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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

22 листопада 2018 року, 14:00 – секційні засідання 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
 

– доповіді на секційних засіданнях – 10 хв.; 
– виступи в обговореннях – до 2 хв. 

 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Даниленко А.С., академік НААН, ректор, голова оргкомітету; 
 

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

 
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 міжнародної діяльності; 

 
Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник відділу 

навчально-методичної та виховної роботи; 
 

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

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

 
Панченко Т.В., канд. с.-г. наук, доцент, координатор НТТМ ф-ту; 

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

та інноваційної діяльності; 
 

Судика Н.В., зав. редакційно-видавничого відділу,  
відповідальний секретар. 
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22 листопада 2018 р., 14:00, ауд. 45 
 

Керівник – канд. с.-г. наук В.С. Хахула 
Секретар – магістрант О.О. Гетьман 

 
 

1. Формування елементів продуктивності у генотипів ячменю ярого 
залежно від ступеню ураження сітчастою плямистістю в умовах 
дослідного поля НВЦ БНАУ. 

Таран М.О., магістрант  
Науковий керівник – Сабадин В.Я., канд. с.-г наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
2. Оцінка сортів та гібридів огірка за господарсько цінними ознаками в 
умовах дослідного поля НВЦ БНАУ. 

Отрошко Є.О., магістрантка 
Науковий керівник – Кубрак С.М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
3. Фактори, що обумовлюють урожайність, якість та продуктивні 
властивості насіння. 

Богдан Д.О., Бойко О.В., Ворона Є.М., магістранти 
Науковий керівник – Глеваський В.І., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
4. Аналіз морозостійкості сортів ріпаку озимого. 

Заяць О.А., магістрант 
Науковий керівник – Шох С.С., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
5. Оцінка сортозразків помідора за господарсько-цінними ознаками в 
умовах НВЦ БНАУ. 

Диба А.П., магістрантка 
Науковий керівник – Кубрак С.М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Оцінка популяцій ріпаку озимого за тривалістю періодів росту. 

Драчук А.С., магістрант 
Науковий керівник – Шох С.С., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Оцінка сортів та гібридів кавуна за господарсько цінними ознаками в 
умовах плівкових теплиць відділу селекції овочевих культур інституту 
садівництва НААН. 

Войченко Т.Р., студентка 5 курсу  
Науковий керівник – Кубрак С.М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Характер успадкування маси зерна головного колосу в мутантно-
сортових гібридів пшениці. 

Мялковська С.В., Качан В. В., магістранти  
Науковий керівник – Лозінський М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Особливості формування довжини стебла у мутантно-сортових 
гібридів пшениці м’якої озимої. 

Марченко Н.В., Карпенко О.С., магістранти 
Науковий керівник – Лозінський М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Особливості прояву і мінливості довжини головного колосу в 
міжмутантних гібридів пшениці озимої. 

Кедрук А.С., Кушнір Н.Б., магістранти 
Науковий керівник – Лозінський М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Формування щільності продуктивного стеблостою залежно від сорту 
та сортосуміші. 

Лупу В.Л., магістрант 
Науковий керівник – Панченко Т.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12. Вплив способу сівби і норми висіву на продуктивність сої. 

Німенко С.С., магістрант 
Науковий керівник – Грабовський М.Б. канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Особливості формування врожайності ячменю ярого залежно від 
внесення добрив та біопрепаратів. 

Осіпенко О.А., магістрант 
Науковий керівник – Покотоло І.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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14. Контроль чисельності хлібних клопів в агроценозі пшениці озимої. 
Стороженко В.О., магістрант 
Науковий керівник – Яковенко О. М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
15. Вплив норм висіву насіння на формування листової поверхні сої 
сорту Устя. 

Товкач В.П., магістрант  
Науковий керівник – Панченко Т.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
16. Розвиток органічного виробництва в Україні. 

Федорченко М.М., Гетьман О.О., магістранти 
Науковий керівник – Богатир Л.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
17. Штучні водойми як декоративний елемент оформлення садово-пар-
кових об’єктів. 

Коцюба Р.С., магістрант 
Науковий керівник – Олешко О.Г., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
18. Шкідники роду Pinus L. у насадженнях Білої Церкви. 

Куприцюк Д.В., магістрант 
Науковий керівник – Масальський В.П., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
19. Використання видів і форм роду Picea dietr. в озелененні м. Біла Церква. 

Омельяненко М.С., магістрант 
Науковий керівник – Олешко О.Г., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20. Аналіз досвіду створення декоративного розсадника на присадибній 
ділянці на прикладі приватного розсадника «Рослинка» в с. Озерна 
Білоцерківського району. 

Папченко Р.В., магістрант  
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
21. Аналіз досвіду озеленення і благоустрою села на прикладі с. Ковалівка 
Васильківського району Київської області. 

  Біднячук В.О., магістрант 
  Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
  Білоцерківський національний аграрний університет 
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22. Аналіз дендрофлори набережної м. Біла Церква. 
  Думущі З.Ю., магістрант 
  Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
  Білоцерківський національний аграрний університет 

 
23. Принципи сучасної реконструкції бульварів на прикладі бульвару 
ім. Грушевського в Білій Церкві. 

Бутнік А.П., магістрант 
Науковий керівник – Жихарева К.В., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
24. Особливості озеленення території індивідуального житлового 
будинку, розташованого в прибережній зоні. 

Панчук К.В., магістрант 
Науковий керівник – Жихарева К.В., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
25. Використання видів роду Sedum L. в садово-паркових ландшафтах  
м. Біла Церква. 

Предвічний А.Ю., магістрант 
Науковий керівник – Крупа Н.М., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
26. Аналіз таксономічного складу деревних насаджень бульвару на 
проспекті свободи в м. Львів. 

Канівець В.І., магістрант 
Науковий керівник – Крупа Н.М., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
27. Практичні аспекти використання в озелененні видів і декоративних 
форм роду Spiraea L. на прикладі м. Біла Церква. 

Мастер І.В., магістрант 
Науковий керівник – Крупа Н.М., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
28. Вегетативне розмноження кизильників зеленими і здерев’янілими 
живцями. 

Мулярчук І.А., магістрант 
Науковий керівник – Олешко О.Г., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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29. Отримання садивного матеріалу плетистих троянд шляхом розмноження 
зеленими живцями. 

Пильгун І.В., магістрант 
Науковий керівник – Олешко О.Г., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
30. Особливості ландшафтного облаштування й озеленення території 
міської школи на прикладі гімназії №2 в м. Біла Церква. 

Павленко А.С., магістрант 
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
31. Аналіз результатів інвентаризації дендрофлори на території Контрак-
тової площі в м. Київ та пропозиції щодо реконструкції насаджень. 

Папченко А.В., магістрант 
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
32. Особливості озеленення території біля приватного будинку мікрорайону 
«Хуторок» у м. Біла Церква. 

Рубан О.В., магістрант 
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
33. Аналіз особливостей озеленення і благоустрою сакрально-меморіального 
ландшафту в с. Буки Сквирського району Київської області. 

Cторожук А.Л., магістрант 
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
34. Проектні пропозиції щодо озеленення і благоустрою території біля 
адміністративно-наукового корпусу Білоцерківської дослідно-селекцій-
ної станції. 

Циганенко А.Т., магістрант 
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
35. Фітосанітарний стан сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.) в лісопарках  
м. Чернігів. 

Швень В.А., магістрант 
Науковий керівник – Іщук Л.П., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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36. Сезонні ритми розвитку видів роду в дендрологічному парку 
«Олександрія». 

Манилюк А.М., магістрант 
Науковий керівник – Масальський В.П., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

37. Насадження внутріквартальних та інших рекреаційних зон м. Біла 
Церква. 

Струтинська Ю.В., магістрантка 
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

БНАУ, 2018. Зам. 6812. 


