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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

19 квітня 2018 року 8:00–8:30 – реєстрація учасників 
                      8:30 – секційне засідання 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

доповіді на секційних засіданнях – до 7 хв. 
виступи в обговореннях – до 5 хв. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

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

 

Новак В.П., д-р біол. наук, перший проректор; 
 

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; 

 

Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник відділу навчально- 
 методичної та виховної роботи; 

 

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

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, голова НТТМ університету; 
 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу  
 науково-дослідної та інноваційної діяльності; 

 

Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ  
 екологічного факультету. 

 

Судика Н.В., зав. редакційно-видавничим відділом, відповідальний 
секретар; 

 
 
 
 
 



3 

19 квітня 2018 p., 9 корпус БНАУ, ауд. 4079, 8:30 
 

Керівники – д-р с.-г. наук Мельниченко О.М. 
         д-р с.-г. наук Лавров В.В. 

Секретар – студентка 3 курсу Стахів Т.А. 
 

1. Різноманіття сегетальної рослинності в агроценозах органічного ви-
робництва. 

Башлаєв Олексій Олександрович, магістрант; 
Устименко Руслан Віталійович, учень 11 класу БЗШ № 17,  
вихованець гуртка «Юні екологи» КЗ КОР ЦТДЮК, член МАН 
Науковий керівник – Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Біологічний аналіз порід коропа коі. 
Жарчинська Валерія Сергіївна, студентка 3 курсу  
Науковий керівник – Гриневич Н.Є., канд. вет. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Видовий, віковий, розмірно-ваговий склад водних біоресурсів. 
Парфенюк Анастасія Миколаївна, студентка 2 курсу  
Науковий керівник – Гриневич Н.Є., канд. вет. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Оцінка екологічного стану Щербаківського кар’єру с. Щербаки Біло-
церківського району Київської області. 

Єзерський Володимир Валерійович, студент 2 курсу  
Науковий керівник – Веред П.І., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Вплив змін клімату на водні ресурси малих річок басейну р. Півден-
ний Буг. 

Гуркайло Ярослав Русланович, студент 2 курсу  
Науковий керівник – Бабань В.П., асистент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
6. Ефективність застосування різних доз біогумусу під кукурудзу. 

Манжос Євгенія Миколаївна, магістрантка; 
Шевченко Валентин Олександрович, студент 1 курсу  
Науковий керівник – Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Використання поліциклічного методу вирощування кларієвого сома 
(Clarias gariepinus) в рециркуляційних системах водопостачання. 

Романчук Богдан Андрійович, студент 5 курсу  
Науковий керівник – Трофимчук А.М., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Проблеми якості водних ресурсів України. 

Журбенко Оксана Дмитрівна, студентка 2 курсу  
Науковий керівник – Шулько О.П., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
9. Вплив використаних батарейок на навколишнє середовище. 

Григоренко Андрій Олександрович, студент 2 курсу  
Науковий керівник – Шулько О.П., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
10. Проблема забруднення навколишнього середовища відходами про-
мислового птахівництва. 

Матвійчук Марія Дмитрівна, студентка 2 курсу  
Науковий керівник – Розпутній О.І., д-р с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
11. Оцінка вмісту 137Cs у молоці на радіоактивно забруднених територі-
ях у віддалений період після Чорнобильської катастрофи. 

Гронська Вацлава В’ячеславівна, студентка 2 курсу  
Науковий керівник – Перцьовий І.В., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
12.  Особливості організації захисту населення при аваріях з виливом 
(викидом) небезпечних хімічних речовин. 

Бондарень Аліна Володимирівна, студентка 2 курсу  
Науковий керівник – Савеко М.Є., канд. військ. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
13. Тенденція бойових дій і особливості організації захисту населення в 
сучасних умовах. 

Григоренко Андрій Олександрович, студент 2 курсу  
Науковий керівник – Савеко М.Є., канд. військ. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 
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14. Забруднення 137Сs сільськогосподарської продукції в Білоцерківсь-
кому районі Київської області, отриманої за 2017 рік. 

Корчемний Владислав Олександрович, студент 2 курсу  
Науковий керівник – Герасименко В.Ю., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Забруднення навколишнього середовища ртуттю. 
Німерич Максим Віталійович, студент 2 курсу  
Науковий керівник – Герасименко В.Ю., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Динаміка росту барбуса суматранського за різної годівлі. 
Гончаренко Катерина Миколаївна, студентка 4 курсу  
Науковий керівник – Куновський Ю.В., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Дослідження стану пожеж у Київській області та наслідки від них за 
останні три роки. 

Гаврись С.М., студент 1 курсу 
Науковий керівник – Локванець Т.М., викладач спец. техноло-
гічних дисциплін  
Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного 
аграрного університету 

 

18. Зaбруднення пoвiтря викидaми кoтельнi БНAУ. 
Кoзлoвський Віталій Володимирович, магістрант 
Науковий керівник – Ященко С.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


