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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

22 листопада 2018 року, 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 університету, 

голова оргкомітету; 
 

Новак В.П., д-р біол. наук, перший проректор; 
 

Варченко О.М., професор, д-р екон. наук, проректор з наукової та інно-

ваційної діяльності; 
 

Димань Т.М., професор, д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної 
та міжнародної діяльності; 

 

Мерзлов С.В., професор, д-р с.-г. наук, декан біолого-технологічного 

факультету, заступник голови оргкомітету; 
 

Царенко Т.М., доцент, канд. вет. наук, начальник відділу наукової та 
інноваційної діяльності; 

 

Зубченко В.В., доцент, канд. екон. наук, начальник навчально-мето-

дичного відділу моніторингу якості освіти та виховної 
роботи; 

 

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

Фесенко В.Ф., канд. вет. наук, координатор НТТМ біолого-техноло-

гічного факультету; 
 

Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, відповідаль-
ний секретар. 
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Секція: ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ  
КРУПНОГО І ДРІБНОГО ТВАРИННИЦТВА 

 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №9, ауд. 100 
 

Керівники – д-р с.-г. наук Луценко М.М.,  

                       канд. с.-г. наук Каркач П.М. 

Секретар – магістрант Перлівська А.О. 

 

1. Ефективність використання роботизованих систем доїння в умовах 

України. 

Чижик В.С., магістрант 
Науковий керівник – д-р с.-г. наук Луценко М.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Психофізіологічні аспекти лікування церебрального паралічу у людей 

за допомогою іпотерапії. 
Федоренко В.А., магістрант  
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Ліскович В.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Поведінка та молочна продуктивність корів-первісток під час форму-

вання технологічних груп. 

Осадчий Р.В.,  магістрант 
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Ліскович В.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Удосконалення технології виробництва молока у "Хорс КЛМ" Фас-
тівського району Київської області. 

Мухін Р.Ф., магістрант 
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Косіор Л.Т. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Аналіз технології виробництва свинини  та шляхи її удосконалення в 
ФГ «Тертичного» Черкаської області та її переробки в ПП «Тясмин». 

Алієв Д.Т., магістрант 
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Фесенко В.Ф. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Аналіз продуктивних якостей курей-несучок кросів “Ломан Браун” та 
“Хай-Лайн Браун” в умовах ТзОВ “Птахофабрика Крупець”. 

Штурхецька Л.В., магістрантка 
Науковий керівник – д-р с.-г. наук Соболєв О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Вплив температурного стресу на продуктивність курчат-бройлерів. 

Образцова Ю.Л., магістрантка 

Науковий керівник – канд. біол. наук Каркач П.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. М'ясна продуктивність кроликів новозеландської породи за викорис-

тання вітамінно-мінеральної добавки. 

Щурова Д.В., магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Малина В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Вплив гомотину на продуктивність поросят-сисунів. 

Демидюк В.Р., магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Малина В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Видовий склад кишкової мікрофлори травного тракту молодняку 

свиней за впливу пробіотика. 

Панянчук М.С., магістрант 

Науковий керівник – канд. вет. наук Бондаренко Л.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Аналіз та удосконалення технології виробництва м'яса курчат-

бройлерів в умовах ПП «Співак» Київської області. 

Бондаренко К.П., магістрант  

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Бількевич В.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Зміни структурно-механічних показників та мікроструктури згустків 

кисломолочних залежно від температурних режимів обробки  молока-

сировини. 

Леврінц Н.М., магістрант  

Науковий керівник – канд. техн. наук Наріжний С.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Використання германію у годівлі сільськогосподарської птиці. 

Перлівська А.О., магістрант 

Науковий керівник – д-р с.-г. наук Соболєв О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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Секція: ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ ТА  

ГОДІВЛЯ С.-Г. ТВАРИН 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №9, ауд. 412 
 

Керівник – д-р с.-г. наук Бомко В.С. 

Секретар – магістрант Буц С. М. 
 

1. Аналіз та шляхи покращення годівлі свиней на відгодівлі у ТОВ «Си-

нявське» Київської області. 
Кукса М.В., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Кузьменко О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Аналіз та шляхи удосконалення годівлі корів у ТОВ «Синявське» Ки-

ївської області. 

Омелянченко О.К., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Чернявський О.О. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Аналіз технології виробництва і переробки молока та шляхи її удо-

сконалення у ТОВ «Рось» Київської області. 

Гончар А.В., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Сломчинський М.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Аналіз та удосконалення годівлі свиней за вирощування на м'ясо в 

умовах ТОВ «Фастівка» Київської області. 

Горлач К.І., магістрант 
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Кузьменко О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Аналіз та удосконалення годівлі сухостійних корів у ТОВ «СВК 

ім. Щорса». 

Сірман Я.Є., магістрант 
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Титарьова О.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Вплив мінерального комплексу Cu, Zn на якісні показники м’яса 
бройлерів. 

Варушко Д. Є., магістрант  
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Литвищенко Л.О.  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 
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7. Аналіз технології виробництва і переробки свинини та шляхи її удо-

сконалення у ПАФ «Колос» Київської області. 
Буц С.М., магістрант 
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Сломчинський М.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Аналіз раціонів годівлі свиноматок та шляхи їх удосконалення і пере-
робка свинини на ФОП «Завалін» Київської області. 

Захарчук М. С., магістрант 
Науковий керівник – д-р с.-г. наук Бомко В.С. 

канд. с.-г. наук Бомко Л.Г. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Ефективність використання кобальту в раціонах високопродуктивних 

корів ТДВ «Терезине». 

Бевз Р.М., магістрант 
Науковий керівник – д-р с.-г. наук Бомко В.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Продуктивні та забійні якості молодняку свиней за уведення в ком-

бікорм. 

Могно А.В., магістрант 
Науковий керівник – д-р с.-г. наук Дяченко Л.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

Секція: СЕЛЕКЦІЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №9, ауд. 300 
 

Керівник – д-р с.-г. наук Ставецька Р.В. 

Секретар – магістрант Сокольська М.В. 
 

1. Залежність молочної продуктивності корів від їх живої маси в період 

вирощування. 
Погосян Д.А., магістрант 
Науковий керівник – д-р с.-г. наук Ставецька Р. В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Комплексна оцінка нутрій. 

Солод С.В., магістрант 
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Буштрук М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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3. Оцінка і відбір овець за показниками вовнової продуктивності. 

Григор’єв С.В., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Буштрук М.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Продуктивні якості курей яєчних кросів в ТОВ «Ясен Світ». 

Бичок В.С., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Старостенко І.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Аналіз вирощування ремонтного молодняку в ТОВ ФК «Агро-Лідер-

Україна». 

Сокольська М.В., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Старостенко І.С. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Ефективність оцінки молодняку української чорно-рябої молочної 

породи. 

Пупенко Д.В., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Клопенко Н. І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Частота захворювання корів молочних порід на мастит. 

Костюченко В.В., магістрант 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук Бабенко О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БНАУ, 2018. Зам. 6810. 


