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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., д-р екон. наук, академік НААН, ректор університету, 

голова оргкомітету; 
 

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

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

діяльності; 
 

Димань Т.М., д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної та міжна-

родної діяльності; 
 

Зубченко В.В., канд. с.-г. наук, начальник навчально-методичного від-

ділу моніторингу якості освіти та виховної роботи; 
 

Мельниченко О.М., д-р с.-г. наук, декан екологічного факультету, за-

ступник голови оргкомітету;  
 

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

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

інноваційної діяльності; 
 

Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ екологічного фа-

культету; 
 

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

ний секретар. 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ  

ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 
 

22 листопада 2018 р., 14:00, корп. №9, ауд. 407 
 

Керівники – доктори с.-г. наук Мельниченко О.М., Лавров В.В. 

Секретар – студент 5 курсу Саєнко С.В. 
 

1. Харчові взаємовідносини білого амура (Ctenopharyngodon idella) в 

полікультурі. 

Мордач К.С., Кутня К.В., магістранти 

Науковий керівник – Куновський Ю.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Особливості вирощування коропових видів риб підвищеної маси в 

умовах ТОВ «Сквираплемрибгосп». 

Богдан Я.Д., магістрант 

Науковий керівник – Гейко Л.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Інтенсифікація за вирощування товарного коропа в полікультурі. 

Булейко І.І., Бондаренко О.П.,  

Бережний Д.Е., Петько О.А., магістранти 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Отримання статевих продуктів чорного амура за садкового вирощування. 

Величко В. О., Кисляк О.І., магістранти 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Особливості вирощування молоді стерляді в умовах ТОВ «Сквира-

племрибгосп». 

Гордашевська Г.Д., магістрант 

Науковий керівник – Гейко Л.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Морфометричний аналіз класового складу коропа коі (Cyprinus carpio 

koi) акваріумного комплексу Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

Жарчинська В.С., студентка 4 курсу 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Аналіз вирощування риби в полікультурі на ставах ПП «Рубленко» в 

Черкаській області. 

Карпенко Р.В., магістрант 

Науковий керівник – Олешко О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Адаптація чужорідних видів гідробіонтів в Канівському водосховищі. 

Клочай О.Ю., Швець Д.В., магістранти 

Науковий керівник – Олешко В.П., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Вплив інтенсивності водообміну на гідрологічний стан Кременчуць-

кого водосховища. 

Мавріц В.А., магістрант 

Науковий керівник – Куновський Ю.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Геоекологічний аналіз поверхневих вод басейну річки Рось у межах 

Володарського району Київської області. 

Никоненко М.О., магістрант 

Науковий керівник – Шулько О.П., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Рекомендації щодо удобрення ставів для підвищення природної ри-

бопродуктивності НА ФГ «Парус». 

Осадча О.С., магістрант 

Науковий керівник – Олешко О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Вплив фіксуючих речовин на зміни в органах і тканинах прісновод-

них риб за морфологічних досліджень. 

Пастор Б.А., магістрант 

Науковий керівник – Хом’як О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Результати вирощування рибопосадкового матеріалу білого амура на 

ТОВ «Сквираплемрибгосп». 

Пономаренко В.О., магістрант 

Науковий керівник – Гейко Л.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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14. Використання щуки як додаткового об’єкта аквакультури на ставах 

Білоцерківського НАУ. 

Пушенко В.О., магістрант 

Науковий керівник – Олешко О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

15. Результати вирощування сома європейського на ставах НВЦ Білоце-

рківського НАУ. 

Савченко В.С., магістрант 

Науковий керівник – Олешко О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Особливості проектування рибогосподарського підприємства для 

вирощування риби в полікультурі в Київській області. 

Сапончик О.О., магістрант 

Науковий керівник – Олешко О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Проблеми забруднення атмосферного повітря в Київській області 

станом на 2018 рік. 

Грищенко В.В., магістрант  

Науковий керівник – Герасименко В.Ю., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Вплив біопрепарату на стійкість Zea mays. 

Гулий А.Л., магістрант 

Науковий керівник – Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Аналіз стану природно-заповідного фонду на території Львівської 

області. 

Кіндракевич Н-І.В., магістрант  

Науковий керівник – Перцьовий І.В., канд. с.-г. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

20. Оцінка екологічного стану обвідного каналу «Острова дитинства» 

м. Біла Церква. 

Омельченко О.Г., магістрант 

Науковий керівник – Веред П.І., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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21. Забур’яненість посівів сільськогосподарських культур за органічно-

го виробництва. 

Шакая Д.Т., магістрант 

Науковий керівник – Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

22. Особливості вирощування прісноводних видів риб на радіаційно забру-

днених територіях Лісостепу у віддалений період після аварії на ЧАЕС. 

Січкар Т.В., мaгiстpант 

Науковий керівник – Трофимчук А.М., кaнд. с.-г. нayк 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

23. Технологія вирощування райдужної форелі в західних областях 

України. 

Ткачук В.М., Обрембальський І.С., Калюжна О.В., магістранти 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

24. Ефективність проведення рибоохоронних заходів територіальним 

відділом рибоохорони на Косівському водосховищі Київської області. 

Товкач А.С., магістрант 

Науковий керівник – Хом’як О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

25. Контроль, управління, охорона водних біоресурсів органами Черка-

сирибоохорона на Кременчуцькому водосховищі. 

Василенко В.С., Соловйов А.А., магістранти 

Науковий керівник – Присяжнюк Н.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

26. Організація ветеринарно-санітарних заходів боротьби та профілак-

тики лернеозу коропа (Cyprinus carpio). 

Саєнко С.В., магістрант 

Науковий керівник – Присяжнюк Н.М., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

27. Моніторинг природної кормової бази ставів ТОВ «Пономар» Канів-

ського району Черкаської області. 

Хорольський С.О., магістрант 

Науковий керівник – Хом’як О.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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28. Екoлoгiчна oцiнка якoстi вoди в криницях смт Ірдинь Черкаської об-

ласті. 

Кавун І.І., магістрант 
Науковий керівник – Скиба В.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

29. Екoлoгiчнa oцiнкa впливу нa повітря виpoбництвa пpoдукцiї птахів-

ництва. 

Kлoчaн A.Я., магістрант 

Науковий керівник – Скиба В.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

30. Проведення меліоративних заходів для покращення якості води у 

річці Рось. 

Мостепанюк А.В., магістрант 

Науковий керівник – Трофимчук А.М., кaнд. с.-г. нayк 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

31. Екологічна оцінка забруднення атмосферного повітря в м. Біла Церква. 

Гніденко Л.М., магістрант 

Науковий керівник – Онищенко Л.С., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

32. Антропогенний вплив на структуру іхтіофауни у Рівненській області. 

Ясінський Ю.В., магістрант 

Науковий керівник – Олешко В.П., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

БНАУ, 2018. Зам. 6811. 


