
 

 
Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 
X Міжнародної іхтіологічної науково - практичної конференції 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ» 

19-21 вересня 2017 року 
Україна, м.Київ, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Організатори конференції: Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м.Київ), Інститут рибного господарства НААН 
України (м.Київ), Інститут гідробіології НАН України (м.Київ), Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка (м.Київ), Інститут морської біології 
(м.Одеса). 

 
Робота конференції буде проходити за наступними напрямами: 
• методи іхтіологічних досліджень; 
• систематика риб; 
• фауністика та іхтіоценологія; 
• еволюція, філогенія і генетика риб; 
• охорона і відтворення іхтіофауни природних водойм; 
• біологія, екологія, етологія риб; 
• біохімія, фізіологія риб; 
• аквакультура; 
• іхтіопатологія; 
• промислова іхтіологія. 
 
Мова конференції: українська, російська, англійська. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
19 вересня 2017 р. – вівторок 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 
10.00-10.30 Урочисте відкриття 
10.30-13.00 Пленарне засідання 
10.30-10.50 Мальцев В. И. 

Использование дистанционных методов учёта рыб для мониторинга 
прибрежного ихтиокомплекса заповедной акватории 

10.50-11.10 Демченко В.О.  
Риби Червоної книги України: перспективи та проблеми формування нового 
переліку видів 

11.10-11.30 Кава-брейк 

11.30-12.00 Тромбицкий И.Д. 
Некоторые итоги паразитологического изучения карпа (Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758) водоёмов Республики Молдова 

12.00-12.20 Шекк П. В. 
Марикультура Украины: история, перспективы и основные направления 
развития 

12.20-12.40 Поляков А.С. 
Аквакультура, ее место в современном мире и подходы к реализации проектов 
аквакультуры 

12.40-13.00 Божик В.Й. 
Стан та профілактично-лікувальні заходи у рибництві  Західного регіону 
України 

13.00-14.00 Обід 

14.00-14.20 Новіцький Р.О. 
Транформації іхтіофауни Дніпровських водосховищ внаслідок інвазій 
чужорідних видів риб 

14.20-14.40 Коваленко В. О. 
Аквакультура України: сучасний стан і проблеми розвитку 

14.40-15.00 Jacek Rechulicz 
The diet variability of different size of invasive brown bullhead (Ameiurus 
nebulosus) and its potential impact by predation on native fish in two lakes 

15.00-15.30 Худий О.І. 
Вирезуб причорноморський Rutilus frisii (Nordmann, 1840) у зоологічних 
колекціях Природничого музею Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 

15.30-16.00 Кава-брейк 
16.00-16.20 Шевченко П.Г. 

Створення та функціонування спеціальних товарних рибних господарств 
(СТРГ) в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку  

16.20-16.40 Шульце К.В. 
Високоякісний спеціалізований комбікорм Аквафід для вирощування риби в 
умовах ставових господарств та аквакультури 

16.40-17.00 Сахацький М.І. 
Видоспецифічні особливості популяцій товстолобів, районованих в Україні 

17.00-19.00 Переїзд в м.Канів, вечеря 



 

20 вересня 2017 р. – середа 
9.00 – 10.00 Сніданок 

10.00-13.00 Робота по секціям 

13.00-14.00 Обід 

14.00-17.00 Робота по секціям 

17.00-18.00 Засідання круглого столу. 

Підведення підсумків та прийняття резолюції по конференції 

18.00 Дружня вечеря 

 

21.09.2017 р. - четвер 

9.00-10.00 Сніданок 

10.00-13.00 Екскурсія по м. Канів 

13.00-14.00 Обід 

14.00 Від’їзд учасників конференції 

 


