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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

13:30 – реєстрація учасників 

14:00 – секційне засідання 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв. 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, ректор, голова оргко-

мітету; 
 

Варченко О.М., проректор з наукової та інноваційної діяльності, д-р 

екон. наук, професор, заступник голови оргкомітету; 
 

Хахула В.С., канд. с.-г. наук, декан агробіотехнологічного факультету; 
 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету; 
 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та 

докторантури; 
 

Панченко Т.В., канд. с.-г. наук, доцент, координатор НТТМ агробіо- 

технологічного ф-ту; 
 

Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, відповідаль-

ний секретар; 
 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу науково-дослідної та 

інноваційної діяльності. 
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23 листопада 2017 р., 14
00

, ауд. 45 

 

Керівник – канд. с.-г. наук Хахула В.С. 

Секретар – канд. с.-г. наук Лозінська Т.П. 

 

1. Зміна урожайності сортів пшениці озимої за попередника пшениця 

озима. 

Хахула В.С., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Дослідження водоспоживання кукурудзи в умовах Правобережного 

Лісостепу. 

Кирилюк В.П., канд. с.-г. наук 

Шемякін М.В., канд. с.-г. наук 

Уманський національний університет садівництва 

 

3. Плата за землю як ціновий вираз вартості землі. 

Удовенко І.О., канд. екон. наук 

Уманський національний університет садівництва 

 

4. Захисні лісові насадження як елемент землеустрою. 

Шемякін М.В., канд. с.-г. наук 

Кирилюк В.П., канд. с.-г. наук 

Уманський національний університет садівництва 

 

5. Вплив строків, глибини загортання насіннєвих бульб за гребеневого 

способу та сорту на дружність сходів рослин картоплі. 

М’ялковський Р.О., канд. с.-г. наук 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

6. Розмноження глоду одноматочкового зеленими живцями. 

Осіпов М.Ю., канд. с.-г. наук 

Уманський національний університет садівництва 
 

7. Формування продуктивності яблуні сорту Флоріна на фоні фоліарно-

го підживлення препаратом Терасорб комплекс. 

Кисельов Д.О., канд. с.-г. наук 

Гриник І.В., д-р с.-г. наук 

Інститут садівництва НААН 
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8. Effect of ecological growing conditions on productivity stability and plas-

ticity of male sterile hybrids of sugar beets. 

Karpuk L., Ermantraut Ye., Vachniy S., Doc. of Agricultural Sciences 

Krykunova O., Cand. of Agricultural Sciences 

Pavlichenko A., assistant 

Bila Tserkva National Agrarian University 

Polishchuk V., Doc. of Agricultural Sciences 

Uman’ National Horticulture University 

Mykolayko V., Cand. of Agricultural Sciences 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 
 

9. Вплив рівня мінерального живлення на формування біометричних 

показників сорго цукрового. 

Грабовський М.Б., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Основні проблеми розсадництва і технологій вирощування часнику 

в Україні. 

Сич З.Д., д-р с.-г. наук 

Кубрак С.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Добір генотипів ячменю ярого для селекції на імунітет. 

Сабадин В.Я., Шубенко Л.А., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Особливості культури ожини садової. 

Шубенко Л.А., Сабадин В.Я., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Вплив агрокліматичних умов на продуктивність гібридів цукрових буряків. 

Глеваський В.І., канд. с.-г. наук 

Шаповаленко Р.М., аспірант 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Особливості успадкування і рекомбіногенез за кількістю зерен з ро-

слини в гібридів пшениці озимої (T. aestivum L.), отриманих за внутріш-

ньовидової гібридизації різних екотипів. 

Лозінський М.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Бурденюк-Тарасевич Л.А., д-р с.-г. наук 

Білоцерківська ДСС ІБКіЦБ 
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15. Передумови запровадження органічних технологій у рослинництві. 

Городецький О.С., канд. с.-г. наук 

Городецька О.О., магістрант 1 року 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Оцінка та успадкування продуктивності сортових популяцій ріпаку 

за простими кількісними ознаками. 

Шох С.С., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Влив сучасних попередників та кліматичних умов на формування 

урожайності пшениці озимої сорту Золотоколоса в умовах Центрально-

го Лісостепу України. 

Панченко Т.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Особливості формування врожайності бульб картоплі різних сортів в 

умовах Лісостепу України. 

Федорук Ю.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Вплив різних систем основного обробітку грунту на формування 

популяцій коваликів (Coleoptera, Elateridae) в агроценозах зернової сі-

возміни. 

Яковенко О.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Новохацький М.Л., канд. с.-г. наук 

Український науково-дослідний інститут прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського 

виробництва ім. Л. Погорілого 
 

20. Накопичення вегетативної маси рослин у сучасних сортів пшениці 

твердої ярої в умовах дослідного поля БНАУ. 

Лозінська Т.П., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

21. Порівняння сортів ріпаку ярого за висотою стебла та елементами 

продуктивності. 

Куманська Ю.О., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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22. Економічна ефективність вирощування нагідок лікарських в умовах 

Лісостепу. 

Сухар С.В., канд. с.-г. наук 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 

23. Сортові ресурси буряків цукрових вітчизняної та зарубіжної селекції. 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

24. Система громадських просторів центральної частини м. Біла Церква. 

Жихарева К.В., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Інтродукція та перспективи культивування сортів Callistephus 

chinensis (L.) Neеs на садово-паркових об’єктах Лісостепу України. 

Левандовська С.М., канд. біол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

26. Особливості вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. 

Недашківська Т.М., канд. екон. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

27. Use of quadrocopters in monitoring of land plots. 

Demchenko V., Cand. of Technical Sciences 

Kaminetska O., Lecturer 

Komarova N., Lecturer 

Bila Tserkva National Agrarian University 

 

28. Удосконалення технології мікроклонального розмноження Prúnus 

pérsica на етапі введення в асептичну культуру. 

Мацкевич В.В., Філіпова Л.М., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Мацкевич О.В., студентка 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

 

 

 
БНАУ, 2017. Зам. 6638 – 16. 


