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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

21 листопада 2019 року, 1400 – реєстрація учасників; 
                                            1415 – секційні 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. 
Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та 

інноваційної діяльності, заступник голови 
оргкомітету. 

Новак В.П., д-р біол. наук, професор, перший проректор. 
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, проректор з освітньої, виховної 

та міжнародної діяльності. 
Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, директор ДУ "НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти". 
Хахула В.С., канд. с.-г. наук, доцент, декан агробіотехнологічного 

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

технологічного факультету. 
Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук, доцент, начальник редакційно-

видавничого відділу, відповідальний секретар. 
Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідуюча відділом аспірантури та 

докторантури. 
Царенко Т.М., канд. вет. наук, доцент, начальник відділу наукової та 

інноваційної діяльності. 
Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник навчально-методичного 

відділу моніторингу якості освіти та виховної роботи. 
Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, доцент, координатор НТТМ університету. 
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Секція: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОНОМІЇ,  
ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА САДОВО-ПАРКОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 

21 листопада 2019 р., 14:15, ауд. 47 
 

Керівник – Хахула В.С., канд. с.-г. наук 
Секретар – Азаров В.С., магістрант 

 
1. Стійкість сортів яблуні зимового строку достигання до хвороб. 

Азаров В.С., Козак Я.І., магістранти 
Науковий керівник – Шубенко Л.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
2. Здатність сортів смородини до вегетативного розмноження. 

Хміль Є.С., магістрант 
Науковий керівник – Шубенко Л.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
3. Шкодочинність напівпаразиту Viscum album L. у насадженнях міста 
Біла Церква. 

Бегеба О.В., магістрант 
Науковий керівник – Іщук Л.П., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
4. Особливості росту й розвитку видів і культиварів роду Thuja L. та 
перспективи їх використання в озелененні міста Біла Церква. 

Макарчук О.М., магістрант 
Науковий керівник – Іщук Л.П., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
5. Варіювання висоти стебла та кількості гілок першого порядку в 
сортозразків ріпаку ярого. 

Золотоверхий Д.В., Приндюк М.О., магістранти 
Науковий керівник – Куманська Ю.О., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
6. Особливості росту і розвитку різних біологічних форм цукрових 
буряків. 

Івашко Б.В., магістрант 
Науковий керівник – Глеваський В.І., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  
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7. Вплив густоти садіння та фракції садивних бульб на урожайність 
картоплі. 

Товкач В.М., магістрант 
Науковий керівник – Остренко М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
8. Густота рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса за різних норм 
висіву в осінній період. 

Чернищук В.А., Гніденко Г.М., магістранти 
Науковий керівник – Панченко Т.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
9. Аналіз морозостійкості сортових популяцій ріпаку озимого. 

Бабуренко С., Гайченя М.В., Клеценко В.І., магістранти 
Науковий керівник – Шох С.С., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
10. Проростання насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса за різних 
норм висіву. 

Панченко М.Т., студент 4 курсу 
Столітня В.А., магістрант 
Науковий керівник – Панченко Т.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
11. Проектні пропозиції щодо реконструкції скверу по вулиці Василя 
Липківського у Соломянському районі міста Київ. 

Подупейко С.О., магістрант 
Науковий керівник – Іщук Л.П., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
12. Продуктивність цукрових буряків різних біологічних форм. 

Хоменко С.О., магістрант 
Науковий керівник – Глеваський В.І., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
13. Наукові аспекти нормативно-грошової оцінки земель. 

Семенюк Д.В., магістрант 
Науковий керівник – Кочеригін Л.Ю., канд. пед. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
14. Актуальність грошової оцінки в сьогоденні. 

Філіпенко А.І., магістрант 
Науковий керівник – Кочеригін Л.Ю., канд. пед. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  
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15. Аналіз квітникового оформлення центральної частини с. Ковалівка 
Київської області. 

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

 
16. Особливості формування врожайності гібридами кукурудзи різних 
груп стиглості в умовах ТОВ «Саварське» Богуславського району 
Київської області. 

Мостипан О.В., магістрант 
Науковий керівник – Грабовський М.Б., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
17. Оцінка сортів і гібридів буряка столового за господарсько цінними 
ознаками в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ. 

Слива І.С., магістрант 
Науковий керівник – Кубрак С.М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 
18. Особливості формування врожайності гібридів буряків цукрових 
залежно від строків збирання. 

Вовк Я.О., магістрант 
Науковий керівник – Карпук Л.М., д-р с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
19. Агрономічна ефективність хімічного прополювання посівів пшениці 
озимої. 

Поляков С.І., магістрант 
Науковий керівник – Карпук Л.М., д-р с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
20. Попереднє сортовипробування чс-гібридів буряків цукрових. 

Тітаренко В.А., магістрант 
Науковий керівник – Карпук Л.М., д-р с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
21. Прояв і мінливість довжини колосу головного стебла у ліній 
пшениці озимої, отриманих за міжмутантної гібридизації.  

Ткаченко А.М., Чорний С.В., Степаненко С.В.,  
Пилипенко І.М., магістранти 
Науковий керівник – Лозінський М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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22. Особливості формування кількості колосків у колосі головного 
стебла лініями пшениці м’якої озимої, виділеними за міжмутантної 
гібридизації.  

Федорчук А.М., Остапчук В.А., Охріменко О.Д.,  
Балан Д.В., магістранти 
Науковий керівник – Лозінський М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
23. Проектні пропозиції щодо реконструкції  парку в селі Крюківщина 
Києво-Святошинського р-ну Київської області. 

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

 
24. Аналіз досвіду благоустрою і озеленення центрального ядра села 
Ковалівка Васильківського району Київської області. 

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

 
25. Аналіз особливостей ландшафтного облаштування і озеленення 
території 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 

 
26. Проектні пропозиції щодо ландшафтного облаштування і озеленення 
Православного храму Георгія Побідоносця на Замковій горі у м. Біла Церква. 

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

 
27. Підсумки інвентаризації деревних насаджень на території забудови 
мікрорайону «Чарівне місто» в Дарницькому районі м. Київ. 

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

 
28. Пропозиції щодо озеленення набережної в м. Біла Церква (від 
дерев’яного мосту до острова «Дитинства»). 

Думущі З.Ю., магістрант 
Науковий керівник – Роговський С.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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29. Аналіз інтродукції красивоквітучих кущів Кременецького 
ботанічного саду.  

Стрижак Є.О., магістрант 
Науковий керівник – Крупа Н.М., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
30. Використання представників роду Clematis L. в озелененні м. Біла 
Церква. 

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

 
31. Сучасний стан насаджень дендрологічного парку Клесівського 
лісництва. 

Осауленко Є.О., магістрант 
Науковий керівник – Крупа Н.М., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
32. Особливості мікроклонального розмноження представників роду 
Orchidaceae Juss.  

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

 
33. Основні засади оптимізації земель сільськогосподарського призначення. 

Курдибан А.Л., магістрант 
Науковий керівник – Камінецька О.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
34. Раціоналізація землекористування – один з напрямків земельної 
реформи. 

Чаленко О.Р., магістрант 
Науковий керівник – Камінецька О.В., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
35. Сучасні принципи оцінки економічної ефективності землекористування 
та землевпорядкування. 

Ящук Е.М., магістрант 
Науковий керівник – Прядка Т.М., канд. екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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36. Створення ортофотопланів та 3D-моделі місцевості на територію 
України. 

Литвин В.В., магістрант 
Науковий керівник – Комарова Н.В., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
37. Єдина інтегрована система державних кадастрів України. 

Зінченко Д.І., магістрант 
Науковий керівник – Комарова Н.В., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
38. Ураження рослин картоплі вірусними хворобами залежно від якості 
садивного матеріалу. 

Шевченко В.В., магістрант 
Науковий керівник – Федорук Ю.В., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 

БНАУ, 2019. Зам. 6938. 


