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присвячена 

85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології і 

60-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора 

 

КЛИМЕНКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА 

 

 

 

 

 

 

 

м. Біла Церква 
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААНУ, 

ректор університету, голова оргкомітету; 

Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної 

діяльності, заступник голови оргкомітету; 

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

Гриневич Н.Є., канд. вет. наук, доцент, зав. каф. іхтіології та зоології; 

Олешко О.А., канд. с.-г. наук, доцент завідувач каф. 

виробництва та переробки продукції рибництва; 

Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф харчових технологій та технології 

переробки продукції тваринництва; 

Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф. органічної та біологічної 

хімії;  

Слюсаренко А.О., канд. вет. наук, кафедра безпечності та якості харчових 

продуктів, сировини і технологічних процесів; 

Присяжнюк Н.М, канд. вет. наук, доцент кафедри іхтіології та зоології; 

Куновський Ю.В., канд. с.-г. наук, кафедра іхтіології та зоології;  

Хом’як О.А., канд. с.-г. наук, доцент кафедри іхтіології та зоології; 

Михальський О.Р., ст. викладач кафедри іхтіології та зоології; 

Трофимчук А.М., канд. с.-г. наук, доцент кафедри виробництва та переробки 

продукції рибництва.  
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Програма 

Міжнародної науково-практичної конференції «Іхтіологія та морфологія – 

наукова та практична основа рибництва» присвячена 85-річчю заснування 

кафедри іхтіології та зоології і 60-річчю від дня народження доктора 

біологічних наук, професора Клименка Олега Миколайовича м. Біла Церква 

(24 жовтня 2017 року) 

 

24 жовтня 2017 р. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8
00

–10
00

  

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ (корпус № 9, поверх 1, хол)  

 

10
00

–13
00 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (корпус № 9, поверх 4, аудиторія 407) 

 

Модератор: 

Ольга Варченко, проректор з наукової та інноваційної діяльності,  д-р екон. наук, 

професор 

 

Офіційне відкриття конференції 

Анатолій Даниленко, ректор університету, д-р екон. наук, академік НААН України 

Олександр Мельниченко, декан екологічного факультету Білоцерківського 

національного аграрного університету, д-р с.г. наук, професор 

Наталія Гриневич, завідувач кафедри іхтіології та зоології, канд. вет. наук, доцент 

Олександр Розпутній, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, д-р с.г. наук, 

професор; Голова Ради ветеранів Білоцерківського НАУ 

Світлана Цехмістренко, завідувач кафедри неорганічної та органічної хімії, д-р с.г. 

наук, професор 

 

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ: 

 

Сачук Р.М. директор ДС епізоотології ІВМ НААН, Жигалюк С.В. заступник 

директора ДС епізоотології ІВМ НААН, Рудь О.Г. канд. вет. наук Рівненського 

державного гуманітарного університету 

Пам’яті Колеги 

 

Стадник М.М. д-р філософських наук, професор кафедри публічної політики і 

політичної аналітики Національної академії державного управління при 

Президентові України, Заслужений працівник освіти України 

Стратегії організаційно-педагогічних й світоглядних практик 

 

Божик В.Й. канд. біол. наук, професор Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

Сучасний стан та перспективи розвитку рибництва у внутрішніх водоймах 

України 
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Горальський Л.П. д-р вет. наук, професор Житомирського національного 

агроекологічного університету, Сокульський І.М., Горальська І.Ю. канд. вет. наук, 

доценти  Житомирського національного агроекологічного університету, 

Гістоморфологія спинного мозку і спинномозкових вузлів cyprinus carpio– 

коропа звичайного 

 

Водяніцький О.М. рибовод-селекціонер Іхтіологічної станції інституту гідробіології 

НААН України 

Слово про вчителя 

 

Пересунько О.Ф. рибовод-селекціонер ТОВ «Прогрес» 

Значення практичної підготовки студентів БНАУ у формуванні майбутніх 

фахівців галузі рибництва 

 

Левицький В.О. провідний спеціаліст Державного агентства рибного господарства 

України 

Моніторинг та державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибної 

промисловості 

 

 

13
00

–14
00

 

ОБІД (столова «Золота Нива») 

 

 

14
00

–17
00 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «Теоретичні питання і практичні досягнення 

іхтіології та морфології гідробіонтів» (корпус № 9, поверх 4, аудиторія 407) 

 

Модератор: 

Леонід Горальський, д-р вет. наук, професор Житомирського національного 

агроекологічного університету 

 

Спікер: 

Алла Слюсаренко, канд. вет наук Білоцерківського національного аграрного 

університету 

 

Доповіді учасників конференції 

Барило Є.О., Божик В.Й. Індекси тіла дволіток струмкової форелі, райдужної 

форелі та американської палії 

Водяніцький О.М. Вплив коливань температурного та кисневого режиму водойми 

на кількість білків в ембріонах окуня 

Дудка В.Б. Посттравматичні зміни в кістках пошкоджених мисливськими набоями 

Куновський Ю.В., Литвиненко В.М. Гіпофізарне стимулювання за відтворення 

даніо-реріо (Brachydaniorerio) у лабораторних умовах 

Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. Реактивні властивості і сегментальна 

іннервація сполучнотканинних структур синовіального середовища 
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ПриліпкоТ.М., Косташ В.Б., Ліщук С.Г. Співвідношення білкових фракцій у 

сироватці крові та гематологічних  показників еритроїдного ряду коропа різних 

вікових груп 

Присяжнюк Н.М. Вплив окремих абіотичних факторів на морфометричні 

параметри органів кровотворення коропів кої (Cyprinus carpio) 

Пукало П.Я., Яремко О.В. Африканський сом – перспективний об’єкт аквакультури 

 

 

14
00

–17
00 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «Новітні технології виробництва та переробки 

продукції рибництва та тваринництва» (корпус № 9, поверх 4, аудиторія 406) 

 

Модератор: 

Володимир Божик, канд. біол. наук, професор Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 

Спікер: 

Наталія Гриневич, канд. вет. наук, доцент Білоцерківського національного 

аграрного університету 

 

Доповіді учасників конференції 

Богатко Н.М. Забезпечення безпечності риби та рибних продуктів при 

запровадженні системи НАССР на рибопереробних та рибодобувних 

підприємствах України 

Букалова Н.В., Богатко Н.М., Приліпко Т.М. Показники безпеки свіжоснулого 

товарного лускатого коропа  

Гриневич Н.Є. Методи видалення нітратів у системах замкнутого водопостачання 

форелевих господарств 

Джміль В.І., Папченко І.В., Слюсаренко А.О. Дослідження причин загибелі 

товстолобиків, що вирощувалися у ставку «ФГ» Гоншан Миронівського району 

Київської області 

Кухтин М.Д., Семанюк В.І., Семанюк Н.В., Гриневич Н.Є. Динаміка кількості 

денітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра узв за використання 

різних наповнювачів 

Мазур Т.Г., Олешко В.П. Особливості етіології скомбротоксикозу 

Новіцький Р.О. Розробка проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на 

Дніпровському водосховищі (верхня ділянка) 

Пашко М.М. Удосконалення методики зимівлі стерляді у садковому рибоводному 

господарстві 

Приліпко Т.М., Букалова Н.В. Контроль мікробіологічних, фізико-хімічних 

показників води у ставах для вирощування товарної риби національного 

природничого парку  «Подільські товтри» 

Рудь О.Г., Шевців М.В., Гусаковська Т.М., Куцоконь Л.П., Сондак В.В. Моніторинг 

інвазійних хвороб коропа в умовах РМС «Олександрійська» 

Соболєв О.І. Методичне забезпечення навчального процесу у Білоцерківському 

національному аграрному університеті при підготовці фахівців для 

рибогосподарської галузі України 
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Сокольський В.П. Морфофункціональна організація артеріального русла тазових 

кінцівок у курей в умовах гіпокенезії 

Стовбецька Л.С. Несучість перепілок японської породи за впливу комплексу 

амінокислот та вітаміну Е 

Сторожук В.А. Видоспецифічні особливості гістоструктури суглобового хряща 

гомілки у домашніх ссавців 

Шмаюн С.С. Імунна реактивність та природна резистентність свиней за 

езофагостомозної інвазії 

 

 

14
00

–17
00 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «Годівля риб та біотехнологія в рибництві та 
тваринництві» (корпус № 9, поверх 4, аудиторія 402) 

 

Модератор: 

Світлана Цехмістренко, д-р. с.г. наук, професор Білоцерківського національного 

аграрного університету 

 

Спікер: 

Наталія Присяжнюк, канд. вет. наук, доцент Білоцерківського національного 

аграрного університету 

 

Доповіді учасників конференції 

Веред П.І., Присяжнюк Н.М., Харчишин В.М. Біотехнологія вермікультивування 

при виготовленні корму для гідробіонтів 

Король-Безпала Л.П., Мерзлов С.В. Визначення амінокислотного складу білкової 

добавки з метою використання її для поживного середовища личинки Chironomus 

Мерзлова Г.В. Використання Spirulina platensis в рибництві 

Онищенко Л.С. Вермікультивування як джерело повноцінного білка в годівлі риб 

та кормових раціонів тварин 

Порошинська О.А. Дослідження протеолітичної активності органів травлення 

перепілок за впливу комлексу незамінних амінокислот 

Сломчинський М.М., Чернявський О.О. Ефективність використання штучних кормів 

у годівлі риб 

Цехмістренко О.С., Бітюцький В.С., Цехмістренко С.І. Шляхи взаємодії 

наночасточок диоксиду церію із живими клітинами та біологічними мембранами 

 

14
00

–17
00 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «Різноманіття водних екосистем» (корпус № 9, поверх 

4, аудиторія 219) 

 

Модератор: 

Тетяна Димань, д-р. с.г. наук, професор Білоцерківського національного аграрного 

університету 

 

Спікер: 

Алла Трофимчук, канд. с.г. наук, доцент Білоцерківського національного аграрного 

університету 



7 

 

 

Доповіді учасників конференції 

Герасименко В.Ю., Розпутній О.І. Оцінка накопичення 
137

Cs і 
90

Sr донними 

відкладеннями рибоводних ставів у віддалений період після Чорнобильської 

катастрофи 

Михальський О.Р. Негативний вплив оренди малих водойм (ставів) на 

гідробіоценози 

Новіцький Р.О., Сапронова В.О. Використання нових молекулярних біомаркерів 

стану гідробіонтів у штучних і природних водоймах 

Олешко М.О., Олешко О.А. Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток помісних 

коропів 

Перцьовий І.В., Скиба В.В. Оцінка накопичення 
137

Cs та 
90

Sr прісноводною рибою 

рибоводних ставів на радіоактивно забруднених територіях Лісостепу 

Розпутній О.І., Скиба В.В. Оцінка радіоекологічного стану рибоводних ставів 

Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи 

Сапронова В.О., Горчанок А.В., Кузьменко О.А. Особливості накопичення 
137

Cs 

організмом риб 

Скиба В.В., Савеко М.Є. Оцінка накопичення 
137

Csі 
90

Sr вищими водними 

рослинами рибоводних ставів Лісостепової зони 

Слободенюк О.І. Екологічний стан русла річки Сіверський Донець на основі 

вивчення рослин водних та прибережно-водних біоценозів 

Трофимчук А.М. Біоіндикація ділянки річки Рось за зооперифітоном  

Хом’як О.А. Стан водних ресурсів Вінницької області та шляхи його поліпшення 

Шулько О.П. Вплив хімічних речовин токсичної дії на представників водних 

екосистем 

Dubin O.V., Dyman T.M., Grinevich N.Ye., Szczepkowski M. Polymorphism og sturgion 

species on microsatellite markers 

Michalski M. Marine biotoxins as a potential source of food poisoning 

Rozycki M. Fishborne parasitic diseases and their control  

 

 

17
00

–17
30

 
Круглий стіл і підбиття підсумків конференції (корпус №9, поверх 4, ауд. 407) 
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

 

Проїзд від залізничного вокзалу до корпусу (№ 9) екологічного факультету 

маршрутними таксі №№ 14 та 16 до зупинки «Корпус № 9» 

 

Телефони оргкомітету 

Наталія Гриневич     0505328716 

Алла Слюсаренко           0992607252 

Наталія Присяжнюк      0974531638 
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Підп. до друку ……………. Формат 60х90/16. Папір офсетний. 

Друк цифровий. Умовн. друк. арк. 0,5 

Замовлення № …….. Наклад 80 прим. 

_______________________________________________________ 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції 

………………………….. 


