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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

8.00-9.00 - реєстрація учасників  

9.00 - пленарне засідання, конференц-зала  

13.00 - секційні засідання 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 

- доповіді на пленарному засіданні - 20 хв; 

- доповіді на секційних засіданнях - 10 хв; 

- виступи в обговореннях - до 3 хв. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор університету, 

                               голова оргкомітету; 

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

заступник голови  оргкомітету;  

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

                                діяльності; 

Хахула В.С., канд. с.-г. наук, декан агробіотехнологічного факультету;  

Хахула Л.П., канд. пед. наук, начальник відділу навчально-методичної та 

виховної роботи 

Метьюз Генрі, старший лектор Рітл коледжу (Великобританія) 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, голова НТТМ ун-ту, модератор секції 2; 

Панченко Т.В., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ  агробіотехнологічного ф-ту; 

Козак Л.А., канд. с.-г. наук, відповідальний за підготовку конференції; 

Грабовський М.Б., канд. с.-г. наук, завідувач каф. технологій у рослинництві та  

                                захисту рослин, відповідальний за проведення конференції; 

Марченко А.Б., канд. с.-г. наук, модератор секції 1; 

Городецький О.С., канд. с.-г. наук, модератор секції 3. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 

15 лютого 2018 року, 9.00 

конференц-зала 

 

1. Вітальне слово ректора університету, академіка НААН Даниленка А.С. 
 

2. Інтеграція БНАУ в європейський освітній простір. 
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної та міжнародної 

діяльності  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення 

В Правобережному Лісостепу України. 
Хахула В.С., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Required skills students majoring in landscape design. 
Steve Terry, Course Manager, Landscape and Garden Design Scheme, Senior Lecturer 

in Design 

Co-Manager, Centre for the Arts and Design in The Environment (CADE), WSD 

Governance Commitee  

Writtle University College (Великобританія) 

 

5. Досвід сьогодення та перспективи працевлаштування студентів. 

Городецький О.С., Козак Л.А., кандидати с.-г. наук, доценти  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Зміна густоти рослин пшениці озимої у період вегетації залежно від ланки 

сівозміни в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ. 
Панченко Т.В., Покотило І.А., кандидати с.-г. наук, доценти 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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Секція 1. ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

РОСЛИННИЦТВА 
13-00, ауд. 38. 

 

1. Implementation of the results of scientific research in the educational process. 
Dr Roy Browne B. Agr, PhD, Undergraduate Agriculture Course Scheme Manager 

Writtle University College (Великобританія) 

 

2. Видовий склад збудників хвороб насіння ячменю ярого в Центральному 

Лісостепу України. 

Сабадин В.Я., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Оцінка зразків часнику в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ. 

Кубрак С.М., канд. с.-г. наук, доцент  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Інноваційні розробки із захисту зернових культур. 

Круть М.В., канд. біол. наук 

Інститут захисту рослин НААН 

 

5. Тривалість вегетаційного періоду кукурудзи та цукрового сорго в 

сумісних посівах. 
Грабовський М.Б., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Оцінка сортів пшениці твердої ярої за якістю зерна в Лісостепу України. 
Лозінська Т.П., канд. с.-г. наук, доцент  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Ефективність способів обробітку осушуваного органогенного ґрунту та 

удобрення за вирощування кукурудзи в Лівобережному Лісостепу. 

Богатир Л.В., Караульна В.М., кандидати с.-г. наук, асистенти; 

Хоменко Є.Ю., студент 3 курс 3 група 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Кореляційний аналіз елементів продуктивності та особливості 

успадкування у різних генотипів ріпаку. 
Шох С. С., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Структура фауни мурах (Hymenoptera, Insecta) Центрального Лісостепу 

України та їх роль в агроценозах. 

Шушківська Н.М., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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10. Продуктивність сорго зернового залежно від елементів технології 

вирощування. 

Герасименко Л.А., канд. с.-г. наук 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

 

11. Вплив мінерального живлення картоплі на якісні показники сировини та 

чіпсів. 
Федорук Ю.В., Федорук Н.В., Остренко М.В., кандидати с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Застосування біологічних засобів захисту для контролю сисних шкідників 

овочевих культур в закритому ґрунті. 

Ткаленко Г.М., д-р. с.-г. наук, 

Ткаленко Ю.О., аспірант, 

Інститут захисту рослин НААН 

 

13. Оцінка зимостійкості батьківських форм пшениці м'якої озимої різних 

груп стиглості. 

Устінова Г.Л., аспірантка, 

Сінельник О.О., магістр, 

Наук. керівник Лозінський М.Б., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Активність ґрунтових ферментів за різних систем основного обробітку в 

п’ятипільній сівозміні. 
Панченко І. А., аспірантка  

Наук. керівник Примак І.Д., д-р. с.-г. наук, професор 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Вплив гідротермічних умов вегетації на формування продуктивної 

кущистості Triticum aestivum L. озимої за гібридизації різних екотипів. 
Лозінський М.В., канд с.-г. наук, доцент; 

Бурденюк-Тарасевич Л.А., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Оптимізація мінерального живлення на злакових травостоях за 

пізньоосіннього їх скошування у системі подовженого пасовищного 

конвеєра. 
Кулик Р.М., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Особливості органічного виробництва в Україні. 
Поліщук К.В., канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник,  

ІВПіМ НААН 

Богатир Л.В., канд. с.-г. наук, асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 



6 
 

18. Потенціал продуктивності зарубіжних гібридів буряка цукрового. 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Організаційно-економічні засади розвитку свинарства у Великобританії. 
Хахула Б.В., аспірант 

Наук. керівник Свиноус І.В., д-р економ. наук, професор 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Ефективність передпосівної обробки насіння жита озимого 
Ключевич М. М., канд. с.-г. наук; 

Гриценко О. Ю., аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

21. Вплив вологозабезпеченості ґрунту і удобрення на водоспоживання та 

урожайність гречки  

Поліщук К.В., канд. с.-г. наук  

 Інститут водних проблем і меліорації НААН  

Заїка Є.В., канд. с.-г. наук,  

ННЦ Інститут землеробства НААН 

Кислинська А.С., молодший науковий співробітник 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН 

 

 

Секція 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ І БЛАГОУСТРОЮ 

МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 
13-00, ауд. 118. 

 

22. Practical training in the conditions of the city landscape. 

Sandra Nicholson, MA, MHort (RHS), CertEd, FHEA, FCIHort, Senior Lecturer 

School of Sustainable Environments and Design, Writtle University College 

Writtle University College (Великобританія) 

 

23. Досвід використання індивідуальних завдань для формування 

професійних компетенцій студентів спеціальності садово-паркове 

господарство БНАУ. 
Роговський  С.В., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

24. Агролісомеліорація як основа стабільного розвитку екосистем 

Стадник А.П., д-р. с.-г. наук, професор 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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25. Проектні пропозиції щодо благоустрою території Соборної площі 

м. Малина. 

Ганжалюк Т.С., старший викладач 

Карпенко О.А., викладач  

Малинський лісотехнічний коледж 

 

26. Біоморфологічна структура дендрофлори парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва «Томилівський». 

Левандовська С.М., канд. біол. наук, доцент; 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

27. Хвойні інтродуценти північноамериканської флори на колекційній 

ділянці «Біостаціонар» БНАУ. 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, доцент 

Левандовська С.М., канд. біол. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

28. З досвіду проведення практичних занять з «квітникарства» на 

виробництві. 
Іщук Л.П., канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

29. Розробка технології одержання кореневласних саджанців вітчизняних 

сортів персика. 
Мацкевич В.В., Філіпова Л.М., кандидати с.-г. наук, доценти  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

30. Перспективи запровадження дуальної освіти. 
Козак Л.А., Городецький О.С., кандидати с.-г. наук, доценти  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 


