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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

24 травня – заїзд учасників конференції, реєстрація за адресою: м. Біла 

Церква, площа Соборна 8/1, центральний корпус БНАУ, по-

селення, ознайомлення з містом та університетом. 

 

25 травня – 8
00

–10
00

 – реєстрація учасників конференції  – хол централь-

ного корпусу, ознайомлення з проектними роботами студе-

нтів Білоцерківського НАУ і Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Київ; 

10
00

 – урочисте відкриття конференції – конференц-зал;  

10
10

 – пленарне засідання – конференц-зал; 

13
00

– 13
45

 – обід (столова Білоцерківського НАУ); 

13
45

–14
00  

–
 
фотографування учасників конференції; 

14
00

–16
30

 – продовження пленарного засідання; 

16
30

–18
30

 – екскурсія в Дендропарк «Олександрія»; 

19
30

–21
30

 – дружня вечеря. 

 

26 травня 8
30

–10
00

 – ознайомлення з матеріальною базою для навчання 

студентів за спеціальністю – садово-паркове господарство – 

Біостаціонар Білоцерківського НАУ (поїздка автобусом від 

центрального корпусу БНАУ у 8
25

); 

10
00

–14
00

 – секційні засідання; 

14
20

–19
00

 – екскурсія до ландшафтного парку с. Буки Сквир-

ського району; 

19
00

 – від’їзд учасників конференції. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

– доповіді на пленарному засіданні – 20 хв; 

– доповіді на секційних засіданнях – 10 хв; 

                          – виступи в обговореннях – до 3 хв. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

     Голова: 

Даниленко А.С.  – ректор Білоцерківського національного аграрного 
 університету, академік НААН України. 

     Заступники: 

Черняк В.М.  – зав. кафедри садово-паркового господарства БНАУ, 
д-р біол. наук, проф.; 

Криницький Г.Т. – проректор з наукової роботи НЛТУ України, д-р 
біол. наук, проф.; 

Галкін С.І. – директор дендропарку «Олександрія» НАН Укра-
їни, д-р біол. наук; 

Жирнов А.Д. – почесний президент Гільдії ландшафтних архіте-
кторів України. 

     Члени оргкомітету: 

Федоренко В.П.  – академік НААН, професор; 

Стадник А.П.  – зав. кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології ро-
слин БНАУ, д-р с.-г. наук, академік Лісівничої ака-
демії наук України; 

Геник Я.В.  

 

зав. кафедри ландшафтної архітектури садово-
паркового господарства та урбоекології НЛТУ 
України, д-р наук; 

Хахула В.С. 

 

– декан агробіотехнологічного факультету БНАУ, 
канд. с.-г. наук, доцент; 

Іщук Л.П. – канд. біол. наук, доцент кафедри садово-парково-
го господарства БНАУ; 

Масальський В.П. – канд. біол. наук, доцент кафедри садово-парково-
го господарства БНАУ; 

Крупа Н.М. 

 

– канд. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 
господарства БНАУ; 

Левандовська С.М. – канд. біол. наук, доцент кафедри лісівництва, бо-
таніки та фізіології рослин БНАУ; 

Марченко А.Б. – доцент кафедри технологій в рослинництві і захи-
сту рослин БНАУ; 

Доміловська О.В. – директор садового центру «Едем-Флора»; 

Звягинцев В.Б. – канд. біол. наук, доцент, зав. кафедри лісозахисту 
та деревинознавства Білоруського державного тех-
нологічного університету. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

25 травня 2017 року, 10 
00

, конференц-зал 
 

10
00

 – Урочисте відкриття конференції  
- Вітальне слово ректора Білоцерківського НАУ, академіка НААН 

України Анатолія Степановича Даниленка 

- Вітальне слово міського голови Геннадія Анатолійовича Дикого 

- Покладання квітів від учасників конференції до Пам’ятного знака 

викладачам та студентам, що загинули в роки ІІ Світової війни. 
 

10
10

-10
15

 – Повідомлення оргкомітету про склад учасників конференції. 
 

10
15

-10
35

 – Доповідь д-ра біол. наук, проф. Черняка В.М., Білоцерківсь-

кий НАУ  

«Десять років від початку підготовки фахівців лісового і садо-

во-паркового господарства в Білоцерківському НАУ: здобутки 

і проблеми». 
 

10
35

-10
55 

–
 
Доповідь почесного президента Гільдії ландшафтних архітек-

торів України, проф. Жирнова А.Д., Гільдія ландшафтних ар-

хітекторів України  

«Від озеленення міського середовища до ландшафтного урба-

нізму у контексті сталого розвитку національної культури». 
 

10
55

-11
15 

–
 
Доповідь д-ра біол. наук, проф. Коршикова І.І., молод. наук. 

співроб. Шевчук Н.Ю., наук. співроб. Красноштан О.В. До-

нецький ботанічний сад НАН України і Криворізький ботаніч-

ний сад НАН України  

«Розповсюдженість і стійкість видів роду Pinus L. у насаджен-

нях міста Кривий Ріг». 
 

11
15

-11
35

 – Доповідь д-ра біол. наук, Тіток В.В., канд. біол. наук, ст. на-

ук. співроб. Гарановича И.М. Державна установа ботаніч-

ний сад НАН Білорусі  

«Особливості сучасного асортименту декоративних деревних 

рослин для озеленення Білорусі». 
 

11
35

-11
55

 – Доповідь провідного фахівця відділу ЖКГ Білоцерківської 

міської ради Колотніцької А.В., Білоцерківська міська рада  

«Перспективний план благоустрою і озеленення м. Біла Церква». 
 

11
55

-12
15

 – брейк-чай. 
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12
15

-12
35 

– Доповідь д-ра біол. наук, проф. Кузнєцова С.І., НБС ім. М.М. 
Гришка НАН України 
«Сучасний стан та проблеми інтродукції і використання голо-
насінних в Україні». 

 

12
35

-12
55 

 – Доповідь
 
канд. с.-г наук, доцента Гатальської Н.В., Національ-

ний університет біоресурсів і природокористування України  
«Історичне та ідеологічне значення меморіальних парків воєн-
ної тематики в контексті формування національної свідомості». 

 

12
55

-13
15

 – Доповідь канд. біол. наук Звягінцева В.Б., Сазонова А.А.,  
д-ра біол. наук Риса А.Ю., Білоруський державний технологі-
чний університет  
«Масове всихання соснових лісів в Білорусі». 

 

13
15-

13
35

 –Доповідь канд. с.-г. наук, доцента Роговського С.В., Білоцер-
ківський НАУ  
 «Сучасні проблеми створення та утримання зелених наса-
джень в населених пунктах України». 

 

13
35

-14
15

 – Обід (столова Білоцерківського НАУ). 
 

14
15-

-14
25 

–
 
 Фотографування учасників конференції. 

 

14
30

-14
50

 – Доповідь ландшафтного архітектора Коцюби М.В.  
«Сучасний досвід реконструкції зелених насаджень та благо-
устрою території в м. Київ». 

 

14
50

-15
10

 – Доповідь д-ра с.-г. наук, проф. Олексійченко Н.О., аспірант-
ки Мавко М.С., Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України  
«Колорит об'єктів ландшафтної архітектури та його роль у 
міському середовищі». 

 

15
10

-15
30 

– Доповідь кандидатів біол. наук Пономаренко В.О., Музика Г.І., 
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України  

«Досвід формування саду ранньоквітучих магнолій у пониззі 

Грекової балки НДП «Софіївка» НАН України». 
 

15
30

-15
50 

–
 
Доповідь д-ра с.-г. наук, чл.-кор. НААН Борзих О.І., Інсти-
тут захисту рослин НААН, заступника директора Департа-

менту фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінницт-

ва та розсадництва Челомбітко А.Ф. 
«Екологічні прийоми регулювання чисельності трипсів на квіт-
кових культурах в закритому ґрунті». 
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15
50

-16
10

 – Доповідь д-ра с.-г. наук Лісового М.М., аспіранта Сильчук О.І., 
канд. с.-г. наук Вигери С.М., Національний університет біо-

ресурсів і природокористування України, канд. біол. наук 

Чумака П.Я., аспіранта Ковальчук В.П. 

«Молі-строкатки (Lepidoptera: Gracillariidae) – небезпечні 

шкідники деревних рослин». 
 

16
10

-16
30

 –Доповідь канд. біол. наук, доцента Прокопчук В.М., асистен-

та Матусяк М.В., Вінницький національний аграрний універ-

ситет  

«Особливості проведення реконструкції зелених насаджень 

ботанічного саду «Поділля» Віницького НАУ». 
 

16
30

-16
50

 –Доповідь канд. біол. наук, Драган Н.В., Державний дендро-

логічний парк «Олександрія» НАН України  

«Структурна організація крон середньовікових дерев Quercus 

robur L. в дендропарку «Олександрія» НАН України». 
 

16
50

- 19
00

 – Екскурсія в Дендропарк «Олександрія». 
 

19
30

- 21
30

– Дружня вечеря. 
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26 травня 2017 року 
8

30
-10

00
 – ознайомлення з матеріальною базою для навчання студентів за 

спеціальністю садово-паркове господарство – Біостаціонар Бі-

лоцерківського НАУ (поїздка автобусом від центрального ко-

рпусу БНАУ у 8
25

).  
 

10
00

-14
00

 – Секційні засідання. 

 

 

СЕКЦІЯ І 
СУЧАСНИЙ ДОСВІД ОЗЕЛЕНЕННЯ  

НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ТА ШЛЯХИ  

ВИРІШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ 
 

1) Байрак О.М., д-р біол. наук, Державна екологічна академія піс-

лядипломної освіти та управління  

«Підсумки розбудови нового дендропарку на території санаторію 

«Івушка» (Полтавська обл.)» 
 

2) Березкіна В.І., Меньшова В.О., кандидати біол. наук, Ботаніч-

ний сад ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

«Інтродукція трав’янистих багаторічних рослин та перспективи їх 

використання в озелененні» 
 

3) Бессонова В.П., д-р біол. наук, Іванченко О.Є., канд. біол. наук, 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  

«Зміни вмісту запасних поживних речовин у насінні робінії звичай-

ної (Robinia pseudoacacia L.) в парках м. Дніпро». 
 

4) Бойко Л.І., Лаптєва О.В., Красноштан О.В. – наукові співробі-

тники, Криворізький ботанічний сад НАН України  

«Сад бузків Криворізького ботанічного саду НАН України» 
 

5) Бойко Л.І., канд. біол. наук Шульга О.О., пров. інженер, Криво-

різький ботанічний сад НАН України 

«Стан озеленення інтер’єрів м. Кривий Ріг» 
 

6) Бонюк З.Г., канд. біол. наук, Гревцова Г.Т., д-р біол. наук, Ми-

хайлова І.С., біолог, Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Грунтопокривні 

деревні рослини в декоративному садівництві» 
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7) Ванзар О.М., Романюк В.В., кандидати біол. наук; Жищинсь- 

ка В.В., магістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича  

«Інтегральна оцінка цінності парку-пам’ятки садово-паркового ми-

стецтва Сатанівська перлина» 
 

8) Варлащенко Л.Г., канд. с.-г. наук, Величко Ю.А., канд. с.-г. наук, 

Поліщук В.В., д-р с.-г. наук, Уманський національний університет са-

дівництва  

«Використання вільнозростаючих живоплотів в озелененні» 
 

9) Вегера Л.В., канд. біол. наук, Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» НАН України 

«Передумови створення рододендронових садів в Україні»  
 

10) Гавриленко Н.О., канд. біол. наук, Біосферний заповідник "Ас-

канія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України  

«Перспективні раритетні види світової флори для озеленення на пі-

вдні України» 
 

11) Гордійчук А.В., наук. співробіт. відділу дендрології,  

Кременецький ботанічнй сад  

«Листопадні магнолії в озелененні населених пунктів» 
 

12) Григоренко А.В., аспірант, Державна екологічна академія піс-

лядипломної освіти та управління  

«Перспективи збагачення насаджень дендропарку місцевого зна-

чення «Дружба» (Харківська обл.)»  
 

13) Гусаченко К.В., магістрантка, Дзиба А.А., канд. с.-г. наук, На-

ціональний університет біоресурсів і природокористування України  

«Рідкісні види рослин роду Sedum L. України»  
 

14) Гуцало І.А., Вілівчук Н.Б., Кравчук Р.В., наукові співробіт-

ники, Кременецький ботанічний сад  

«Створення ботанічних експозицій на основі колекційного фонду 

Кременецького ботанічного саду» 
 

15) Дем’яненко О.І., студентка V курсу СПГ, науковий керівник – 

Роговський С.В., канд. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграр-

ний університет 

«Аналіз складу і стану дендрофлори парку в с. Крюківщина Києво-

Святошинського району Київської області та інтегральна оцінка наса-

джень» 
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16) Джуренко Н.І., Коваль І.В.,  кандидати біол. наук, Національ-

ний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ  

«Перспективи використання ранньоквітучих рослин в озелененні» 
 

17) Дзиба А.А., канд. с.-г. наук, Національний університет біоресу-

рсів і природокористування України, Шугайло С.І., учениця 10 класу, 

Cередня загальноосвітня школа № 279 м. Київ  

«Рослини «Біблії» та «Корану» як основа формування семантичних 

садів» 
 

18) Іваницька І.І., студентка, Кушнір А.І., канд. біол. наук  

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

«Проектні пропозиції щодо реконструкції парку відпочинку ім. Т. Шев-

ченка в смт.Черняхові, Житомирської області»  
 

19) Іванова І.Ю., провідний біолог, Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка  

«Хвойні рослини в ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна» 

 

20) Іващенко І.Є., канд. с.-г. наук, Уманський національний універ-

ситет садівництва 

«Використання Thuja plicаta Donn еx d. Don у садово-парковому го-

сподарстві правобережного Лісостепу України» 
 

21) Іщук Л.П., канд. біол. наук, Білоцерківський національний агра-

рний університет, Іщук Г.П., канд. с.-г. наук, Уманський національний 

університет садівництва  

«Особливості формування топіаріїв з кулястих, плакучих і призе-

мистих видів і культиварів роду Salix L.» 
 

22) Катревич М.В., наук. співроб., Державний дендрологічний парк 

«Олександрія» НАН України  

«Використання однорічних рослин у квітковому оформленні парку 

«Олександрія»» 
 

23) Клименко А.В., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка 

НАН України  

«Моніторинг стану благоустрою та озеленення внутрішньокварта-

льних територій у м. Київ: успіхи та недоліки» 
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24) Копія С.В., студент 5 курсу СПГ, науковий керівник – Рогов-

ський С.В., канд. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний уні-

верситет  

«Особливості озеленення території біля приватного будинку в 

м. Біла Церква» 
 

25) Крупа Н.М., канд. біол. наук, Білоцерківський національний 

 аграрний університет  

«Аналіз складу дендрофлори бульвару «Олександрійський» та 

бульвару ім. Михайла Грушевского в м. Біла Церква» 
 

26) Кузнецова М.С., аспірантка, Національний ботанічний сад 

 ім. М. М. Гришка НАН України  

«Використання вересу звичайного та його сортів в міському озеле-

ненні (на прикладі м. Києва)» 
 

27) Лець Т.В., студентка 5 курсу, науковий керівник – Роговсь- 

кий С.В., канд. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний уні-

верситет 

«Аналіз результатів інвентаризації дендрофлори скверу на Торговій 

площі в м. Біла Церква та пропозиції щодо реконструкції скверу» 
 

28) Олексійченко Н.О., д-р с.-г. наук, Подольхова М.О., аспірант, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

«Композиційно-просторова оцінка Сирецького дендрологічного 

парку» 
 

29) Прокопчук В.М., канд. біол. наук, Монарх В.В., канд. с.-г. на-

ук, Вінницький національний аграрний університет  

«Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень 

музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця»  
 

30) Решетюк А. С., студентка 1 курсу СПГ БНАУ, науковий керів-

ник – Черняк В.М., д-р біол. наук, Білоцерківський національний аграр-

ний університет  

«Біоекологічні особливості видів роду Мagnolia L. на біостаціонарі 

БНАУ, перспектива їх використання в озелененні» 
 

31) Столяр А.А., магістр, Мамчур Т.В., кандидат с.-г. наук, до-

цент, Уманський національний університет садівництва  

«Проект реконструкції території скверу “Молодіжний” м. Умань» 
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32) Суслова О.П., канд. біол. наук, Донецький ботанічний сад НАН 

України  

«Видовий склад вуличних деревних насаджень м. Покровськ» 
 

33) Сушинська Н.І., директор, Агробіостанція-ботанічний сад 

Херсонського державного університету  

«Особливості використання барбарису тунберга (Berberis thunbergii 

DC) в декоративному садівництві  степової зони України» 
 

34) Тимошенко О.П., канд. с.-г. наук, Кучерявенко О.О., Шевче-
нко І.М., Лисенко А.В., студенти Чернігівський національний техноло-

гічний університет  

«Вертикальне озеленення як фактор покращення екології міського 

середовища» 
 

35) Ткаченко І.С., студентка 5 курсу Л-СПГ, науковий керівник –

Черняк В.М., д-р біол. наук, Білоцерківський національний аграрний 

університет  

«Таксономічний аналіз видового та формованого складу роду Тhuja L., 

що використаний в озелененні міста Біла Церква» 
 

36) Улейская Л.И., канд. біол. наук, Горбенко Н.Е., Карпухин 

М.Ю., кандидати с.-г. наук 

Уральський державний аграрний університет, м. Єкатеринбург; 

Національний лісотехнічний университет України, м. Львів  

«Дендрофлора саду «будинку-музею А.П. Чехова в Ялті» і оцінка її 

стану на початку ХХІ століття» 
 

37) Юхименко Ю.С., молод. наук. співробітник; Лаптєва О.В., 

провідний інженер; Данильчук Н.М., молод. наук. співробітник; Да-

нильчук О.В., канд. біол. наук, старш. наук. співробітник, Криворізький 

ботанічний сад НАН України  

«Представники родини Оleaceae Hoffmans. et Link в зелених наса-

дженнях м. Кривий Ріг» 
 

38) Жихарева К.В., асистент, Білоцерківський національний аграр-

ний університет, Жихарев Р.А., Міщенко В.В., Персональна творча 

архітектурна майстерня «АММІ»  

«Замкова гора в м. Біла Церква: історія та сучасний стан фортифі-

каційних ландшафтів» 
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39) Марутяк С.Б., Скробала В.М., кандидати с.-г. наук 

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів «Фіто-

ценологічна типологія рослинності газонів» 
 

40) Арсенєнтьєв В.І., студент V курсу, Роговський С.В., канд. 

с.-г. наук, доцент, Білоцерківський національний аграрний університет, 

Коцюба М. В., ландшафтний архітектор, м. Київ  

«Підсумки інвентаризації насаджень на території старокиївської 

гори в м. Київ та пропозиції щодо оптимізації насаджень» 

 

 
СЕКЦІЯ ІІ 

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА: 

ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

1) Кендзьора Н.З., інженер, Національний лісотехнічний універси-

тет України, м. Львів 

 «Дендрарій ботанічного саду НЛТУ України в комплексній підго-

товці фахівців лісового і садово-паркового господарства» 
 

2) Пузиренко Я.В., канд. філол. наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

«Флористичний дизайн у міському просторі» 
 

3) Шевченко Н.О., канд. пед. наук, Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв  

«Інноваційні підходи до підготовки фахівців для сфери рекреацій-

ного природокористування» 
 

4) Вакулик І.І., канд. філол. наук, Національний університет біо-

ресурсів і природокористування України  

«Паркові зони як засіб комунікації» 
 

5) Мельников С.В., канд. пед. наук, Тимошенко О.П., канд. с.-г. 

наук, Дем’яненко Л.В. канд. с.-г. наук, Чернігівський національний те-

хнологічний університет 

«Модернізація методів організації та проведення практично-

навчального процесу в системі освітніх закладів на прикладі «Шкільно-

го зеленого господарства». 
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Секція ІІІ 
ДЕКОРАТИВНЕ РОЗСАДНИЦТВО – ОСНОВА РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНОГО ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ 

І ПЕРСПЕКТИВИ. СЕЛЕКЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН 
 

1) Баточенко В.М., ст. наук. співробітник, Національний природний 

парк «Північне Поділля»  

«Луізенія трилопатева: особливості культури, селекції, декоративні 

форми та гібриди» 
 

2) Горб В.К., канд. біол. наук, Національний ботанічний сад ім. 

М.М. Гришка НАН України  

«Використання видів роду Syringa L. в озелененні» 
 

3) Лось С.А., Терещенко Л.І., кандидати с.-г. наук, Український 

науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліо-

рації iм. Г. М. Висоцького  (УКРНДІЛГА),  

Мостепанюк А.А., Григорьєва В.Г., ДП «Харківська лісова науко-

во-дослідна станція» УкрНДІЛГА, Колчанова О.В.  

«Дендрологічний парк УкрНДІЛГА як осередок селекційних дослі-

джень» 
 

4) Пономарьова О.А., канд. біол. наук, Бондаренко І.А., студент-

ка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  

«Особливості вирощування канни гібридної насіннєвим способом» 
 

5) Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., кандидати 

с.-г. наук, Вінницький національний аграрний університет  

«Удосконалення елементів вегетативного розмноження самшиту 

вічнозеленого (Buxus sempervirens L.) методом живцювання в умовах 

закритого ґрунту» 
 

6) Решетюк О.В., канд. біол. наук, Чернівецький національний універ-

ситет ім. Ю. Федьковича, Полянська І.Г., провідний фахівець, Ботаніч-

ний сад Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича  

«Історія створення та сучасний стан колекції розарію ботанічного 

саду Чернівецького національного університету» 
 

7) Слюсар Г.В., Скрипченко Н.В., кандидати біол. наук, Націона-

льний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Мацкевич В.В., 

канд. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет  

«Мікроклональне розмноження Schisándra chinénsis» 
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8) Соломаха Н.Г., канд. с.-г. наук, Короткова Т.М., Державне під-

приємство "Маріупольська лісова науково-дослідна станція" 

«Декоративне розсадництво в ДП "Маріупольська ЛНДС": досвід, 

результати та перспективи розвитку» 
 

9) Філіпова Л.М., Мацкевич В.В., кандидати с.-г. наук, Білоцер-

ківський національний аграрний університет, Голубкова І.М., провід-

ний інженер, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Націона-

льної академії наук України 

«Протокол мікроклонального розмноження аличі, сливи, персика та 

підщепи персика» 
 

10) Шевель Л.О., канд. с.-г. наук, Інститут садівництва НААН  

«Селекція калістефуса китайського в Інституті Садівництва НААН» 

 

 
СЕКЦІЯ IV 

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВИХ 

 ФІТОЦЕНОЗІВ ТА ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ 

І ЇХ РЕКРЕАЦІЙНА РОЛЬ 
 

1) Головащенко М.Ф., Херсонський державний аграрний універ-

ситет 

«Дослідження стійкості штучних сосняків до навантажень тверди-

ми опадами»  
 

2) Гордіященко А.Ю., науковий керівник – Пастернак В.П., д-р  

с.-г. наук, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. До-

кучаєва 

«Мінливість довжини хвої сосни звичайної» 
 

3) Дем’яненко Л.В., Тимошенко О.П., кандидати с.-г. наук; 

Мельников С.В., канд. пед. наук; Лисенко А., Махов Д., студенти, Че-

рнігівський національний технологічний університет  

«Лісівничо-екологічна оцінка соснових деревостанів РЛП «Ялів-

щина» м. Чернігова» 
 

4) Дзиба А.А., канд. с.-г. наук, Національний університет біоресур-

сів і природокористування України  

«Вікові дерева Українського Полісся –цінний біологічний матеріал» 



 15

5) Дорошенко О.К., Маринич І.С., кандидати біол. наук, Націона-

льний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України «Динаміка таксо-

номічного складу колекційної ділянки  

“Кленово-липовий гай” Національного ботанічного саду ім. М.М. Гриш-

ка НАН України та причини його дегладації» 
 

 6) Жежкун А.М., канд. с.-г наук, Державне підприємство «Новго-

род-Сіверська лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА  

«Проблеми функціонування лісових фітоценозів Східного Полісся 

та шляхи їх вирішення» 
 

7) Зубко В.І., директор ДП «Тростянецьке ЛГ», Самодай В.П., Іг-
натенко В.А., кандидати с.-г. наук, Краснотростянецьке відділення 

УкрНДІЛГА  

«Досвід вирощування декоративних видів шпилькових порід в ДП 

«Тростянецьке ЛГ» 
 

8) Калашнікова Л.В., канд. біол. наук, Державний дендрологічний 

парк «Олександрія» НАН України  

«Таксономічний склад та созологічний статус раритетних видів ре-

гіональної лісостепової созофлори дендропарку «Олександрія» НАН 

України»  
 

9) Лялін О.І., Ткач Л.І., Мусієнко С.І., кандидати с.-г. наук;  

Бабенко В.В., магістр, Харківський національний університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова  

«Ландшафтна характеристика території дендропарку «Володими-

рівський» ДП «Гутянське ЛГ» Харківського ОУЛМГ» 
 

10) Маринич І.С., Дорошенко О.К., канд. біол. наук, Національ-

ний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України  

«Quercus imbricaria Michxу НБС ім. М.М. Гришка НАН України»  
 

11) Осіпов М.Ю., канд. с.-г. наук, Уманський національний універ-

ситет садівництва  

«Лісогосподарські заходи в насадженнях з участю глоду одномато-

чкового» 
 

12) Скляренко А.В., здобувач, Дніпропетровський державний аг-

рарно-економічний університет  

«Аналіз екологічної відповідності деревних насаджень санітарно-

захисної зони ПАТ «Запоріжкокс» умовам зростання» 
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13) Черняк В.М., д-р біол. наук, Білоцерківський національний аг-

рарний університет  

«Унікальні дерева Волино-Поділля, перспективи їх використання та 

збагачення» 
 

14) Чорномаз Н.М., аспірант, Національний ботанічний сад ім. 

М.М. Гришка НАН України  

«Деревна та чагарникова рослинність схилів Києва, як невід'ємний 

компонент міського середовища» 
 

15) Шерстюк М.Ю., Гетьманський національний природний парк 

«Декоративність автохтонних поліських дендросозофітів та перспекти-

вність їхнього використання в садово-парковому будівництві» 
 

16) Шоль Г.Н., наук. співробітник, Криворізький ботанічний сад 

НАН України  

«Спонтанна дендрофлора парку «Веселі Терни» (м. Кривий Ріг)» 

 
 

СЕКЦІЯ V 

 ЗАХИСТ РОСЛИН УРБОЛАНДШАФТНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ.  

МОНІТОРИНГ ТА БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

ШКІДНИКІВ ТА ФІТОПАТОГЕНІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН 
 

1) Бондарева Л.М., Чумак П.Я., Ковальчук В.П., Завадська 

О.В., кандидати с.-г. наук, Національний університет біоресурсів і при-

родокористування України, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ 

«Інститут біології та медицини», Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка  

«Ефективність препаратів від ялинового павутинного кліща 

Oligonychus ununguis Jacobi (Trombidiformes: Tetranychidae) в умовах 

Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна» 
 

2) Бондарева Л.М., Чумак П.Я., Ковальчук В.П., Завадська О.В., 

кандидати с.-г. наук, Національний університет біоресурсів і природо-

користування України; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ «Ін-

ститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

«Трофічні зв’язки ялинового павутинного кліща Oligonychus 

ununguis Jacobi (Trombidiformes: Tetranychidae) в умовах Ботанічного 

саду ім. акад. О.В. Фоміна» 
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3) Довгалюк Н.І., пров. інженер, Національний ботанічний сад ім. 

М.М. Гришка НАН України  

«Вплив кремнієвмісних сумішей на фізіологічний та фітопатологі-

чний стан старих рослин колекції бузку звичайного» 
 

4) Ельпитифоров Е.Н., аспірант, НБС ім. М.М. Гришка НАН України  

«Корисні комахи в саду» 

 

5) Кадира К.М., магістр, Бабич А.Г., Вигера С.М., кандидати с.-г. 

наук, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Ковальчук В.П., аспірант, Ботанічний сад ім. О.В. Фоміна, 

Національного університету ім. Тараса Шевченка  

«Шкідливі організми горобини звичайної» 
 

6) Котовська Ю.С., Мазурок І.Г., Назаренко С.В., кандидати с.-г. 

наук, Херсонський державний аграрний університет  

«Про досвід застосування інсектициду актара проти каштанової мі-

нуючої молі» 
 

7) Леденьов С.Ю., Джуренко Н.І., кандидати біол. наук, Семе- 
но О.В., Громова О.П., провідні інженери, Національний ботанічний 

сад ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ  

«Екологічно безпечні методи захисту деревних рослин в умовах за-

критого грунту»  
 

8) Марченко А.Б., канд. с.-г. наук, Білоцерківський національний 

аграрний університет  

«Екологічна характеристика патогенної мікофлори Сallistephus 

chinensis (L.) Neеs.» 
 

9) Монарх В.В., канд. с.-г. наук, Романчук О., студент 4 курсу  

Вінницький національний аграрний університет  

«Причини всихання дерев липи широколистої (Tilia platyphyllos 

Scop.) по вул. Соборній у м. Вінниця» 
 

10) Ракович Б.В., магістр; Вигера С.М., канд. с.-г. наук, Бабич О.А., 

канд. біол. наук, Національний університет біоресурсів і природокори-

стування України, Чумак П.Я., канд. с.-г. наук, Ботанічний сад 

 ім. О.В. Фоміна Національного університету ім. Тараса Шевченка  

«Міль каштанова – небезпечний шкідник каштанів» 
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13
45

-14
20

 – Обід. Столова Білоцерківського НАУ 

 

14
20

-19
00

 – Екскурсія до ландшафтного парку с. Буки Сквирського 

району 

 

19
00

         – від’їзд учасників конференції 
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