
BIOSAFETY-CENTER

 • Відділ інформаційної аналітики
 • Контроль якості лабораторних досліджень
 • Лабораторія клінічної біохімії
 • Лабораторія хіміко-токсикологічних досліджень
 • Лабораторія імунохімії
 • Лабораторія ПЛР-діагностики
 • Лабораторія патоморфології та паразитології
 • Лабораторія гістології та імуногістохімії
 • Лабораторія бактеріології
 • Зв’язок освіти, науки та виробництва
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Сільське господарство сьогодні – це галузь, яка стрімко розвивається, має 
стратегічне значення для економіки країни, залучає мільйони іноземних 
інвестицій та набуває статусу сфери передових технологій. Ринок потребує 
фахівців відповідного рівня підготовки, сучасних знань та практичних 
навичок, справжніх лідерів, здатних розвивати бізнес, підтримувати громаду, 
розбудовувати країну.

Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів 
АПК (BIOSAFETY-CENTER) є структурним підрозділом Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету, який почав своє існування 
з 2003 року, коли була відкрита проблемна науково-дослідна лабораторія 
фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин за наказом 
Міністерства аграрної політики України.

В даний час в BIOSAFETY-CENTER всі наукові напрямки розвиваються достатньо 
динамічно. Щорічно з’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які 
заслуговують на найпильнішу увагу. 

Партнери, з якими співпрацює Центр, високо оцінили результати діяльності і 
заявляють, що наукові та виробничі можливості BIOSAFETY-CENTER є вагомим 
внеском у комплексне рішення по оздоровленню тварин в України.

Дуже важливо, що колектив BIOSAFETY-CENTER рухається відповідно до 
потреб сучасного виробництва, проводить популяризацію та поглиблення 
знань проблем сучасної лабораторної діагностики для практикуючих фахівців 
сільського господарства.

 – Кобець Анатолій Степанович 
ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 

доктор наук з державного управління, професор, академік



BIOSAFETY CENTER плідно співпрацює з більш ніж 500 підприємствами з 
виробництва, переробки та реалізації с.-г. продукції, підтримує тісні наукові 
зв’язки з провідними науковими та навчальними закладами держави, 
представництвами всесвітньо відомих компаній в Україні та зарубіжними 
університетами та науковими центрами США, Італії, Португалії, Росії, Білорусі, 
Туреччини.

У структурі BIOSAFETY CENTER працюють 2 доктори ветеринарних наук, 
1 доктор біологічних наук, 7 кандидатів ветеринарних наук, 1 кандидат 
біологічних наук та 1 кандидат сільськогосподарських наук, 14 магістрів 
ветеринарної медицини. За період існування Центру підготовлено 1 доктора 
та 7 кандидатів ветеринарних наук. Опубліковано понад 500 наукових праць, 
отримано 11 патентів на винахід.

Здобутий наполегливою працею досвід дає нам можливість запропонувати 
виробникам індивідуальні комплексні рішення лабораторного супроводу 
виробництва якісної і безпечної продукції від вхідного контролю до контролю 
готового продукту!

 – Гаврилін Павло Миколайович
науковий керівник центру,

д.вет.н., професор 

Єфімов
Валентин Геннадійович

завідувач відділу 
фізіології, біохімії та хіміко-
токсикологічного аналізу, 

к.вет.н., доцент

Масюк
Дмитро Миколайович

завідувач відділу 
імунохімічного і 

молекулярно-генетичного 
аналізу, к.вет.н., доцент

Гаврилін
Павло Миколайович

завідувач відділу 
морфологічних досліджень, 

д.вет.н., профессор

Неверковець
Наталія Юріївна

завідувач відділу 
бактеріології та 

біотехнології, старший 
науковий співробітник

BIOSAFETY-CENTER надає послуги в сфері лабораторної діагностики з моменту 
його створення. За цей проміжок часу спектр, складність і обсяг випробувань 
значно зросли. Істотно змінилося і коло замовників. Якщо на початку це були 
власники тварин і ветеринарні лікарі, то тепер це підприємства з виробництва 
та переробки ресурсів АПК, а також представники інших галузей.

Наша місія полягає у науково-обґрунтованому підході у діагностиці хвороб 
продуктивних тварин і визначення якості та безпеки кормів, кормових 
добавок і харчових продуктів. Ми розробляємо та впроваджуємо сучасну 
концепцію комплексної лабораторної діагностики під кожну окрему ситуацію 
на аграрному підприємстві. Це дає нам можливість бути унікальними на ринку 
лабораторних послуг України і як слід уникнути конкуренції. Наша модель 
управління зосереджена на підвищеній мобільності у роботі з клієнтами 
і конфіденційністю результатів досліджень. Ми пропонуємо лише наші 
послуги і професійні знання та технології та не збираємося зупинятися на 
досягнутому і, щоб залишатися конкурентоспроможними та виходити на більш 
високий рівень, маємо зосередитися на аналізі ситуації ринку сьогодення та 
спрямовувати зусилля на реалізацію нових планів.

Я впевнений, що у нашому Центрі Ви знайдете багато можливостей для 
вдосконалення та процвітання Вашої справи.

 – Масюк Дмитро Миколайович
директор центру, 

к.вет.н., доцент 



Т     ут все починається…

Матеріал, що прямував з різних куточків нашої 
країни, потрапляє саме у інформаційний відділ. 
Під  пильним наглядом керівника відділу та 
адміністратора, він проходить первинний контроль 
та отримує свій шифр, після чого прямує на певні 
види досліджень.

Основний напрямок роботи інформаційного 
відділу – якнайкраще зрегулювати відносини 
між замовником та лабораторією. Ведеться 
контроль послідовності проведення тих чи інших 
досліджень, відповідності термінам випробувань, 
вчасності відправки пакету документів замовнику 

електронною поштою та оригіналів у руки.

У адміністраторів завжди можна отримати вичерпну 
інформацію щодо досліджень, які проводить 
наш центр, їх вартості, терміну проведення 
випробувань, або готовності саме Вашого зразка. 
Вам охоче допоможуть у телефонному режимі 
правильно відібрати матеріал та оформити 
супровідну; дадуть відповідь на будь-яке питання, 
а у складних випадках допоможуть зв’язатись з 
кваліфікованим спеціалістом.

Тут Вам завжди раді! Зустрінуть з посмішкою, 
уважно вислухають, люб’язно пригостять кавою чи 
чаєм з дороги. Ми цінуємо кожного клієнта!

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АНАЛІТИКИ



В              ідповідаючи сучасним тенденціям на 
змінюваному ринку надання якісних послуг в 
сфері агропромислового комплексу та з огляду на 
необхідність відповідності міжнародним стандартам 
якості надання цих послуг, центр протягом багатьох 
років дотримується політики в області якості, яка 
має на меті:

 • Досягнення високого технічного рівня 
організації та проведення досліджень в 
лабораторіях BIOSAFETY CENTER;

 • Оформлення та надання замовнику якісних 
результатів досліджень з метою отримання 
об’єктивної достовірної інформації про фактичні 
значення показників зразків біологічного 
матеріалу та продукції, яка досліджувалася 
(вимірювалася);

 • Визначення відповідності цих показників 
вимогам нормативної документації і 
задоволення вимог замовника.

Реалізація цієї політики забезпечується 
функціонуванням в Центрі 
системи якості ДСТУ 
ISO 9001: 2009 «Система 
управління якістю.  Вимоги» 
і відповідністю ДСТУ ISO / 
IEC 17025: 2006 «Загальні 
вимоги до компетентності 
випробувальних та 
калібрувальних лабораторій», 
які встановлюють 
організаційні, адміністративні 
процедури, розподіл 
відповідальності та 
повноважень, кадровий 
склад, ресурси, методи 
проведення досліджень 
(вимірювань) і їх контролю.

Керівництво центру несе відповідальність за 
функціонування системи якості, за реалізацію 
політики в галузі забезпечення якості, а фахівці 
лабораторій несуть відповідальність за виконання 
всіх ланок складових системи якості в частині 
проведення досліджень (вимірювань) відповідно до 
вимог вищевказаних Стандартів по системі якості.

Співробітники лабораторій BIOSAFETY CENTER 
підвищують свою професійну підготовку, розуміють і 
виконують завдання, декларовані в цих Стандартах, 
гарантують виконання політики в області якості, і 
постійно працюють над її вдосконаленням.

Центр атестований Державним науково-дослідним 
інститутом лабораторної діагностики і ветеринарно-
санітарної експертизи на проведення робіт у 
сфері державного метрологічного контролю та 
акредитований Державним науково-дослідним 
контрольним інститутом ветеринарних препаратів 
та кормових добавок на проведення ПЛР та ІФА-
діагностики, біохімічних, хіміко-токсикологічних і 
морфологічних досліджень у сфері ветеринарної 
медицини та сільського господарства.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



Д                 ослідження, 
що проводяться в 
лабораторії клінічної 
біохімії, спрямовані 
на постановлення 
метаболічного статусу як 
сільськогосподарських 
так і непродуктивних 
тварин. На підставі цього, 
зокрема, спеціалістами 
ветеринарної медицини 
встановлюється діагноз 
на окремі захворювання 
або визначаються основні 
ланки порушення обміну 
речовин у тварин.

Для цього в лабораторії 
проводяться біохімічні 
дослідження сироватки 
крові, що дає змогу 
виявити патологію 
печінки, нирок, розлади 
мінерального, білкового 
та вуглеводно-ліпідного 
обмінів, а також розвиток кетоацидотичного стану.

Для оцінки вітамінного обміну визначається 
концентрація вітамінів А, Е та Д3 в сироватці 
крові, а також біологічних матеріалах: печінці та 
жовтках яєць. Аналогічний підхід застосовується 
при визначенні стану обміну окремих макро- і 
мікроелементів. Зокрема, визначається їх 
концентрація у сироватці крові, печінці, кістках та 
шкаралупі яєць.

Такий комплексний підхід дає змогу дати всебічну 
картину процесів обміну окремих речовин в 
організмі. Картину доповнює аналіз морфологічного 
складу крові. 

З одного боку, він дає можливість виявити наявність 

та характер анемічних станів, а з іншого – виявити 
запальні процеси в організмі та встановити їх 
характер.

Серед наукового напряму діяльності лабораторії 
основними є визначення фізіологічних та 
біохімічних критеріїв статусу бар’єрних систем і 
особливостей метаболізму в організмі сільських 
тварин на різних етапах онтогенезу в умовах 
інтенсивного антропогенного впливу та розробка 
способів підвищення їх життєздатності та 
продуктивності. 

Впровадження таких наукових досліджень дозволяє 
створити систему інформативних фізіологічних 
і біохімічних критеріїв оцінки стану метаболізму 
з одного боку, а з іншого створити схему 
профілактики відповідних порушень.

ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

ВІДДІЛ ФІЗІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ ТА ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Завідувач лабораторії, науковий співробітник 
БЕРЕЗА ІРИНА РУСЛАНІВНА



Л               абораторія виконує дослідження в трьох 
основних напрямах: визначення якості кормів, 
кормових добавок і преміксів, визначення їх 
безпечності, а також оцінка якості води.

Оцінка кормів ґрунтується на комплексному 
підході, який  включає в себе аналіз основних 
показників поживності (протеїну, жиру, клітковини), 
забезпеченості макро- і мікроелементами (Ca, P, Mg, 
Cu, Zn, Mn, Fe, Co). Під час аналізу комбікормів, БВД 
та преміксів встановлюється вміст вітамінів А, Д3 і Е, 
а також їх амінокислотний склад (з визначенням до 
17 амінокислот).

В кормах для жуйних тварин визначається 
вміст різних фракцій клітковини (кислотно- і 
нейтральнодетергентна клітковина та лігнін).

Безпечність кормів та кормових добавок в 
лабораторії оцінюється за низкою параметрів 
токсичності. Зокрема, визначається гостра 

токсичність у тестах на найпростіших. Після цього 
встановлюється вміст окремих мікотоксинів: афла-, 
охра-, Т-2 токсину, зеараленону, ДОНу та фумонізину. 
Доповнюють картину показників токсичності 
дослідження хлор- і фосфорорганічних сполук 
(пестицидів), нітратів і нітритів та важких металів.

Якість води визначається за урахуванням її фізичних 
показників та хімічного складу.

Дослідження фахівців лабораторії дають змогу 
виявити фальсифікацію високопротеїнових кормів 
небілковими азотистими сполуками.

Основним напрямом наукових досліджень є 
удосконалення існуючих і розробка нових методик 
дослідження складу і показників безпечності 
кормів, аналіз вмісту в них поживних речовин 
залежно від виду рослин, стадії їх вегетації, 
агрокліматичних умов тощо та розробка нових 
кормів та кормових добавок.

ЛАБОРАТОРІЯ ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВІДДІЛ ФІЗІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ ТА ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, к.вет.н., 
доцент ЄФІМОВ ВАЛЕНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ



Д                 ослідження, що проводяться в 
лабораторії імунохімії, спрямовані на виявлення 
антигенів та антитіл до збудників хвороб як 
сільськогосподарських, так і непродуктивних 
тварин. На підставі цих досліджень, спеціалістами 
ветеринарної медицини встановлюється 
диференційний діагноз на окремі захворювання.

Фахівці відділу діагностують інфекційні 
захворювання тварин із використанням 
імунохімічних методів (ІФА, імуноблотингу, 
імунодоту, електрофорезу).

Для цього в лабораторії проводяться дослідження 
сироватки крові, слини, молока, фекалій, вмісту 
кишечника, селезінки, легенів, що дає змогу виявити 
антитіла до збудників (або антигени) більш ніж 
70 захворювань ВРХ, свиней, птиці та дрібних 
тварин. 

Застосування методу ІФА дозволяє не тільки 
виявити наявність інфекції, а і простежити 

в динаміці перебіг захворювання та надати 
ретроспективну розшифровку етіології вже 
перенесеного інфекційного захворювання. Для 
діагностики ми використовуємо тест-системи 
торгових марок, визнаних в усьому світі (Zoetis, 
Biovet, Ingenasa, IDEXX та ін.) та даємо максимально 
достовірні результати, яким Ви можете довіряти.

Фахівці лабораторії надають кваліфіковану 
інформаційну підтримку кожному клієнту: 
складання індивідуальної схеми діагностики 
в рамках конкретної проблеми чи загального 
моніторингу, рекомендації щодо відбору 
діагностичного матеріалу, оцінка якості вакцинації, 
інтерпретація результатів. 

Основним напрямом наукових досліджень 
лабораторії є проведення моніторингових 
досліджень для оцінки епізоотичної ситуації щодо 
хвороб тварин, а також визначення імунного статусу 
та неспецифічної імунореактивності ссавців і птиці 
за дії біологічних препаратів.

ЛАБОРАТОРІЯ ІМУНОХІМІЇ

ВІДДІЛ ІМУНОХІМІЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, к.с.-г.н., 
КОЛЯДА СУЗАННА ГЕННАДІЇВНА 



М                  олекулярні дослідження, які проводяться 
у лабораторії, ґрунтуються на використанні 
сучасного, швидкісного, високочутливого та 
високоспецифічного методу – полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР) за технологією «Real 
Time». У лабораторії проводяться актуальні для 
виробництва дослідження за напрямами:

 • Діагностика інфекційних захворювань 
свиней, великої рогатої худоби, птиці, дрібних 
домашніх тварин і т.д. (більше 40 вірусних 
і бактеріальних захворювань). У контексті 
цього завдання відбувається: діагностика 
і одночасна диференціація збудників 
інфекційних захворювань тварин; виявлення 
субклінічно інфікованих тварин; контроль якості 
біологічного матеріалу, що використовується 
для профілактичних заходів; визначення 
тривалості вірусоносійства у перехворілих 
тварин; оцінка якості проведеної дезінфекції 
(тестування зразків 
зовнішнього 
середовища – змивів з 
транспортних засобів, 
технологічного 
обладнання, 
контаміновані корми, 
тощо); контроль якості 
профілактичних 
заходів (відстеження 
динаміки віремії 
за допомогою 
кількісного ПЦР 
аналізу).

 • Виявлення генетично 
модифікованих 
організмів (ГМО). 
У лабораторії 
проводяться 
скринінгові 
дослідження ГМО за 

основними генетичними маркерами 35S, NOS, 
FMV, Pat, EPSP. Після їх виявлення відбувається 
ідентифікація модифікованої лінії з подальшим 
кількісним визначенням модифікованих часток 
ДНК у продуктах.

 • Визначення фальсифікації продуктів харчування 
та кормів для тварин рослинною (соя, ріпак, 
кукурудза, рослина, тощо) або тваринною 
сировиною (свинина, яловичина, баранина, 
курка) та для визначення їх заявленої 
відповідності. 

Разом з цим фахівцями лабораторії постійно 
проводиться наукова робота з розробки і 
впровадження у ветеринарну медицину і 
тваринництво інноваційних підходів до діагностики 
інфекційних хвороб тварин та контролю якості їх 
профілактики.

ЛАБОРАТОРІЯ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ 

ВІДДІЛ ІМУНОХІМІЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, 
КОКАРЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ



С             учасне патоморфологічне дослідження трупів 
тварин, як і діагностика в цілому, має комплексний 
характер та є першою сходинкою посмертної 
лабораторної діагностики, від професійної 
інтерпретації якої залежить успіх подальших 
лабораторних досліджень та розробка ефективної 
стратегії лабораторної діагностики. Проведені в 
лабораторії дослідження дозволяють підтвердити 
зажиттєвий або встановити заключний діагноз, 
визначити морфологічні зміни в органах і тканинах і 
причини смерті тварин.

Активна робота фахівців відділу дозволяє 
здійснювати моніторинг патоморфологічних 
змін в організмі продуктивних тварин в умовах 
промислових технологій.  

В основу паразитологічних досліджень лабораторії 
покладено виявлення інвазійних елементів та 
встановлення видів 
збудників, які є 
причиною ряду 
функціональних 
порушень органів 
чи систем організму 
або й загибелі 
тварин. Враховуючи 
різноманіття 
видів паразитів, 
їх локалізацію 
та патогенний 
вплив, спеціалісти 
лабораторії обирають 
найбільш ефективні 

методи та методики проведення зажиттєвих 
досліджень чи посмертної діагностики інвазійних 
захворювань тварин.

Нині в практичну діяльність лабораторії 
впроваджуються сучасні методи імунобіологічних 
досліджень (ІФА, ПЛР), які дозволяють з високою 
достовірністю виявити наявність антигенів чи 
антитіл паразитів за відсутності помітних клінічних 
ознак захворювання.

Науковий напрям діяльності лабораторії включає 
проведення моніторингових досліджень щодо 
інвазійних хвороб у господарстві чи регіоні, 
з’ясування видового складу паразитофауни 
поголів’я тварин, вивчення паразитоценотичних 
зв’язків в їх організмі, що дозволяє розробити схему 
профілактичних заходів за конкретних інвазій чи їх 
асоціацій.

ЛАБОРАТОРІЯ  ПАТОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАРАЗИТОЛОГІЇ

ВІДДІЛ МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Завідувач лабораторії, д.вет.н., 
ГАВРИЛІН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ



Л              абораторія одна з перших серед закладів 
ветеринарної медицини в Україні почала масово 
використовувати імуногістохімічні дослідження для 
постановки діагнозу інфекційних хвороб тварин 
та є єдиною серед вищих навчальних закладів 
ветеринарного профілю. Лабораторія оснащена 
сучасним обладнанням, що забезпечує сучасну 
якісну обробку біологічного матеріалу, відмінну 
візуалізацію та професійну інтерпретацію даних. 
Сучасний архів зразків дозволяє зберігати їх 
тривалий час та використовувати за потребою для 
ретроспективної діагностики.

Імуногістохімічні дослідження дозволяють 
діагностувати інфекційні захворювання на основі 
виявлення (якісного і кількісного) антигенів 

збудника, а також їх розподіл в органах і тканинах 
хворих тварин, виявити вид патологічного 
процесу в досліджуваних тканинах і встановити 
патогістологічний діагноз. Фахівці лабораторії 
проводять гістологічну оцінку характеру і ступеня 
ураження органів і тканин з метою оптимізації 
відбору зразків для ПЛР-аналізу та імуноблотингу.

Стратегія лікування багатьох захворювань 
тварин базується на обов’язковому проведенні 
цитологічних та гістологічних досліджень, які 
мають особливе значення в діагностиці неоплазій 
дрібних свійських тварин. Використання класичних 
та сучасних методів патогістологічних досліджень 
в лабораторії дозволяє диференціювати і чітко 
діагностувати новоутворення у тварин.

У лабораторії гістології та імуногістохімії 
проводяться мікроструктурні дослідження м’яса, 
м’ясних напівфабрикатів, готових м’ясних та 
комбінованих продуктів (визначення свіжості м’яса, 
заморожування, посолу, визначення кількісного та 
якісного складу м’ясних продуктів, фальсифікації та 
порушення рецептури). Мікроструктурний метод 
дослідження м’ясної сировини є єдиним методом 
контролю, що дозволяє отримати точні дані про 
вміст у фарші різних тканин, малоцінних добавок, 
які не передбачені рецептурою, дає можливість 
виявити м’ясо багаторазового заморожування та 
соління.

Вектори наукових розробок лабораторії спрямовані 
на визначення особливостей структурно-
функціональної організації, закономірностей гісто- і 
цитогенезу органів кровотворення та імунного 
захисту тварин з використанням класичних і 
іммуноцитохімічних методів.

ЛАБОРАТОРІЯ ГІСТОЛОГІЇ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЇ

ВІДДІЛ МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, к.вет.н., 
ГАВРИЛІНА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА



О            сновний принцип роботи відділу – зробити 
бактеріологічні дослідження доступними та 
зрозумілими для кожного ветеринарного 
і зоотехнічного спеціаліста. Такий підхід 
досягнутий завдяки поєднанню класичної 
бактеріології з новітніми молекулярно-
генетичними та імунохімічними методами.   
Ця концепція покладена в основу робочого 
процесу лабораторії.

Головні правила виконання досліджень:

 • Короткий термін виконання досліджень  
(3-5 робочих днів).

 • Комплексність досліджень, що дає можливість 
замовнику провести діагностику цілої групи 
збудників за одне дослідження: що уражують 
респіраторну, шлунково-кишкову, або 
репродуктивну систему та ін., та не потребує від 
замовника знань етіологічної 
структури при тій чи іншій 
патології.

 • Висока чутливість і 
специфічність досліджень, 
досягнуто завдяки 
впровадженню у роботу 
сучасних молекулярно-
генетичних та імунохімічних 
методів.

 • Визначення чутливості до 
антибіотиків, що наразі 
можливе лише за допомогою 
бактеріологічного 
дослідження. Підбір 
антибіотиків поводиться за 
вимогами замовника або 
виконується стандартний 
спектр, який містить основні 
сучасні препарати для 

лікування бактеріальних інфекцій.

Окрім діагностики інфекційних захворювань 
сільськогосподарських тварин, у відділі 
проводиться ціла низка ветеринарно-
санітарних досліджень на відповідність тим чи 
іншим мікробіологічним показникам: кормів 
тваринного та рослинного походження, продуктів 
харчування, води, сперми та визначення якості 
дезінфекції приміщень, визначення ефективності 
дії того чи іншого дезінфектанту на місцеві штами 
збудників. Також можливе дослідження продуктів 
харчування тваринного походження.

Основний напрямок наукових досліджень 
полягає у моніторингу бактеріальних інфекцій 
сільськогосподарських тварин, вивчення 
антибіотикорезистентності виділених штамів 
мікроорганізмів та вдосконаленні і розробці 
новітніх методів діагностики.

ЛАБОРАТОРІЯ БАКТЕРІОЛОГІЇ

ВІДДІЛ БАКТЕРІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, 
НЕВЕРКОВЕЦЬ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 



ЗВ’ЯЗОК ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВАО              дною з основних концепцій нашого 
Центру є розробка і впровадження в науково-
дослідну роботу і практичну діяльність фахівців 
ветеринарної медицини і тваринництва 
інноваційних методів лабораторних досліджень 
і технологій з метою забезпечення високої 
якості та біобезпеки продукції АПК, підвищення 
життєздатності, продуктивності і племінних якостей 
сільськогосподарських тварин. Ми є конкретним 
прикладом впровадження так званого ланцюжка 
між освітою, наукою і виробництвом.

Дуже важливим фактом є залучення обдарованої 
молоді до дослідницької роботи. Це дозволяє нам 
постійно черпати кадри перш за все з числа своїх 
студентів на факультеті ветеринарної медицини. 

Ми залучаємо тільки високо мотивованих 
студентів. Фактично це поетапний процес 
трансформації бакалавра в магістра і в підсумку 
– в наукового співробітника з чітко визначеними 
цілями і завданнями. На базі центру проходить 
підготовка студентів-магістрантів (програма 
«Лабораторна діагностика хвороб тварин»), а 
також аспірантів за напрямом 211 «Ветеринарна 
медицина» з підготовки доктора філософії. За 

підсумками роботи наші студенти є переможцями 
та призерами різноманітних конкурсів наукових 
робіт та олімпіад з ветеринарної медицини в 
Україні, а також авторами понад 15-ти наукових 
публікацій щороку. Кращі науковці захищають 
атестаційні роботи. Тобто, ми постійно виховуємо 
для себе та виробництва висококваліфіковані та 
високопрофесійні кадри.

Щороку співробітники Центру проходять 
підвищення кваліфікації, як в Україні, так і за 
кордоном. На базі наших лабораторій постійно 
проходять стажування виробничники, науковці, 
як з України, так і із закордону. Ми достатньо 
тісно співпрацюємо з аграрними підприємствами 
України (ТОВ МВК «ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ», 
ГЛОБИНСЬКИЙ ММК, ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», ІП «ЛІГА», 
ПАТ АК «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», АГРОХОЛДИНГ 
«АВАНГАРД», ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 
«ДНІПРОВСЬКА», ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕР-
АГРОСИСТЕМИ), а також з представництвами 
всесвітньовідомих ветеринарних (ТОВ «ЗОЕТІС», 
ТОВ «СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ УКРАЇНА», ТОВ 
«КРКА») і кормових компаній (ТОВ «ЙОЗЕРА», 
ТОВ «ВІЛОМІКС», ТОВ «ІНБЕЛ», ГК «ЄДІНСТВО») та з 
іншими важливими учасниками ринку.

Для більш глибокого розуміння 
проблем сучасного тваринництва 
BIOSAFETY-CENTER постійно 
проводить конференції, семінари, 
школи. Систематично проводяться 
майстер-класи, на яких наочно 
демонструються сучасні 
принципи розтину трупів тварин, 
правила оформлення протоколу, 
відбору матеріалу та постановки 
патологоанатомічного діагнозу.

Наша основна мета – допомогти 
відкрити та реалізувати нові 
перспективи для Вашого бізнесу.


