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 МОРСЬКИЙ   
ЕКОЛОГІЧНИЙ  

ЖУРНАЛ                  
 

                                                                                                                                                        
 ХРОНИКА  И  ИНФОРМАЦИЯ 

 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

ПАРАЗИТОЛОГІВ,  
ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ О.П. МАРКЕВИЧА 

 
Науково-практична конференція, 

присвячена 100-річчю з дня народження засновника 
Українського наукового товариства паразитологів, 
фундатора української школи паразитологів 
академіка НАН України О.П. Маркевича відбулася 
19 – 24 вересня 2005 р. у Севастополі – Ласпі. 
Конференція була організована Українським 
науковим товариством паразитологів за діяльної 
підтримки Інституту зоології та Інституту біології 
південних морів Національної академії наук 
України та за участі Національного аграрного 
університету та Центральної санітарно-
епідеміологічної станції МОЗ України, за 
підтримки Генерального спонсора конференції 
НВФ "Бровафарма". 

В роботі конференції взяли участь 175 
науковців та практичних працівників, фахівців з 
медичної та ветеринарної паразитології, захисту 
рослин. Зокрема, великими групами науковців були 
представлені Інститут зоології НАНУ (26 
учасників), Інститут біології південних морів 
НАНУ (10 учасників), Національний аграрний 
університет (8 учасників), Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини УААН (5), Харківська зооветеринарна 
академія (6), Інститут захисту рослин УААН (4), а 
також інші науководослідні установи та вищі 
учбові заклади з Києва, Харкова, Донецька, Одеси, 
Львова, Запоріжжя, Житомира, Луцька, Сум, 
Симферополю, Керчи, Асканія-Нови. 

Були представники Центральної 
санепідстанції, Центральних структур 
Департаменту ветеринарної медицини, 
Держінспекції з карантину рослин. Поряд з тим у 
роботі конференції брали участь паразитологи з 
усіх обласних та деяких міських, районих 
санепідстанцій, СЕС АР Крим, а також лікарі з 10 
обласних лабораторій ветеринарної медицини та 
департаменту ветеринарної медицини АР Крим. 

Досить численим було представництво 
фірм, що виробляють чи продають 
протипаразитарні препарати (Бровафарма, Bayer, 
Pfizer, Укрзооветпостач, Укрветпромпостач та інші. 

Міжнародний статус конференції надавала 
участь у її роботі науковців-паразитологів з Польщі 
(7), Росії (2), Білорусі, Чехії та Узбекистану (по 1).  

Всього на конференції було презентовано 
106 доповідей. 

На пленарному засіданні було заслухано 15 
доповідей, з них 4 доповіді були присвячені 
життєвому шляху та науковому доробку академіка 
О.П. Маркевича. Інші пленарні доповіді 
стосувались проблемних питань загальної, 
медичної, ветеринарної і агрономічної 
паразитологгії. 

Далі робота проходила у чотирьох секціях: 
загальної паразитології, паразитичних і 
кровосисних членистоногих, медичної 
паразитології, ветеринарної паразитології. Всього 
на секційних засіданнях було заслухано 92 
доповіді. 

Найбільш чисельною була секція загальної 
паразитології. За два дні роботи тут було 
представлено 36 доповідей. Досить багато 
доповідей стосувались паразитів гідробіонтів, як 
морських так і прісноводних (22 доповіді), серед 
них паразитам риб було присвячено 14 доповідей, 
безхребетних – 7, водних ссавців – 1. Багато 
доповідей висвітлювали результати вивчення 
фауни паразитів диких тварин, морфології 
паразитів, структурі їх ДНК тощо. Окремий блок 
становили фітогельмінтологічні дослідження (4 
доповіді). 

Конференція констатує, що у період з 2002 
р. після XII конференції Українського наукового 
товариства паразитологів, продовжували плідно 
працювати провідні паразитологічні центри що  
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сформувались у Інституті зоології та Інституті 
біології південних морів НАН України, Інституті 
експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини та Інституті захисту рослин УААН, 
Харківській медичній академії післядипломної 
освіти МОЗ України, Національному аграрному 
університеті (Київ), Харківській зооветеринарній 
академії, Інституті епідеміології та інфекційних 
хвороб АМН України, Житомирському 
університеті. 

Досліджувались різні групи паразитичних 
організмів: найпростіші, гельмінти, кліщі, комахи. 
Продовжувався моніторинг поширення найбільш 
важливих видів паразитів людини і свійських 
тварин. Вивчалась фауна різних груп паразитичних 
організмів, зокрема гельмінтів, їх життєві цикли та 
шляхи циркуляції, різні аспекти екології, 
розроблялись питання систематики та філогенії 
окремих груп, проводились молекулярно-біологічні 
та ультраструктурні дослідження окремих груп 
паразитів. Медичні і ветеринарні паразитологи 
вивчали особливості епізоотології (епідеміології) 
паразитарних хвороб, клініку, патогенез, терапію і 
профілактику поширених в Україні інвазій, 
розробляли і випробовували нові лікарські 
препарати.  

 
 
 
 

 
 
Значного розвитку за останній час набули 

іхтіопаразитологічні дослідження, які проводились 
як у рибних господарствах, так і у природних 
водоймах, де вивчали паразитів промислових 
прісноводних і морських риб, менше робіт з 
паразитофауни безхребетних, як корисних так і 
шкідливих.  

У рамках конференції також було 
проведено науково-практичний семінар з питань 
медичної паразитології та круглий стіл з 
іхтіопаразитологічних проблем. 

На заключному пленарному засіданні 
заслухано звіт Президії Українського наукового 
товариства паразитологів про роботу за 2003 – 2005 
роки. Роботу Президії визнано задовільною. Від 
імені всіх учасників конференції висловлено 
подяку оргкомітету, Президії УНТП, Інституту 
зоології та Інституту біології південних морів за 
хорошу підготовку та високий рівень проведення 
конференції. Особлива подяка спонсорам 
конференції - фірмам "Бровафарма", "Bayer", 
"Pfizer" та іншим. 

  Наступна чергова звітно-виборна 
конференція Українського наукового товариства 
паразитологів відбудеться навесні 2008 року.  
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