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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
31 жовтня 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". 

Ровни П., професор, Словацький сільськогосподарський університет,  

м. Нітра. 

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

льтету. 

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

факультету. 

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

ничого відділу,  відповідальний секретар. 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідуюча відділу 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. 

 



 

3 

Секція: ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: 

ОСВІТА – НАУКА – ВИРОБНИТЦВО  
 

31 жовтня 2019 р., 14:15, ауд. 219, корп. № 9 
 

Керівники – Мельниченко О.М., д-р с.-г. наук 

                     Лавров В.В., д-р с.-г. наук 

Секретар – Слободенюк О.І., канд. біол. наук 
 

1. Зниження концентрації міді у грибах за вимочування їх у водно-

сольовому розчині.  

Врадій О.І., асистент  
Вінницький національний аграрний університет  

 

2. Закономірності переходу 
137

Cs і 
90

Sr в системі «грунт – рослина» на 

присадибних ділянках Лісостепу у віддалений період Чорнобильської 

катастрофи.  

Герасименко В.Ю., канд. с.-г. наук 

Розпутній О.І., д-р с.-г. наук 

Перцьовий І.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Агробіоценози гречки за використання органічно-мінерального добрива. 

Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук 

Мазур Т.Г., канд. вет. наук 

Шушківська Н.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Матвієнко Ю.В., заступник директора 

ТОВ “GFT” 
 

4. Оцінка раціонального використання природного потенціалу території 

Південного Степу України щодо умов вирощування соняшнику. 

Костюкєвич Т.К., канд. геогр. наук  

Одеський державний екологічний університет 
 

5. Стан рекреаційно-оздоровчих, захисних і природоохоронних наса-

джень в умовах м. Умань. 

Лавров В.В., д-р с.-г. наук 

Слободенюк О.І., канд. біол. наук 

Савчук Л.А., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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6. Вплив пробіотика та біогенного наноселену, одержаного методом 
мікробного синтезу за участю L. Plantarum, на морфометричні та біохі-
мічні показники однорічок нивківського лускатого коропа. 

Олешко О.А., канд. с.-г. наук 
Бітюцький В.С., д-р с.-г. наук 
Мельниченко О.М., д-р с.-г. наук 

Веред П.І., канд. с.-г. наук 
Мельниченко Ю.О., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Тимошок Н.О., канд. біол. наук 
Співак М.Я., д-р біол. наук 
Каліниченко С.В., канд. мед. наук 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН 
України 

 

7. Значення біогумусу отриманого методом вермікультивування для 
охорони навколишнього середовища.  

Онищенко Л.С., ст. викладач 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Оцінка радіаційної безпеки сільського населення Центрального Лісо-

степу у віддалений період Чорнобильської катастрофи. 
Перцьовий І.В., канд. с.-г. наук 
Герасименко В.Ю., канд. с.-г. наук 
Савеко М.Є., канд. військ. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Оцінка антропогенної трансформації лісів Quercus robur L. у Поліссі 
України за станом і поширенням ксиломіко-комплексу. 

Поліщук З. В., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Аналіз ефективності рибоохоронних заходів Управління Державного 
агентства рибного господарства у межах м. Київ та Київської області.  

Присяжнюк Н.М., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Оцінка міграції 
137

Cs і 
90

Sr трофічним ланцюгом «грунт – рослина – 
дійні корови» на радіоактивно забруднених територіях Центрального 
Лісостепу. 

Розпутній О.І., д-р с.-г. наук 
Перцьовий І.В., канд. с.-г. наук 
Герасименко В.Ю., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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12. Оцінка якісних показників води білоцерківських водосховищ.  

Ткач М.В., асистент 

Гриневич Н.Є., д-р вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Сучасні тенденції розвитку аквакультури в Україні. 

Трофимчук А.М., канд. с.-г. наук 

Олешко В.П., канд. с.-г. наук 

Гейко Л.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Вплив нових форм селену на продуктивність та обмінні процеси у 

перепелів. 

Харчишин В.М., канд. с.-г. наук 

Бітюцький В.С., д-р с.-г. наук 

Мельниченко О.М., д-р с.-г. наук 

Цехмістренко С. І., д-р с.-г. наук 

Цехмістренко О. С., канд. с.-г. наук 

Мельниченко Ю.О., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Співак М.Я., д-р. біол. наук 

Тимошок Н.О.,  канд. біол. наук 

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного 
 

15. Органометрія серця коропа лускатого (Cyprinus carpio) за впливу 

фіксуючих речовин.  

Хом’як О.А., канд. с.-г. наук 

Михальський О.Р., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Екологічна безпека при виробництві хлібопродуктів с. Теплик Він-

ницької області. 

Шулько О.П., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Деякі екологічні загрози та збереження навколишнього середовища 

в Україні. 

Дем’яненко А.Г., канд. техн. наук 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

 
–––––––––––––––––––– 

БНАУ, 2019. Зам. 6934. 


