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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 інно-

ваційної 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. 

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

факультету. 

Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук, доцент, координатор НТТМ біол.-тех. ф-ту. 

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. 
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Секція 1: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  

ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

31 жовтня 2019 року, 14
15

, ауд. 105, корп. № 9 

 

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

Секретар −−−− Косяненко О.М., канд. с.-г. наук 

 

1. Породні особливості вмісту середньомолекулярних пептидів у спермі 

кнурів-плідників. 

Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук 

Поліщук В.М.,  канд. с.-г. наук 

Поліщук С.А., канд. с.-г. наук 

Пономаренко Н.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Процеси біологічної трансформації різних форм селену бактеріями. 

Тимошок  Н.О., канд. біол. наук 

Співак М.Я., д-р біол. наук 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотнього НАН України 

Цехмістренко О.С., канд. с.-г. наук 

Бітюцький В.С., д-р с.-г. наук 

Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Використання насіння амаранту для корекції стресового стану  в ор-

ганізмі перепелів. 

Пономаренко Н.В., канд. с.-г. наук 

Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук 

Поліщук В.М., канд. с.-г. наук 

Поліщук С.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Ефективність використання високопродуктивних доїльних установок 

в умовах інноваційних технологій виробництва молока. 

Галай  О. Ю., здобувач 

Науковий керівник – Луценко М.М., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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5. Добробут та проблеми сучасного бройлерного виробництва. 

Каркач П.М., канд. біол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування борошна ко-

нюшини. 

Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук 

Кузьменко П.І., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7.Застосування натуральних фарбників у технології  м’ясних  продуктів. 

Калініна Г.П., канд. техн. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Перетравність поживних речовин у курчат-бройлерів за споживання 

комбікормів із сульфатом і змішанолігандним комплексом Цинку. 

Редька А.І., аспірант 
Бомко В.С., д-р с.-г. наук 

Сломчинський М.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Перетравність поживних речовин корму за згодовування кролям су-

хого бурякового жому. 

Титарьова О.М., канд. с.-г. наук 

Дяченко Л.С., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на перетравність по-

живних речовин комбікорму молодняком кролів. 

Кузьменко О. А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Горчанок А.В., канд. с.-г. наук 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 
 

11. Динаміка інтенсивності росту та перетравності поживних речовин у 

молодняку свиней за згодовування пробіотику. 

Чернявський О.О., канд. с.-г. наук 

Бабенко С.П., канд. с.-г. наук 

Сломчинський М.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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12. Вплив згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану 

та Кобальту на продуктивність корів у другий період лактації. 

Кропивка Ю.Г., докторант 

Бомко В. С., д-р с.-г. наук 

Бабенко С. П., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. The significance of orange, lemon and grapefruit extracts in animal 

nutrition. 

Gultepe Eyüp Eren, Research assistant 

Iqbal Aamir, PhD student 

Qudoos Abdul,  PhD student 

Rizwan Ali Shah Syed, PhD student 

ÇetingülI Sadi, Associate Professor 

Bayram Ismail, Professor 

Afyon Kocatepe University, Turkey 

 

14. Сучасний стан галузі конярства. 

Ліскович В.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Інноваційні підходи у виробництві морозива. 

Гребельник О.П., канд. техн. наук 

Федорук  Н.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Селекційно-технологічні аспекти виробництва екологічно чистої     

продукції нутріївництва. 

Буштрук М.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Оцінка племінної цінності  бугаїв за якістю потомства. 

Старостенко  І.С., канд. с.-г. наук 

Клопенко Н.І., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Морфофункціональні властивості вим’я корів молочних порід. 

Бабенко О.І., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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19. Прогнозування мікроклімату в сучасних приміщеннях полегшеної 

конструкції. 

Високос М.П., д-р вет. наук 

Милостивий Н.В., канд. вет. наук 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 
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