
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ПТАХІВНИЦТВА 

За підтримки  
Харківської обласної державної адміністрації 

Міжрегіональної спілки птахівників та кормовиробників України 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

цикл одноденних семінарів-тренінгів  
в рамках тижня «Школи птахівника» 

5-9 жовтня 2020 року 
 

Шановні підприємці, фермери, птахівники! 
Запрошуємо всіх на навчання у нашій новій школі. 

Протягом одного тижня ми пропонуємо вам відвідати семінари за 
напрямами, що охоплюють всі галузі птахівництва –  

маркетинг, технологія, годівля, ветеринарія, інкубація. 
 

На вас чекатимуть: 
- спеціально запрошені лектори, які є професіоналами у своїх напрямах,  
- насичені практичні заняття у спеціалізованих лабораторіях,  
- пакети учасників із корисною інформацією за тематикою семінарів, 
- сертифікат про навчання. 

 

 

Час проведення:   
5-9 жовтня 2020 р.  
з 10:00 до 17:00  

Кавабрейк 
безкоштовно 

 

Місце проведення:  
Харківська область 
Зміївський район   
с. Бірки,  
вул. Центральна, 20 
Державна дослідна  
станція птахівництва НААН 

 

Попередня реєстрація 
на семінар 
обов’язкова  
за тел. 0982613517  
або на сайті 
http://avianua.com/ua/ 

Детальна програма роботи «Школи птахівника» 
5 жовтня 2020 року 

 «Птахівництво – прибутковий бізнес при вмілому підході» 
Тема заняття Доповідач Час 

проведення 
Привітальне слово до учасників 
семінару, знайомство 

Катеринич Олег 
Олександрович, директор 
ДДСП НААН 

10.00-10.10 

Птахівничі фермерські 
господарства: недоліки та 
переваги. Об’єднання фермерів у 
кооперативи 

Шиян Вадим Васильович, 
генеральний директор 
«Міжрегіональної спілки 
птахівників та 
кормовиробників України» 

10.10-11.00 

Юридичні основи реєстрації 
власного бізнесу у птахівництві.  
Як зробити вибір? 

Купіна Олена, фінансовий 
директор «Міжрегіональної 
спілки птахівників та 
кормовиробників України» 

11.00-12.00 

Бізнес-план як основа успішної 
торгової марки. Практичний 
маркетинг – фермеру 

Бережна Світлана, бізнес-
тренер 

12.00-13.00 

Перерва на обід 13.00-14.00 
Фінанси. Податки, фінансове 
планування, звітування. Фінансово 
економічний механізм підтримки 
розвитку малого підприємництва 

Купіна Олена, фінансовий 
директор «Міжрегіональної 
спілки птахівників та 
кормовиробників України» 

14.00-14.45 

Ветеринарно-санітарні правила 
для птахівничих господарств і 
вимоги до їх проектування 

Пономаренко Володимир 
Євгенович, державний 
інспектор Головного упра-
вління Держпродспожив-
служби в Харківській обл. 

14.45-15.30 

Особливості впровадження 
системи харчової безпеки (ХАССП) 
у фермерських птахогосподарствах 

ТОВ «Техконсалт Україна» 15.30-16.30 

Консультації з питань семінару та 
обмін досвідом  

Викладачі, учасники 
семінару 

16.30-17.00 

Робити бізнес на пернатих часом не легше, ніж у тваринництві, а в питанні 
реалізації продукції і деяких інших нюансах – навіть складніше. Однак це не 
означає, що займатися птахівництвом можна лише тим, у кого за плечима 
чималий досвід. Головне – правильно визначити цілі і зрозуміти, яку нішу 
зайняти найкраще. Навіть якщо там і так вже зайнято, це не привід 
відмовлятися від намічених планів. 

Успіх у Ваших руках – почніть сьогодні! 



6 жовтня 2020 року 
 «Ефективні технології виробництва продукції птахівництва в 

фермерських та особистих селянських господарствах» 

Тема заняття Доповідач Час 
проведення 

Привітальне слово до 
учасників семінару, 
знайомство 

Катеринич Олег 
Олександрович, директор 
ДДСП НААН 

10.00-10.10 

Породи, кроси та популяції 
птиці для фермерських 
господарств 

Руда Світлана Вікторівна, 
старший науковий співробітник  
відділу селекції, технології та 
інноваційного менеджменту 

10.10-11.00 

Економічно ефективні 
технології виробництва яєць і 
м’яса курей у фермерських 
господарствах  

Мельник Володимир 
Олексійович, старший 
науковий співробітник  відділу 
селекції, технології та 
інноваційного менеджменту 

11.00-12.00 
 

Екскурсія на експериментальну ферму ДДСП НААН 12.00-13.00 

Перерва на обід 13.00-14.00 

Обладнання для фермерських 
господарств ТОВ «Інки» 

Бондарчук Геннадій 
Едуардович, директор ТОВ 
«Інки» 

14.00-14.30 

Економічно ефективні 
технології вирощування та 
утримання водоплавної птиці 
у фермерських господарствах 

Рябініна Олена Вікторівна, 
старший науковий співробітник  
відділу селекції, технології та 
інноваційного менеджменту 

14.30-15.30 

Економічно ефективні 
технології виробництва м’яса 
індиків у фермерських 
господарствах 

Мельник Володимир 
Олексійович, старший 
науковий співробітник  відділу 
селекції, технології та 
інноваційного менеджменту 

15.30-16.30 

Консультації з питань семінару 
та обмін досвідом  

Викладачі, учасники семінару 16.30-17.00 

За даними експертів, вже за 30 років суттєво зміниться 
система виробництва птиці – великі птахофабрики залишаться 
в минулому. З міркувань добробуту тварин та підвищення 
якості продукції птицю утримуватимуть на окремих невеликих 
фермах. За фермерством – майбутнє.  

Комфорт для птиці – ефективність для птахівника! 

7 жовтня 2020 року 

«Раціональна годівля птиці – запорука успішного бізнесу» 
 

Тема заняття Доповідач Час 
проведення 

Привітальне слово до учасників 
семінару, знайомство 

Катеринич Олег 
Олександрович, директор 
ДДСП НААН 

10.00-10.10 

Характеристика основних видів 
кормів 

Гавілей Олена Василівна, 
завідувач лабораторії 
забезпечення якості кормів 

10.10-11.00 

Нормована годівля різних видів 
сільськогосподарської птиці  

Гавілей Олена Василівна, 
завідувач лабораторії 
забезпечення якості кормів 

11.00-12.00 

Найпопулярніші програми та 
калькулятори для оптимізації 
раціонів годівлі птиці 

Панькова Світлана 
Миколаївна, учений 
секретар ДДСП НААН 

12.00-13.00 

Перерва на обід 13.00-14.00 

Мікотоксикози у птиці, 
діагностика і профілактика 

Котик Анатолій 
Миколайович, старший 
науковий співробітник  
лабораторії забезпечення 
якості кормів 

14.00-15.00 

Проблема фальсифікації кормів 
у птахівництві, вплив на 
здоров’я та продуктивність 
поголів’я 

Гавілей Олена Василівна, 
завідувач лабораторії 
забезпечення якості кормів 

15.00-16.00 

Консультації з питань семінару 
та обмін досвідом  

Викладачі, учасники 
семінару 

16.00-16.30 

Святковий банкет 17.00-19.30 
 

Кожен птахівник, як початківець, так і зі стажем, повинен 
знати, як і чим правильно годувати птицю для отримання 
високих показників несучості і ніжного та соковитого м'яса. 
Будь-які порушення у годівлі, викликані неякісними кормами, 
незбалансованими відповідно до виду, віку, статі птиці 
можуть призвести до захворювань особин, їх виснаження та 
падіння показників продуктивності. 

Якісна годівля – гарантія високої продуктивності 



8 жовтня 2020 року 
 «Ветеринарне благополуччя фермерських та присадибних 

птахівничих господарств» 
Тема заняття Доповідач Час 

проведення 

Привітальне слово до учасників 
семінару, знайомство 

Катеринич Олег 
Олександрович, директор 
ДДСП НААН 

10.00-10.10 

Найбільш поширені 
захворювання птиці 

Музика Наталія Миколаївна, 
завідувач лабораторії 
профілактики хвороб птиці 

10.10-11.00 

Захворювання водоплавної 
птиці, їх профілактика 

Білецька Ганна Василівна, 
старший науковий 
співробітник  лабораторії 
профілактики хвороб птиці 

11.00-12.00 

Практичне заняття з розтину 
загиблої птиці та встановлення 
попереднього діагнозу 

Музика Наталія Миколаївна, 
завідувач лабораторії 
профілактики хвороб птиці 

12.00-13.00 

Перерва на обід 13.00-14.00 

Схеми вакцинації для птиці 
різних видів та різного типу 
продуктивності 

Музика Наталія Миколаївна, 
завідувач лабораторії 
профілактики хвороб птиці 

14.00-14.30 

Ветеринарно-санітарні вимоги 
до птахівничих господарств 

Ткаченко Сергій 
Миколайович 

14.30-15.30 

Сучасні ветеринарні препарати 
для захисту здоров’я птиці, 
особливості їх застосування 
(огляд представлених на ринку 
України) 

Музика Наталія Миколаївна, 
завідувач лабораторії 
профілактики хвороб птиці 

15.30-16.30 

Консультації з питань семінару 
та обмін досвідом  

Викладачі, учасники семінару 16.30-17.00 

 
Не важливо, з якою метою фермер займається розведенням 
птиці: м'ясо або яйця, на першому плані завжди має стояти 
здоров'я тварини. Запобігти будь-якому захворюванню краще, 
ніж потім займатися його лікуванням. Адже це пов’язано зі 
значними втратами, починаючи з продуктивності птиці і 
закінчуючи прибутком. 

Здорова птиця – і фермеру здорово! 

9 жовтня 2020 року 

«Особливості інкубації яєць сільськогосподарської птиці» 
Тема заняття Доповідач Час 

проведення 

Привітальне слово до учасників 
семінару, знайомство 

Катеринич Олег 
Олександрович, директор 
ДДСП НААН 

10.00-10.10 

Вимоги до інкубаторіїв, 
особливості технічного 
обслуговування інкубаторів 

Мельник Володимир 
Олексійович, старший 
науковий співробітник  відділу 
селекції, технології та 
інноваційного менеджменту 

10.10-11.00 

Збирання, транспортування та 
зберігання інкубаційних яєць 
птиці різних видів 

Шоміна Наталія 
Володимирівна, заступник 
директора з наукової роботи 

11.00-11.30 

Практичне заняття «Відбір яєць 
на інкубацію» 

Байдевлятова Ольга 
Миколаївна, молодший 
науковий співробітник  відділу 
селекції, технології та 
інноваційного менеджменту 

11.30-12.30 
 

Технологія інкубації яєць різних 
видів та порід птиці 

Шоміна Наталія 
Володимирівна 

12.30-13.00 

Перерва на обід 13.00-14.00 

Практичне заняття 
«Біологічний контроль в 
процесі та після інкубації» 

Байдевлятова Ольга 
Миколаївна 

14.00-14.45 

Практичне заняття «Розтин та 
аналіз відходів інкубації, 
визначення причин низького 
виводу молодняка» 

Шоміна Наталія 
Володимирівна 

14.45-15.30 

Утилізація відходів інкубації Мельник Володимир 
Олексійович 

15.30-16.00 

Займатися інкубаторною справою в нинішніх умовах досить 
непросто і, певною мірою, навіть ризиковано. Існує думка, що 
якісних курчат можна отримати лише від високопродуктивного 
стада, яким фермер не завжди може похвалитися. Втім, 
наявність власного інкубатора та необхідних знань – вже 
достатня гарантія якості майбутніх пташенят. 

Будуть яйця – будуть і курчата! 



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Тривалість кожного семінару – від 4 до 6 годин 
Вартість участі в одному семінарі – 1300 грн. з 1 особи 

7 жовтня відбудеться святковий банкет! Вартість участі – 500 грн. 
Для бажаючих відвідати кілька семінарів діє система знижок: 

1 семінар – 1300 грн. 
2 семінари – 2500 грн. 
3 семінари – 3500 грн. 
4 семінари – 4000 грн. 
5 семінарів – 5000 грн. + святковий банкет у подарунок 
 

Як дістатися до місця 
проведення заходу  
з м. Харків: 

- електричкою Лозівського напряму з 
Південного вокзалу до станції Бірки; 

- маршрутним автобусом №630, 685 від 
станції Холодна гора, платформа 2 

Проживання у готелях Харкова за рахунок учасника семінару 
 

Для отримання більш докладної інформації  
щодо організації, вартості та реєстрації на захід просимо звертатися до 

координатора «Школи птахівника» 
Наталія Шоміна 
098-26-13-5-17 
(05747) 78-000 

shomina_n@ukr.net 
 

Гарантуємо, що навчання у «Школі птахівника» відкриє для вас 
можливості по-новому організувати власний бізнес, дасть змогу 

підвищити свій професійний рівень, «прокачати» навички, 
поспілкуватися із фахівцями, зав’язати нові знайомства.  

Будемо раді бачити усіх зацікавлених на наших семінарах-тренінгах! 
 

 

Форма заявки 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Вік  

   

Статус потенційний підприємець  

 підприємець-новачок (менше року з моменту реєстрації)  

 досвідчений підприємець  

 інше  

Назва підприємства  

Сфера діяльності  

   

Як Ви дізналися про  через сайт  

Школу птахівника? з соцмереж (Вайбер, Фейсбук, ОЛХ)  

 від колег  

 інше  

Які семінари-
тренінги Ви бажаєте 
відвідати? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ваш номер телефону для зв’язку  

 
 

mailto:shomina_n@ukr.net

