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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 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".  

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

             Слободенюк О.І., канд. біол. наук, координатор НТТМ екологічного 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція: ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА 

ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 
 

21 листопада 2019 р., 14:15, ауд. 322, корп. № 9 

 

Керівники – доктори наук Мельниченко О.М., Лавров В.В. 

Секретар – магістрант Гніденко Л.М. 

 

1. Аналіз технології вирощування кларієвого сома Claris Gariepinus на ПП 

«Сом» Кіровоградської області. 

Бездуганов О.С., Герасік П.В., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Екологічні особливості фотосинтетичної діяльності кукурудзи за 

використання біопрепаратів. 

Білобров К.В., магістрант 

Науковий керівник – Ященко С.А., канд. с.-г. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Структура іхтіопопуляції різних видів у нижній течії р. Рось.  

Вишневський В.В., Зінченко Р.А., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Порівняльний аналіз екологічного стану лісів ДП «Острожське ЛГ» та  

ДП «Костопільське ЛГ». 

Войналович В.Л., магістрант 

Науковий керівник – Лавров В.В., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Оцінка впливу виробничої діяльності промислового і 

сільськогосподарського підприємств на стан навколишнього середовища в 

умовах Кам’янського району Черкаської області. 

Гніденко Л.М., магістрант 

Науковий керівник – Розпутній О.І., д-р с.-г. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Санітарно-гігієнічне оцінювання води за гідрохімічними показниками в 

індустріальних форелевих господарствах. 

Григорян А.А., Таламатова О.І., Мочалова Г.А., магістранти 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 



7. Оцінка електромагнітного навантаження у м. Біла Церква та вимоги до 

його безпеки. 

Дегнера О.В., магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Використання ефективних мікроорганізмів за органічного вирощування 

кукурудзи в умовах НВЦ БНАУ. 

Доброштан В.Ф., магістрант 

Науковий керівник – Ященко С.А., канд. с.-г. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Особливості відтворення рослиноїдних видів риб. 

Замостян Н. М., Бондар Р. М., магістрант 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Відтворення щуки звичайної та сома європейського в державній установі 

«Новокаховський рибоводний завод частикових риб».  

Іванько Р.В., Ященко Р.Є., магістранти  

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Вплив препаратів ряду піретроїдів на фізіологічний стан та морфометрію 

печінки коропа. 

Куніченко В.С., Стопчинський В.Б., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Аналіз роботи іхтіологічного відділу Управління Державного агентства 

рибного господарства на Київському водосховищі.  

Мартіросян Є.Ж., Кандауров Ю.В., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

 

13. Ставово-садкова технологія вирощування риби.  

Марценюк Н.О., магістрант  

Науковий керівник - Трофимчук А.М,  канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Екологічна оцінка використання наночастинок біогенних металів у 



сільському господарстві. 

Мацкевич С.О., магістрант  

Цехмістренко О.С., доцент 

Науковий керівник – Бітюцький В.С., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Еколого-фауністична характеристика прісноводних молюсків акваторії 

ландшафтного заказника «Сулинський». 

Мельник Н.А., Ситенко О.І., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Культивування мікроводоростей за допомогою фотобіореактора в умовах 

лабораторії аквакультури Білоцерківського НАУ. 

Михайлова А.П., Лемішко О.В., Пелих В.В., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Дослідження темпу росту рослиноїдних видів риб на ТОВ 

«Сквираплемрибгосп». 

Наконечний Ю.В., Горбенко Б.А., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Проект вирощування цінних видів риб в умовах ТОВ 

«Сквираплемрибгосп». 

Олешко В.П., Ганницький В.Ю., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Застосування природних сорбентів з метою запобігання забруднення 

навколишнього середовища. 

Плискань Я.Є., магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Організаційна характеристика господарської діяльності ПрАТ 

«Чернігіврибгосп». 

Семенець В.М., Саміленко О.М. , магістранти 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JUTBpaMAAAAJ&hl=ru


21. Організація рекреаційного рибальства на закритих водоймах фермерських 

господарств. 

Канюк А.В., магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

  

22. Вплив льодоламу на стан дубових лісів ДП «Крижопільське лісове 

господарство». 

Содель О. О., магістрант 

Науковий керівник – Лавров В. В., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

23.Технологічні особливості годівлі молоді дискусів. 

Сущенко К.О., Федоров А.В., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

24. Екологічна оцінка поводження з твердими побутовими відходами в м. 

Киів. 

Ткачук Д.А., магістрант 

     Ляховецька В.В., студентка 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

25. Удосконалення вилову промислових видів риб стаціонарними знаряддями 

лову на Дніпровських водосховищах. 

Трохимець В.І., Кириленко О.Ю., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

26. Cтан природної кормової бази ставів ФГ «Хорошківське» та ТОВ 

«Пальміра». 

Шалабаєв С.В., Прокопчук А.В., Артеменко О.В., магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

27. Умови існування мисливських видів ссавців у Чернігівській області  

Шалухін М. Г., магістрант 

Науковий керівник – Лавров В. В., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 



 

28. Використання інтенсифікаційних заходів на ставах ДП «Іркліївський 

розплідник рослиноїдних риб». 

Шевченко В.В., Торовик Ю.С. , магістранти 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

29. Організація відновлення чисельності осетрових видів риб державними 

відтворювальними комплексами та фермерськими господарствами. 

Шульга О.О., Сіромаха В.В., Сінгур Р.С., магістранти 

Науковий керівник – Гриневич Н.Є., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 


