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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

21 листопада 2019 року, 14.00 – реєстрація учасників; 

                                        14.15 – 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 ін-

новаційної 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 пе-

редвищої освіти". 

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

факультету. 

Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук, доцент, координатор НТТМ біолого-

технологічного факультету. 

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

ничого 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 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА  

ПРОДУКЦІЇ КРУПНОГО І ДРІБНОГО ТВАРИННИЦТВА,  

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

21 листопада 2019 року, 14
15

, корп. № 9, ауд. 105 
 

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

 Каркач  П.М., канд. біол. наук 

 Калініна Г.П., канд. техн. наук 

Секретар –  Голубйовська  Я.С., магістрант 
 

1. Оцінка продуктивних якостей англійських білих і японських перепелів. 
Голод  Вікторія Вікторівна,  магістрант 
Науковий керівник – Соболев О.І., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Порівняльна характеристика умов утримання корів у полегшених і 
капітальних приміщеннях. 

Голубйовська  Яна Сергіївна,  магістрант 
Науковий керівник – Борщ О.О., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Вплив холостого доїння на стан вимені корів. 
Машевський  Олексій Валентинович,  магістрант 
Науковий керівник – Борщ О.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Продуктивність корів української чорно–рябої молочної породи за 
умов безприв’язного боксового утримання. 

Дудник Юлія Олександрівна, магістрант 
Науковий керівник – Ліскович В.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Молочна продуктивність і характеристика лактаційної діяльності 
корів. 

Мартинчук  Вікторія Валеріївна, магістрант 
Науковий керівник – Ліскович В.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Аналіз технології виробництва свинини та шляхи її удосконалення в 
ТОВ «Світанок» Житомирської області та її переробки в ПП «Баранівка». 

Плохотюк Аліна Юріївна, магістрант 
Науковий керівник – Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Виробництво кисломолочних продуктів на основі козиного молока. 

Ткаченко Олена Вʼячеславівна, магістрант 

Науковий керівник – Надточій В.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Ресурсозберігаючі технології виробництва молока. 

Шкурко Дмитро Іванович, магістрант 

Науковий керівник – Надточій В.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Характеристика технології виготовлення пресерв «Оселедець філе-

шматочки в олії» в умовах ТОВ «Баліс». 

Дідківська Галина Петрівна, магістрант 

Науковий керівник – Слюсаренко А.О., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Вплив щільності посадки на добробут та продуктивність індичок. 

Персатий Олексій Леонідович, магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Вплив ступеня подрібнення на якість змішаного силосу за викорис-

тання молочнокислих бактерій. 

Онищук  Назар Валентинович, магістрант 

Науковий керівник – Чернюк С.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Використання ягід у технології квасу. 

Савченко Юлія Іванівна, магістрант 

Науковий керівник – Мерзлова Г.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Удосконалення технології виробництва продукції гусівництва в 

умовах ФГ«ХОРС-КЛМ» Житомирської області. 

Скляренко Володимир Юрійович, магістрант 

Науковий керівник – Качан А.Д., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Вплив різного кліткового обладнання на збереженість гусей-несучок. 

Білозор Яна Володимирівна, магістрант 

Науковий керівник – Машкін Ю.О., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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15.Створення кисломолочних напоїв функціонального призначення. 
Підіпригора Руслан Сергійович, магістрант 
Науковий керівник – Гребельник О.П., канд. техн. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Фактори, які впливають на формування структури кисломолочних 
напоїв. 

Сич Б. І., магістрант 
Науковий керівник – Роль Н.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 

Секція 2: ГОДІВЛЯ ТА СЕЛЕКЦІЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 
 

21 листопада 2019 року, 14
15

, корп. № 9, ауд. 300 
 

Керівник – Бомко В.С., д-р с.-г. наук 

                     Буштрук М.В., канд. с-г. наук 
Секретар – Пудзерей В., магістрант 

 

1. Ефективність використання поглибленої гідротермічної обробки сої 
для молодняку кролів на відгодівлі. 

Терещенко Олександр Юрійович, магістрант 
Науковий керівник – Бомко В.С., д-р с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Покращення годівлі качок гібридумулард у ПСП «Добробут» Черка-
ської області. 

Лисогор Тетяна Володимирівна, магістрант 
Науковий керівник – Бабенко С.П., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Шляхи покращення годівлі курчат-бройлерів у СФГ «Івот» Сумської 
області. 

Кулік Артур В’ячеславович, магістрант 
Науковий керівник –Кузьменко О.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Ефективність застосування препаратів живих дріжджів у годівлі дій-

них корів. 
Панянчук Мирослава Сергіївна, магістрант 
Науковий керівник – Титарьова О.М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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5. Удосконалення технології виробництва молока в ПрАТ «Міжрайпле-

мпідприємство» Запорізької області. 

Кріль Юлія Петрівна, магістрант 

Науковий керівник – Титарьова О.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Аналіз та шляхи удосконалення годівлі свиней у ТОВ «Тернопільсь-

кий бекон» Тернопільської області. 

Надєїн Анатолій Анатолійович, магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Ефективність оцінки будови тіла кіз молочних порід за екстер’єром. 

Гайдай Алла Анатоліївна, магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Успадкування забарвлення волосяного покриву у кролів. 

Бабенко Олександр Вікторович, магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Аналіз стану селекційно-племінної роботи в стаді корів української 

чорно-рябої молочної  породи. 

Кравченко Владислав Вікторович, магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Звʼязок між молочною продуктивністю корів-матерів  та продуктив-

ністю їх дочок. 

Тонковид Оксана Сергіївна,  магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Оцінка та відбір корів української чорно-рябої та червоно-рябої мо-

лочних порід за екстер’єром. 

Денисюк Маргарита Василівна, магістрант 

Науковий керівник – Клопенко Н.І., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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12. Вплив промірів статей тіла на молочну продуктивність корів. 

Шупаківська Оксана Олегівна, магістрант 

Науковий керівник – Бабенко О.І., канд. с-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Збереження популяції зубрів в умовах України. 

Можаровська Марія Іванівна, магістрант 

Науковий керівник – Бабенко О. І., канд. с-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Вплив  вирощування ремонтного молодняку на подальшу молочну 

продуктивність корів. 

Рибак Андрій Ігорович, магістрант 

Науковий керівник – Ткаченко С.В., канд. біол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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БНАУ, 2019. Зам. 6938. 


