
молекулярної діагностики та епізоотології

Член-кореспондент НААН України, доктор 
ветеринарних наук, директор Інституту 
ветеринарної медицини НААН України

Доктор вет. медицини, професор відділу  
діагностики та патобіології Коледжу 
ветеринарної медицини (Університет 
штату Канзас, США)

Антон Герілович

Сергій Ничик Академік НААН України, доктор 
біологічних наук, експерт ФАО з 
біобезпеки

Сергій Мельничук

Вірусолог, фахівець зі здоров'я свиней та 
біобезпеки (Університет Пердью, США)

Доктор вет. медицини, інспектор 
програми PQA+, тренер з питань хвороб 
свиней та біобезпеки (Університет 
Пердью, США)
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Др. Деріл Регленд
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Доктор ветеринарних наук, професор , 
провідний науковий співробітник 
Державного науково- контрольного 
інституту біотехнології і штамів 
мікроорганізмів

Людмила Олійник

Спеціалізується на діагностиці та контролі вірусних 
захворювань свиней, зокрема емерджентних та тих, які 
розвиваються в інших країнах. Дослідницька діяльність 
спрямована на винахід нових інструментів контролю 
вірусів в польових умовах і нових методів діагностики 
захворювань, зокрема класичної та африканської чуми 
свиней. Упродовж останньої декади Др. Роуленд вивчає 
роль генетики у протистоянні організму тварини захворю-
ванню та розвитку резистентності до хвороботворних 
агентів. Зокрема, в рамках досліджень було виявлено 
свиней з природним тяжким комбінованим імунодефіци-
том, що слугують для вивчення імунної відповіді на 
вакцинування. Є автором близько 150 статей. 

Спеціалізується на вірусології, молекулярній діагностиці 
та біотехнології, а також епізоотології. Брав участь у реалізації 
18 міжнародних проектів. Є автором та співавтором понад 
260 друкованих робіт. Під його керівництвом та за безпосеред-
ньої участі розроблено низку нормативних документів та 
11 молекулярно-генетичних тест-систем для діагностики 
інфекційних хвороб тварин. Експертз біологічної безпеки 
та інфекційної патології проектів Єврокомісії та МАГАТЕ.

Наукова діяльність понад 20 років. Учасник численних 
науково-дослідних проектів щодо розробки вакцин проти 
інфекційних хвороб свиней. Спеціалізується на діагностиці 
захворювань свиней та питаннях біобезпеки свиногоспо-
дарств.

Бере участь у проектах технічної підтримки та міжнародних 
місіях щодо посилення біологічної безпеки та контролю 
інфекційних захворювань тварин, зокрема в Китаї, Сербії, 
Боснії і Герцоговині, Словакії, Україні тощо.

Має 20-річний стаж наукової та викладацької роботи 
в вищих навчальних закладах США. Координує дослідниць-
кі проекти щодо покращення здоров’я і благополуччя 
свиней, налагодження системи біобезпеки на фермах, 
ефективнішого використання кормів у свинарстві. 
Є науковим консультантом свиногосподарств. Автор 
численних статей на ветеринарну проблематику. 
Спеціалізується на питаннях дезінфекції. 

Спеціалізується на питаннях якості та безпечності харчових 
продуктів, біологічної безпеки та компартменталізації. 
Долучений до розробки вітчизняної нормативної бази 
щодо цих аспектів. Є експертом численних міжнародних 
проектів  технічної підтримки, спрямованих на покращен-
ня контролю та нагляду за інфекційними хворобами 
тварин.

Має досвід роботи ветеринарним лікарем на тваринниць-
ких господарствах. Очолювала прикордонну ветеринарну 
службу міжнародного аеропорту «Бориспіль». Упродовж 
13 років очолювала державну ветеринарну службу м. Київ. 
Роботу на державних посадах, завжди поєднувала 
з науковою діяльністю. Є автором близька 45 наукових 
публікацій. Нині обіймає посаду провідного наукового 
співробітника Державного науково-контрольного інституту 
біотехнології і штамів мікроорганізмів.

Упродовж останніх 6 років очолює Інститут ветеринарної 
медицини Національної академії аграрних наук України. У 
науковій діяльності сфокусований на моніторингу епізоотичної 
ситуації в Україні та сусідніх із нею країнах, контролі поширен-
ня вірусних та бактеріальних захворюваннях свійських та 
диких тварин, розробці превентивних заходів й створенні 
нормативної бази та їх провадженнях. Є членом Американсь-
кої та Європейської Асоціації з біобезпеки.

Близько 15 років обіймав посаду директора Української 
лабораторії якості і безпеки продукції АПК. Має досвід 
роботи у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі 
України. Нині обіймає посаду директора 

Китайсько-українського науково-дослідного Інституту 
«Наук про життя» у Китаї (м. Чжуцзі, провінція Чжецзян). 
Є експертом Продовольчої сільськогосподарської 
організації ООН з питань харчової безпеки. Автор і 
співавтор біля 240 наукових праць та 32 Патентів України.

Доктор вет. медицини, професор, директор референтної лабораторії щодо АЧС ВООЗт (Іспанія)

Науково-дослідна діяльність спрямована на профілактику та боротьбу з інфекційними захворюваннями свиней, 
зокрема африканською та класичною чумою: розробка нових методі в діагностики, чутливих реагентів, вакцин, 
стратегій контролю та нагляду. Є автором понад 200 наукових розвідок та статей. Близько 30 років співпрацює 
з Всесвітньою організацією здоров’я тварин: участь у глобальних місіях з ерадикації інфекційних захворювань 
тварин, експертна підтримка. Є учасником багатьох професійних об’єднань, зорема чинний президент Асоціації 
науковців та виробників у галузі свинарства (ANAPORC). 

Др. Хосе Мануель Санчес-Візкайно



Контактна інформація: 

Асоціація "Свинарі України", 
Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Івана Гонти, 3

Тел./факс: (067) 508 67 30, (067) 509 66 12, 
e-mail: info@asu-ua.org
www.pigua.info/uk




