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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

27 вересня 2018 року, 10:00 – пленарне засідання  

                                                  (конференц-зала) 
 

28 вересня 2018 року, 14:30 – 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., професор, д-р екон. наук, проректор з наукової та інно-

ваційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

Димань Т.М., професор, д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної 
та міжнародної діяльності. 

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

факультету. 

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

докторантури, вчений секретар університету. 

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

інноваційної діяльності. 

Зубченко В.В., доцент, канд. екон. наук, начальник навчально-мето-

дичного відділу моніторингу якості освіти та виховної 
роботи. 

Олешко О.Г., доцент, канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету. 

Фесенко В.Ф., канд. вет. наук, координатор НТТМ на біолого-техно-

логічному факультеті. 

Судика Н.В., відповідальний секретар, начальник редакційно-видав-

ничого відділу.  
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Секція: СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ  
МЕДИЦИНИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ТВАРИННИЦТВА 

 

28 вересня 2018 року, 14:30, ауд. 105, корп. № 9 
 

Керівник −−−− д-р с.-г. наук Цехмістренко С.І. 
Секретар – канд. с.-г. наук Поліщук В.М. 

 

1. Інноваційні технології виробництва молока з використанням сучас-

них систем утримання та доїння високопродуктивних корів. 

Галай О.Ю., аспірант 
Науковий керівник – Луценко М.М., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Органічне виробництво продукції птахівництва: ризики для здоров’я 

населення та безпечності харчових продуктів. 

Каркач П.М., канд. біол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

3. Амінокислотний та мінеральний склад молока місцевих корів україн-

ських порід та їх помісей з швіцькою і монбельярдською породами. 

Борщ О.О., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Вплив виду підстилки на поведінку, теплопродукцію та продуктив-

ність корів у період низьких температур. 

Борщ О.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Продуктивність свиней за згодовування нетрадиційних кормів та мі-
нерально-вітамінних добавок. 

Кузьменко П.І., Фесенко В.Ф., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Особливості поведінки корів української чорно-рябої молочної поро-

ди за різних режимів доїння. 

Ліскович В.А., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Вміст мінеральних речовин в сухій біомасі личинки chironomus отри-

маної в умовах біокомплексу. 

Король-Безпала Л.П., аспірантка 
Науковий керівник – Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у птиці за корекції 
патологічних станів. 

Цехмістренко О.С., канд. с.-г. наук 

Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Горальський Л.П., д-р вет. наук 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

9. Окиснення протеїнів і ліпідів у спермі кнурів різних порід. 

Поліщук С.А., Поліщук В.М.,  

Пономаренко Н.В., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Глутатіонова система антиоксидантного захисту у підшлунковій за-

лозі перепелів за нітратного навантаження. 

Пономаренко Н.В., Поліщук В.М.,  

Поліщук С.А., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Інтенсивність росту курчат-бройлерів за використання сульфату і 
змішанолігандного комплексу цинку. 

Редька А.І., аспірантка 
Козелецький коледж ветеринарної медицини 

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

Сломчинський М.М., Чернявський О.О., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Вплив мананоолігосахаридів на склад мікрофлори травного каналу у 

молодняку свиней. 

Кузьменко О.А., канд. с.-г. наук 

Бомко В.С., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

13. Вплив хелатів на молочну продуктивність корів у різні періоди ви-

робничого циклу. 

Горчанок А.В., канд. с.-г. наук 

Дніпровський аграрно-економічний університет 

Бомко В.С., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
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14. Використання сухого жому бурякового як сорбенту кадмію в годівлі 
кролів. 

Титарьова О.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

15. Баланс азоту в організмі качок-бройлерів при згодовуванні кормової 
добавки. 

Недашківський В.М., Недашківська Н.В., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

16. Використання різних форм церію в аграрному секторі. 
Бітюцький В.С., Цехмістренко С.І., доктори с.-г. наук 

Цехмістренко О.С., Харчишин В.М., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  

 

17. Вплив йонів металів та йонної сили розчину на міцність зв’язку ім-

мобілізованого ферменту з носієм. 

Селезньова О.О., канд. біол. наук 

Пономаренко Н.В., Цехмістренко О.С., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Згодовування нетрадиційних кормів сільськогосподарській птиці. 
Бількевич В.В., Чернюк С.В., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Лінійна оцінка тілобудови корів різної селекції. 
Бабенко О.І., Клопенко Н.І., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

20. Оцінка та відбір бугаїв-плідників за інтенсивністю їх використання. 

Буштрук М.В., Старостенко І.С., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

21. Оцінка впливу лінійних ознак на показники довічної продуктивності 
молочних корів. 

Скляренко Ю.І., канд. с.-г. наук 

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН
 

Павленко Ю.М., канд. с.-г. наук 

Чернявська Т.О.,
 канд. с.-г. наук 

Сумський національний аграрний університет 
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Секція: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

 

28 вересня 2018 року, 14:30,  

ауд. 147, корп. 9 
 

Керівник −−−−  канд. техн. наук Калініна Г.П. 

Секретар −−−− канд. с.-г. наук Федорук Н.М. 
 

1. Вплив морфометричних показників на харчову цінність м’яса риби. 

Слюсаренко А.О., Слюсаренко С.В.,  

Джміль В.І., кандидати  вет. наук 

Мерзлова Г.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

2. Деякі біохімічні показники у печінці мишей за визначення нешкідли-

вості модифікованого пектину. 

Вовкогон А.Г., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Сиропридатність молока за вмісту в ньому миючих і дезінфікуючих 

засобів. 

Мерзлова Г.В., канд. с.-г. наук 

Слюсаренко А.О., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Біотехнологія одержання сичужних ензимів. 

Білий В.Ю., аспірант 
Науковий керівник – Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Встановлення умовно-придатних та летальних доз сульфату кобальту 

для вермикультивування. 

Машкін Ю.О., докторант 
Науковий консультант – Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Вплив режимів та температури заморожування на якість меланжу із 
яєць страусів африканських. 

Федорук Н.М., канд. с.-г. наук 

Калініна Г.П., Гребельник О.П., кандидати техн. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Якісні показники м'ясних продуктів залежно від виду білковмісної 
сировини. 

Качан А.Д., Надточій В.М., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Розроблення програми НАССР для забезпечення якості і безпечності 
йогурту з апіпродуктами. 

Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук 

Ломова Н.М., Наріжний С.А., кандидати техн. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет  

Рудакова Т.В., канд. техн. наук  

Сніжко О.О., канд. біол. наук 

Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних  

наук України 

Ворощук В.Я. 

Тернопільський національний технічний університет  

імені Івана Пулюя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
БНАУ, 2018. Зам. 6774. 


