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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

8:00–8:30 – реєстрація учасників 
8:30 – секційне 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, голова орг-

комітету; 
 

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

екон. наук, професор, заступник голови оргкомітету; 
 

Димань Т.М., проректор з освітньої, міжнародної та виховної 

діяльності, д-р с.-г. наук, професор; 
 

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

 

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

Слободенюк О.І., канд. біол. наук, координатор НТТМ екологічного 
факультету; 

 

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

інноваційної діяльності. 
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18 квітня 2019 р., 8:30, ауд. 322 (корп. 9)  
 

Керівники – доктори с.-г. наук Мельниченко О.М.,  

                                                       Лавров В.В. 

Секретар –   магістрантка Титик І.Р. 
 

1. Екологічна оцінка діяльності ТОВ «Сіріус-Агро», Звенигородського 
району Черкаської області. 

Буряк Д.В., студент 3 курсу 
Науковий керівник – Харчишин В.М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Цеоліти в годівлі курей та їх вплив на хімічний склад яєць. 
Мережко К.О., студентка 3 курсу 
Науковий керівник – Злочевський М.В., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Проблеми утилізації комп’ютерних і телевізійних кінескопів в 
Україні та закордонний досвід вирішення даного питання. 

Скакунов Н.С., студент 2 курсу 
Науковий керівник – Веред П.І., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Очищення поверхневих вод від нафтових розливів вуглецевими нано-
губками. 

Титик І.Р., студентка 5 курсу 
Науковий керівник – Шулько О.П., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Екологічна оцінка ландшафтів міста Біла Церква. 
Журбенко О.Д., студентка 3 курсу 
Науковий керівник – Онищенко Л.С., ст. викладач 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Вплив хімічного забруднення ґрунтів на рослини. 
Кириченко О.І., студентка 3 курсу 
Науковий керівник – Шулько О.П., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Біоекологічні властивості популяції горобця хатнього passer domesti-
cus в умовах урбоекосистеми м. Жашків. 

Ситніцька Д.А., студентка 2 курсу 
Науковий керівник – Слободенюк О.І., канд. біол. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. Характеристика білого гриба висушеного як накопичувача радіонуклідів. 
Гребінь О. Ю., студент 4 курсу 
Науковий керівник – Мазур Т.Г., канд. вет. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Екологічні загрози агробіоценозам за органічного виробництва. 
Степанець М.В., магістрант 
Тарасенко А.О., студентка 3 курсу 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Марченко К.С., вихованка гуртка “Юні екологи”  
КЗ КОР «Центр творчості та юнацтва Київщини»

  

БЗШ І–ІІІ ступенів № 17 
Науковий керівник – Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Обсяги запасів промислової іхтіофауни господарства «Стубла» 
Рівненської області. 

Парфенюк А.М., студентка 3 курсу  
Науковий керівник – Гриневич Н.Є., д-р вет. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет  

 

11. Характеристика видового складу іхтіофауни Косівського 
водосховища басейну річки Рось. 

Вірченко А.В., студентка 3 курсу 
Науковий керівник – Хом’як О.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Кількісно-ваговий аналіз споживання ікри аборигенними рибами на 
нерестовищах Кременчуцького водосховища. 

Докова О.В., Гладкевич Н.С., студентки 3 курсу  
Науковий керівник – Присяжнюк Н.М., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Використання нанотехнологій в аквакультурі.  
Боньковська А.П.,  магістрантка 
Науковий керівник – Олешко О.А., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Вітчизняний та закордонний досвід отримання рибопосадкового 

матеріалу судака звичайного (Lucioperca lucioperca L. ). 

Присяжнюк К.В., Бідюк А.Ю., Самойленко А.Г., студенти 4 курсу 
Науковий керівник – Трофимчук А.М., канд. с.-г. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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15. Оцінка радіаційної безпеки продовольчої продукції на радіоактивно 
забруднених територіях Лісостепу. 

Гуркайло Я.Р., студент 3 курсу 

Науковий керівник – Перцьовий І.В., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Перехід 
137

Сs в овочеву продукцію з чорноземів типових у селах 

південної частини Київської області Центрального Лісостепу України. 

Ляховецька В.В., студентка 1 курсу  
Науковий керівник – Герасименко В.Ю., канд. с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Оцінка особливостей надходження небезпечних хімічних речовин у 

навколишнє середовище. 
Шинкаренко Д.П., студент 1 курсу 

Науковий керівник – Савеко М.Є., канд. військ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Стан атмосферного повітря в зоні діяльності промислового свино-

комплексу Вінницької області. 

Дячук М.М., студентка 1 курсу  
Науковий керівник – Розпутній О.І., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

19. Соціально-політичні небезпеки – конфлікти, війни, терористичні 

акти, причини їх виникнення. 
Фролова Д.О., студентка 1 курсу 

Науковий керівник – Савеко М.Є. канд. військ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

20. Експериментальне обґрунтування використання Arthrospira в період 

активного розвитку тилялпії Florida red та oreochromis mossambicus. 
Березовська К.М., студентка 3 курсу 

Науковий керівник – Гончарова О.В., канд. с.-г. наук 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 
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БНАУ, 2019. Зам. 6843. 


