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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

НІКОЛАЄНКО  

Станіслав 

Миколайович 

голова, ректор Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України, міністр освіти і науки України 

(2005-2007 рр.), український політик і громадський діяч 

 

СТРІХА  

Максим 

Віталійович 

 

заступник міністра освіти і науки України, український 

науковець, доктор фізико-математичних наук, громадський 

та політичний діяч 

ГАДЗАЛО  

Ярослав 

Михайлович 

 

президент Національної академії аграрних наук України, 

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН  

КИРИЛЕНКО  

Іван Григорович 

заступник голови Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти, голова підкомітету з питань наукової 

та науково-технічної діяльності Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти, народний депутат України  

 

ІБАТУЛЛІН  

Ільдус 

Ібатуллович 

перший проректор Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, 

заслужений діяч науки і техніки України 

 

КВАША  

Сергій 

Миколайович 

проректор з навчальної і виховної роботи Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор економічних наук, професор, академік НААН, 

заслужений діяч науки і техніки України  

 

ТКАЧУК  

Вадим 

Анатолійович 

 

проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної 

діяльності та розвитку Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, доктор 

економічних наук 

ІЩЕНКО  

Валерій 

Васильович 

 

проректор з навчально-науково-виробничих питань і 

адміністративно-господарської діяльності Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат технічних наук, доцент 

БАРАНОВСЬКА  

Оксана Дмитрівна 

 

учений секретар Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат економічних наук, 

доцент  

ОТЧЕНАШКО  

Володимир 

Віталійович 

 

 

начальник науково-дослідної частини Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор сільськогосподарських наук, професор 
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ЗАЗИМКО  

Оксана 

Володимирівна 

 

начальник навчального відділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидат 

технічних наук, доцент 

КОЗИРСЬКИЙ  

Володимир 

Вікторович 

директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор технічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України 

ЛАКИДА  

Петро Іванович 

директор ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік Лісівничої 

академії наук, академік Міжнародної академії 

інформатизації, заслужений діяч науки і техніки України 

 

КУЛАЄЦЬ  

Марія Михайлівна 

директор ННІ післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат економічних наук, професор, заслужений 

економіст України 

 

ОСТАПЧУК  

Анатолій 

Дмитрович 

 

декан факультету аграрного менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат економічних наук, доцент 

ТОНХА  

Оксана Леонідівна 

т.в.о. декана агробіологічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор сільськогосподарських наук, доцент 

 

ЦВІЛІХОВСЬКИЙ  

Микола Іванович 

декан факультету ветеринарної медицини Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор біологічних наук, професор, академік НААН 

 

ШИНКАРУК  

Василь Дмитрович 

декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор філологічних наук, 

професор 

 

ДІБРОВА  

Анатолій 

Дмитрович 

декан економічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор економічних наук, професор 

 

ДОЛЯ  

Микола 

Миколайович 

декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент 

НААН 
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ЄВСЮКОВ  

Тарас Олексійович 

декан факультету землевпорядкування Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор економічних наук, доцент 

 

ГЛАЗУНОВА  

Олена Григорівна 

декан факультету інформаційних технологій Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор педагогічних наук, доцент 

 

РУЖИЛО  

Зіновій 

Володимирович 

декан факультету конструювання та дизайну Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат технічних наук, доцент 

 

МИХАЙЛОВИЧ  

Ярослав 

Миколайович 

декан механіко-технологічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат технічних наук, професор 

 
 

КОНДРАТЮК  

Вадим 

Миколайович 

 

декан факультету тваринництва та водних біоресурсів 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

 

БАЛЬ-

ПРИЛИПКО  

Лариса 

Вацлавівна 

декан факультету харчових технологій та управління 

якістю продукції АПК Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, доктор 

технічних наук, професор, академік Академії наук  вищої 

освіти України 

 

ЯРА  

Олена Сергіївна 

декан юридичного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

САМСОНОВА  

Вікторія 

Володимирівна 

 

секретар, начальник науково-організаційного відділу 

науково-дослідної частини Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидат 

економічних наук, старший науковий співробітник  

 

КРАВЧЕНКО  

Алла Григорівна 

секретар, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
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ПРОГРАМА  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: 

ВИКЛИКИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ НАУК ПРО ЖИТТЯ» 

 

Україна, м. Київ                                                        23-25 травня 2018 р. 
 

22 травня 2018 р. (вівторок) 

Прибуття, реєстрація та поселення учасників конференції 

23 травня 2018 р. (середа) 

830 – 1000 Реєстрація учасників конференції 

(навчальний корпус № 3, фойє, 1-й поверх) 

1000 – 1700 Пленарне засідання  

(навчальний корпус № 3, актова зала, 3-й поверх) 

 

1015 – 1025 

 

1025 – 1035 

 

1035 – 1045 

 

 

 

1045 – 1055 

 

1055 – 1105 

 

1105 – 1115 

 

 

 

1115 – 1130 

 

 

 

 

1130 – 1145 

 

 

 

Відкриття конференції: 

НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович, ректор 

НУБіП України 

ГОПКО Ганна Миколаївна, голова Комітету Верховної 

Ради України у закордонних справах 

ТОМЕНКО Микола Володимирович, д-р політ. наук, 

проф., голова Наглядової ради НУБіП України, лідер 

Громадського руху «Рідна країна», народний депутат 

України IV-VIII скликань 

СТРІХА Максим Віталійович, заступник міністра 

освіти і науки України 

КОВАЛЬОВА Олена Вікторівна, заступник міністра 

аграрної політики та продовольства України 

ГАДЗАЛО Ярослав Михайлович, президент 

Національної академії аграрних наук України 

 

Ключові доповіді: 

НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович, ректор 

НУБіП України, член-кореспондент НАПН,  д-р пед. наук, 

професор 

Роль університету у сучасному світі 

 

ШИНДЕЛЬ Марек, д-р, професор, президент ICA  

Асоціація Європейських університетів наук про 

життя (ІСА) та її діяльність у сферах європейської вищої 

освіти і науки 
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1145 – 1200 

 

КРЕМЕНЬ Василь Григорович, д-р пед. наук, проф., 

дійсний член НАН України і НАПН України, президент НАПН 

України, президент Товариства «Знання» України 

Розвиток людини у контексті сучасних 

цивілізаційних викликів  

 

1200 – 1300 Перерва на каву/обід 

(навчальний корпус № 3, ауд. 201, 2-й поверх) 

 

 

1300 – 1315 

 

 

 

 

1315 – 1330 

 

 

 

 

 

 

1330 – 1345 

 

 

 

 

 

1345 – 1400 

 

 

 

 

 

1400 – 1415 

 

 

 

 

 

1415 – 1430 

 

 

 

Продовження пленарного засідання 

Ключові доповіді: 

ЄСПОЛОВ Тлектес, ректор Казахского национального 

аграрного университета 

Інноваційний форсайт Казахського національного 

аграрного університету 

 

ШВИДЕНКО Анатолій Зіновійович, д-р с.-г. наук, 

проф., головний науковий співробітник, Міжнародний інститут 

прикладного системного аналізу (IIASA), м. Лаксенбург 

(Австрія)  

Ліс, науки про життя і системний аналіз: глобальні 

виклики 

 

КІРШКЕ Дітер, заслужений професор університету 

імені Гумбольдта, м. Берлін (Німеччина) 

Виклики, що стоять перед міжнародною торгівлею 

сільськогосподарською продукцією і продуктами 

харчування 

 

ГОЛОВКО Анатолій Миколайович, д-р вет. наук, 

проф., академік НААН, директор Державного науково-

контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів 

Система біобезпеки у галузі ветеринарної медицини: 

стан, світовий досвід та перспективи впровадження 

 

БОСИЙ Ярослав, д-р, проф., проректор з питань науки і 

міжнародних зв’язків, Вроцлавський університет природничих 

наук (Польща) 

Модель міжнародної наукової кар’єри у стратегії 

розвитку Вроцлавського університету природничих наук 

 

СНЄЖКІН Юрій Федорович, академік НАН України, 

директор Інституту технічної теплофізики НАН України 

Досвід ІТТФ НАНУ з розробки і впровадження 

енергозберігаючих технологій та обладнання для сталого розвитку 
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1430 – 1445 

 

 

 

 

 

1445 – 1500 

 

 

 

 

 

 

1500 – 1515 

 

 

 

 

1515 – 1530 

 

 

 

 

1530 – 1545 

 

 

 

 

1545 – 1600 

 

 

 

 

 

1600 – 1615 

 

 

 

 

 

1615 – 1625 

 

 

 

 

АДАМЧУК Валерій Васильович, д-р тех. наук, проф., 

академік НААН, директор ННЦ «Інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства» 

Сучасна концепція розвитку галузевого 

машинобудування АПК України 

 

ТАНЧИК Семен Петрович, д-р с.-г. наук, проф., 

завідувач кафедри землеробства та гербології; 

ЦЕНТИЛО Леонід Васильович, директор ННІЦ 

сучасних агротехнологій НУБіП України 

Екологічні проблеми землеробства та шляхи їх 

вирішення за сталого розвитку аграрного виробництва 

 

КАНГАЛОВ Пламен, д-р тех. наук, проф., перший 

проректор університету Руссе (Болгарія)  

Світові тенденції розвитку конструкцій машин для 

аграрного виробництва 

 

КУНЦЕВИЧ Всеволод Михайлович, д-р тех. наук, 

проф., академік НАН України  

Проблемні питання сталого розвитку: 

невизначеність у задачах управління та ідентифікації  

 

ШОКЕ Філіп, Президент Університету ЛаСаль, м. Бове 

(Франція)  

GCHERA: відповідальність перед світовою 

спільнотою за реалізацію Цілей сталого розвитку 

 

БЄЛІК Петер, президент Вишеградської асоціації 

університетів, ректор Словацького аграрного університету в 

м. Нітра (Словаччина) 

Роль університетів у регіональному розвитку: 

приклад Вишеградської асоціації університетів 

 

СТЕГНІЙ Борис Тимофійович, д-р вет. наук, проф., 

академік НААН, директор ННЦ «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини НААН» 

Науковий супровід емерджентних транскордонних 

інфекційних захворювань за умов глобальної трансформації 

 

ГУДКОВ Ігор Миколайович, д-р біол. наук, проф., 

академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри радіобіології та радіоекології НУБіП України 

Сучасні проблеми радіобіології та радіоекології 
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1625 – 1635 

 

 

 

 

 

1635 – 1645 

 

 

 

 

 

1645 – 1700 

 
 

 ДОЛЯ Микола Миколайович, д-р с.-г. наук, проф., 

член-кореспондент НААН, декан факультету захисту рослин, 

біотехнологій та екології НУБіП України 

Ресурсозберігаючі технології захисту 

сільськогосподарських культур від шкідників 

 

ЧАЙКА Володимир Миколайович, д-р. с.-г. наук, 

проф., завідувач кафедри екології агросфери та екологічного 

контролю НУБіП України 

Вплив змін клімату на фітосанітарний стан посівів 

пшениці озимої 

 

УШКАЛОВ Валерій Олександрович, д-р вет. наук, 

проф., член-кореспондент відділення ветеринарної медицини та 

зоотехнії НААН України, директор УЛЯБП АПК НУБіП 

України 

Лабораторний супровід виробництва продукції АПК 

в умовах євроінтеграції  

 

1700 – 1800 

 

 

Фуршет 

(навчальний корпус № 3, ауд. 201, 2-й поверх) 
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24 травня 2018 р. (четвер) 

800 – 900 Реєстрація учасників 

900 – 1300 Секційні засідання 

Регламент – 10-15 хв. 

900 – 915 
 

Секція 1. Біоекономіка і суспільні науки у формуванні 

продовольчої безпеки та якості життя (економіка, право, 

політичні науки, фінанси, менеджмент, публічне управління, 

землевпорядкування, дорадництво, туризм) 

(навчальний корпус № 10, ауд. 228, 1-й поверх) 

 

Відкриття засідання (модератори: проректор з 

навчальної і виховної роботи С.М. Кваша, декан 

факультету аграрного менеджменту А.Д. Остапчук, 

декан економічного факультету А.Д. Діброва, експерт 

Федеральної агенції з поновлюваних ресурсів, доктор 

наук, (FNR), Німеччина А. Станєв) 

 

Секретар секції: провідний фахівець Л. І. Бац 
 

 

915 – 1145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні доповіді: 

 

СТАНЄВ Андрій, експерт Федеральної агенції з 

поновлюваних ресурсів, доктор наук, (FNR), Німеччина 

Експертна оцінка концепції розвитку 

біоекономіки 

 

ТАЛАВИРЯ Микола Петрович, д-р екон. наук, 

проф., директор НДІ економіки і менеджменту НУБіП 

України; 

БАЙДАЛА Вікторія Володимирівна, д-р екон. наук, 

доцент кафедри економічної теорії НУБіП України 

Оцінка макроекономічних впливів біоекономіки 

в країнах ЄС 

 

FRANC-DĄBROWSKA Justyna, prof., vice-dean for 

Intramural Studies 

Financialization in developed and developing 

countries. Research results 

 

WICKI Ludwik, prof., vice-dean for Extramural 

Studies and Development 

The role of Agribusiness in Polish and Ukrainian 

Economy 
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1145 – 1200 
 

1200 – 1300 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУГАЧОВ Микола Іванович, д-р екон. наук, проф., 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

Продовольча безпека в умовах економічної 

інтеграції України 
 

WASILEWSKI Mirosław, Doctor of Economic Sciences, 

Professor, Head of Finance Department of Warsaw University of 

Life Sciences, Poland 

The economic and financial situation of dairy 

industry enterprises in relation to introduced product 

innovations 
 

ДІБРОВА Анатолій Дмитрович, д-р екон. наук, 

проф., декан економічного факультету НУБіП України; 

РЯБЧЕНКО Оксана, провідний фахівець лабораторії 

AGRObiotech Словацького аграрного університету в м. Нітра 

Біоекономіка: трансформація глобальних ринків 

та регіональна політика 
 

ВДОВЕНКО Наталія Михайлівна, д-р екон. наук, 

проф., завідувач кафедри глобальної економіки НУБіП 

України 

Державне регулювання розвитку рибного 

господарства в контексті забезпечення продовольчої 

безпеки 
 

БУТЕНКО Віра Михайлівна, канд. екон. наук, 

докторант кафедри економічної теорії НУБіП України  

Інноваційна основа розвитку біоекономіки 
 

КАВА-БРЕЙК 
 

ZICHA Jiří, Tomas Bata University in Zlín, Czech 

Republic 

Legal regime of access to genetic resources and the 

fair and equitable sharing of benefits arising from their 

utilization 
 

БОГОНОС Марія, канд. с.-г. наук, експерт 

Німецько-українського агрополітичного діалогу (АPD) 

Оцінка впливу агрополітики на майбутній 

розвиток аграрного сектору за допомогою моделі 

AGMEMOD: досвід ЄС та перспективи для України 

 

KRACIUK Jakub, prof, vice-dean for Science 

The fourth industrial revolution and its effects for 

the European economy 
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ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна, д-р екон. наук, проф., 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Інклюзивне зростання сільської економіки в 

умовах глобальних загроз 
 

ШИНКАРУК Лідія Василівна, д-р екон. наук, проф., 

член-кореспондент Національної академії наук України, 

завідувач кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту НУБіП України 

Інклюзивний розвиток економіки 
 

МУРАВСЬКИЙ Олексій Андрійович, канд. екон. 

наук, доцент кафедри банківської справи НУБіП України 

Основні принципи організації та управління 

оборотними коштами 
 

МАРТИН Андрій Геннадійович, д-р екон. наук, доц., 

почесний землевпорядник України, завідувач кафедри 

землевпорядного проектування НУБіП України 

Земельна ділянка як сукупність розумних 

контрактів: нова концепція для блокчейн-кадастру 
 

ЛАДИЧЕНКО Віктор Валерійович, д-р юрид. наук, 

проф., завідувач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства НУБіП України 

Інформаційно-правове забезпечення економічної 

складової національної безпеки України 
 

ОЛІЙНИК-ДАНН Олена Олександрівна, д-р екон. 

наук, проф., завідувач кафедри банківської справи НУБіП 

України 

Вплив розвитку фінансової системи на моделі 

фінансування підприємств аграрного сектору України 
 

ВАСІЛЄВСКА Наталія, д-р екон. наук, проф., 

Університет Яна Кочановського в м. Кельце (Польща) 

Вдосконалення методичних підходів до оцінки 

кредитоспроможності підприємств в умовах економічної 

кризи 

Перерва на каву/обід  

(навчальний корпус № 10,  2-й поверх) 
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900 – 915 Секція 2. Глобальні і регіональні проблеми 

інформатизації в суспільстві та природокористуванні 

(інформаційні технології в освіті, економіці, 

природокористуванні, виробництві, суспільстві, штучний 

інтелект, Big-Data, Інтернет речей) 

(навчальний корпус № 15, ауд. 232, 1-й поверх) 

 

Відкриття засідання (модератори: декан факультету 

інформаційних технологій О.Г. Глазунова, доктор 

технічних. наук, професор, академік Національної 

академії педагогічних наук України А. М. Гуржій) 

 

Секретар секції: канд. тех. наук, доцент О.М. Ткаченко  
 

915 – 1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні доповіді: 

ПРАЦЮК Борис, керівник відділу розробок та 

досліджень Head of R&D, Ciklum  

DataScience projects and business solutions 

 

БУТЕНКО Сергій Миколайович, компанія 

«Проком» 

ІТ-рішення в галузі систем управління 

підприємством: регіональний аспект 

 

ПОЛЯКОВА Наталія Петрівна, канд. тех. наук, 

доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих 

систем Запорізької державної інженерної академії 

Роль кібербезпеки в період глобальної цифрової 

трансформації економіки та суспільства 

 

РОМАНОВ Володимир Олександрович, д-р тех. 

наук, с.н.с.; 

ГАЛЕЛЮКА Ігор Богданович, канд. с.-г. наук, с.н.с.; 

ВОРОНЕНКО Олександр Володимирович, Інститут 

кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

Мережі "розумних" сенсорів для сільського 

господарства 

 

ТЕСЛЯ Юрій Миколайович, декан факультету 

інформаційних технологій КНУ ім. Т.Г. Шевченка  

Проектний підхід до управління вищими 

закладами освіти 
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1100 – 1115 
 

1100 – 1300 

 

ГУРЖІЙ Андрій Миколайович, д-р тех. наук, проф., 

академік, віце-президент Національної академії педагогічних 

наук України 

Хмарні технології як імператив модернізації 

освітньо-наукового середовища вищого навчального 

закладу  
 

ДЗЮБА Антон, компанія «ІТ-інтегратор» 

ІТ-інфраструктура сучасного освітнього закладу 
 

ХИЛЕНКО Володимир Васильович, д-р тех. наук, 

професор кафедри комп’ютерних наук НУБіП України 

Математичне та ІТ-забезпечення системи 

управління польотами дронів  
 

КАВА-БРЕЙК 
 

COTTON Dan, Nebraska State University, USA  

Innovations in the U.S. Cooperative Extension System 

and Possibilities to Ukraine 
 

ДОМОТЕНКО Олена, компанія "Cisco" 

Можливості співпраці провідних ІТ-компаній та 

університетів 
 

ЛАХНО Валерій Анатолійович, д-р тех. наук, 

доцент, завідувач кафедри кібербезпеки Європейського 

університету 

Data Mining technologies for analyzing stochastic 

systems  
 

СКРИПНИК Андрій Васильович, д-р екон. наук, 

проф., завідувач кафедри економічної кібернетики НУБіП 

України 

Енергетичний сектор України з позицій цифрової 

економіки 
 

БАСАРАБ Руслан Михайлович, канд. тех. наук, 

доцент кафедри комп’ютерних наук НУБіП України,  

Доцільність використання відкритих 

супутникових даних для завдань еколого-економічного 

моніторингу 
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МАЖУГА Костянтин Миколайович., с.н.с.;  

МАРТИНОВ Олексій Миколайович., м.н.с.;  

ОРЛЕНКО Наталія Станіславівна, канд. екон. 

наук, с.н.с., Український інститут експертизи сортів рослин 

Сховище даних та інтелектуальний аналіз даних 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

 

ТУЖИК Катерина Леонідівна, канд. екон. наук., 

НУБіП України 

Stability increase tendency cereal production and 

technologies import in Ukraine 

 

ТЕРЕЙКОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович, д-р тех. 

наук, професор кафедри кібербезпеки та захисту даних НТУ 

«КПІ ім. І. Сікорського» 

The problem of using convolutional neural networks 

in systems of biometric authentication 

 

ВОВЧЕНКО Єлизавета, компанія Microsoft 

Хмарні обчислення: можливості для університетів 

 

Перерва на каву/обід  

(навчальний корпус № 15, ауд. 206, 1-й поверх) 
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900 – 915 

 
Секція 3. Екологія, управління рослинними ресурсами 

та біотехнологія (агрономія, захист рослин, 

фітосанітарія, екологія, органічне виробництво, 

біотехнологія, лісове і садово-паркове господарство) 

(навчальний корпус № 1, ауд. 69, 2-й поверх) 

 

Відкриття засідання (модератори: в.о. декана 

агробіологічного факультету О.Л. Тонха, декан 

факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 

М.М. Доля, директор ННІ лісового і садово-паркового 

господарства П.І. Лакида) 

 

Секретар секції: канд. с.-г. наук, доцент В.І. Бондарь 
 

915 – 1045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні доповіді: 

МАКСІН Віктор Іванович, д-р. хім. наук, проф., 

професор кафедри екології агросфери та екологічного 

контролю НУБіП України 

Водні проблеми України та деякі шляхи їх 

вирішення 

 

ВАЙДАТОС Лігіс, PhD, директор Каунаського 

університету прикладних наук лісового господарства та 

інженерної екології  

Всихання ясена в Литві 

 

КАФТАН Уве, керівник німецько-українського 

аграрного демонстраційного центру, представник DLG в 

Україні 

Співпраця між НУБіП України та АДНЦ – 

важливий елемент навчання майбутніх фахівців аграрної 

науки 

 

ПАТИКА Микола Володимирович, д-р с.-г. наук, 

проф., член-кореспондент НААН, завідувач кафедри 

екобіотехнології та біорізноманіття 

Агроінженерія біологічних систем як основа 

сучасних біотехнологій 

  

КОЛОМІЄЦЬ Юлія Василівна, д-р с.-г. наук, доцент 

кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України 

Розроблення комплексних заходів захисту рослин 

томатів на основі біотехнологічних підходів 
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1045 – 1115 

 

 

1115 – 1300 

 

МИРОНЮК Віктор Валентинович, канд. с.-г. наук, 

докторант кафедри лісової таксації та лісовпорядкування 

НУБіП України; 

БІЛОУС Андрій Михайлович, д-р с.-г. наук, 

професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування 

НУБіП України 

Нові можливості інвентаризації лісових ресурсів 

на основі супутникової зйомки 

 

 

КАВА-БРЕЙК 

 

 

КОНДРАТЕНКО Тетяна Єгорівна, д-р с.-г. наук, 

проф., завідувач кафедри садівництва ім. проф. 

В.Л. Симиренка НУБіП України 

Українські сорти – основа сучасного вітчизняного 

садівництва 

 

КЛЯЧЕНКО Оксана Леонідівна, д-р с.-г. наук, 

професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП 

України 

Фізіолого-біохімічні та біотехнологічні підходи в 

селекції цукрових буряків 

 

МАУРЕР Віктор Мельхіорович, канд. с.-г. наук, 

завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

НУБіП України; 

ПІНЧУК Андрій Петрович, канд. с.-г. наук, 

докторант кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

НУБіП України 

Ризики ослаблення і зниження стійкості 

відтворюваних лісів та шляхи їх упередження 

 

ЖЕМОЙДА Віталій Леонідович, канд. с.-г. наук, 

доц., завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва 

ім. проф. М.О. Зеленського НУБіП України 

Проблеми та перспективи селекції кукурудзи в 

Україні 

 

КРЮЧКОВА Лариса Олексіївна, д-р біол. наук, 

старший науковий співробітник, завідувач кафедри 

фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна НУБіП України 

Ґрунтові гриби – збудники хвороб зернових 

культур, їх різноманіття та патогенні властивості 
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ЛАКИДА Іван Петрович, канд. с.-г. наук, докторант 

кафедри лісового менеджменту НУБіП України 

Методична основа розроблення системи моделей 

конверсійних коефіцієнтів для лісових фітоценозів 

рівнинної частини України 

 

БИКІН Анатолій Вікторович, д-р с.-г. наук, проф., 

завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва 

ім. О.І. Душечкіна НУБіП України 

Управління стресами рослин у сучасних 

технологіях вирощування 

 

ЛІСОВИЙ Микола Михайлович, д-р с.-г. наук, 

професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та 

біобезпеки НУБіП України 

Структурні зміни в ентомокомплексах 

агроландшафтів за змін клімату 

 

Перерва на каву/обід  

(навчальний корпус № 1, ауд. 68, 2-й поверх) 
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900 – 915 

 
Секція 4. Тваринництво, ветеринарна медицина, 

біобезпека та харчові технології у вирішенні завдань 

сталого розвитку (тваринництво, ветеринарна медицина, 

якість і безпека продовольства, харчові технології) 

(навчальний корпус № 12, ауд. 412, 3-й поверх) 
 

Відкриття засідання (модератори: декан факультету 

ветеринарної медицини М.І. Цвіліховський, декан 

факультету тваринництва та водних біоресурсів 

В.М. Кондратюк, декан факультету харчових технологій 

та управління якістю продукції АПК Л.В. Баль-Прилипко, 

Director General of Brunnthaller s.r.о., Emeritus Professor 

of the National University of Life and Environmental Sciences 

of Ukraine Petro Zhyrovnytskiy) 

 

Секретар секції: старший викладач кафедри конярства і 

бджільництва НУБіП України Л. О. Адамчук  
 

915 – 1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100 – 1130 

Основні доповіді: 

ZHYROVNYTSKIY Petro, Director General of 

Brunnthaller s.r.о., Emeritus Professor of the National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine  

Тепловой стресс у скота и меры его профилактики 

 

ЄМЦЕВ Віктор Іванович, д-р екон. наук, професор 

кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП 

України 

Сучасний стан експортного потенціалу України 

 

КОЦЮМБАС Ігор Ярославович, д-р вет. наук, 

професор, член-кореспондент відділення ветеринарної 

медицини та зоотехнії НААН України, член Європейської 

асоціації фармакологів та токсикологів, директор ДНДКІ 

ветеринарних препаратів та кормових добавок 

Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку 

ветеринарних препаратів і кормових добавок 

 

МАНДИГРА Микола Станіславович, д-р вет. наук, 

проф., член-кореспондент відділення ветеринарної медицини 

та зоотехнії НААН України, член Асоціації спеціалістів 

ветеринарної медицини України 

Науковий супровід ветеринарного забезпечення 

розвитку тваринництва України 

 

КАВА-БРЕЙК 



20 

 

1130 – 1200 

 

1200 – 1300 

 

 

МУЗИЧНЕ ВІТАННЯ  

 

ІБАТУЛЛІН Ільдус Ібатуллович, д-р с.-г. наук, 

проф., академік НААН, заслужений діяч науки і техніки 

України, перший проректор НУБіП України; 

ОТЧЕНАШКО Володимир Віталійович, д-р с.-г. 

наук, проф., начальник науково-дослідної частини НУБіП 

України,  

Майбутнє у виробництві продукції тваринництва 

 

ШИШМАН Анна Федорівна, заступник Голови 

Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців 

рибного господарства, експерт Сільськогосподарської та 

продовольчої організації ООН з юридичних питань у сфері 

рибальства та аквакультури 

Сучасне правове регулювання рибальства та 

аквакультури 

 

ХОМІЧАК Любомир Михайлович, д-р тех. наук, 

проф., член-кореспондент НААН, заступник директора з 

наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН 

України 

Екологізація підприємств харчової індустрії як 

один із факторів енергетичної незалежності України 

 

ШВЕЦЬ Олег Віталійович, канд. мед. наук, 

головний дієтолог МОЗ України, директор Державного 

підприємства «Державний науково-дослідний центр з 

проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я 

України», Міжнародний член Американської 

гастроентерологічної асоціації 

Вплив харчування на здоров'я населення 

України: реалії та можливості якісних змін 

 

СОРОКА Наталія Михайлівна, д-р вет. наук, проф., 

академік Академії наук вищої освіти України, завідувач 

кафедри паразитології та тропічної ветеринарії 

Хвороба Лайма – проблема сучасності 

 

Перерва на каву/обід  

(навчальний корпус № 12, конференц-зала, 1-й поверх) 
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900 – 915 

 
Секція 5. Якість освіти та гуманітарна наука в умовах 

трансформації суспільства (освіта, педагогіка, історія, 

філософія, культурологія, мистецтво, філологія, 

соціологія, комунікації, психологія) 

(навчальний корпус № 3, ауд. 308, 3-й поверх) 

 
Відкриття засідання (модератори: декан гуманітарно-

педагогічного факультету В.Д. Шинкарук, ректор 

Поморської академії в Слупську Збігнєв Осадовський) 

 

Секретар секції: заступник декана гуманітарно-

педагогічного факультету, канд. філол. наук, доцент 

С.В. Харченко) 
 

915 – 1200 

 

Основні доповіді: 

ТОМЕНКО Микола Володимирович, д-р політ. 

наук, професор, голова Наглядової ради НУБіП України 

Місія сучасного університету в контексті 

українського державотворення 

 

ІЩЕНКО Тетяна Дем’янівна, канд. пед. наук, проф., 

директор Державної установи «Науково-методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»  

Дуальна освіта в аграрних навчальних закладах як 

аспект поліпшення якості освіти 

 

БЕХ Іван Дмитрович, д-р психол. наук, проф., 

академік НАПН України, директор Інституту проблем 

виховання НАПН України  

Компонентна модель сходження зростаючої 

особистості до духовних цінностей 

 

ШЕВЧЕНКО Галина Павлівна, д-р пед. наук, проф., 

академік НАПН України, директор НДІ духовного розвитку 

людини, завідувач кафедри педагогіки, Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля  

Проблеми духовності людини ХХІ століття 

 

ЩЕРБАК Ольга Іванівна, д-р пед. наук, доц., член-

кореспондент НАПН України, директор Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка   

Проблема забезпечення якості підготовки 

майбутніх педагогів в умовах трансформації суспільства 
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БЯЛИК Василь Дмитрович, д-р філол. наук, проф., 

завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу, 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 

Вища освіта в координатах міждисциплінарності 

та багатодисциплінарності: аналіз проблеми 

 

ПАВЛОВА Олена Юріївна, д-р філос. наук, проф., 

професор кафедри етики, естетики та культурології 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка  

Архаїзація Модерну: соціокультурні параметри 

 

МОРСЬКА Лілія Іванівна, д-р пед. наук, проф., 

професор кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Tendencies to Modernize Ukrainian Humanitarian 

Education: Vision for the Future 

 

КОКУН Олег Матвійович, д-р психол. наук, проф., 

член-кореспондент НАПН України, заступник директора з 

науково-інноваційної роботи Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Психологічні особливості розвитку професійної 

спрямованості та компетентності фахівців соціономічних 

професій 

 

НИЧКАЛО Нелля Григорівна, д-р пед. наук, проф., 

академік, академік-секретар відділення професійної освіти і 

освіти дорослих, Національна академія педагогічних наук 

України 

Педагогізація суспільства як умова сталого 

розвитку 

 

ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович, д-р філос. 

наук, проф., заступник директора з наукової роботи Інституту 

філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 

Філософія в сучасному світі 

 

КОНДРАТЬЄВА Ірина Владиславівна, д-р філос. 

наук, професор кафедри релігієзнавства, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Релігієзнавчі аспекти освіти фахівця вищої школи 
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ЯКИМОВИЧ Богдан Зіновійович, д-р істор. наук, 

професор кафедри історичного краєзнавства, Львівський 

національний університет імені Івана Франка 

Українська військова терміносистема: засади, 

стан, проблеми  

 

ТКАЧ Людмила Олександрівна, д-р філол. наук, 

професор кафедри сучасної української мови, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича  

Земля і люди в мові українського народу 
 

НАВАЛЬНА Марина Іванівна, д-р філол. наук, 

професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» 

Нові оказіональні утворення в мові сучасних 

українських мас-медіа 
 

КОЛЯДА Ігор Анатолійович, д-р істор. наук, 

професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 

гендерної освіти факультету історичної освіти, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

Роль Олександра Довженка – педагога у 

формуванні творчої особистості Миколи Вінграновського 
 

КОБЕРНИК Олександр Миколайович, д-р пед. 

наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту, Уманський державний педагогічний 

університет  

Застосування проектної технології в освітньо-

виховному процесі закладу освіти 
 

ШИНКАРУК Василь Дмитрович, д-р філол. наук, 

проф., академік АН вищої школи України, відмінник освіти 

України, декан гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП 

України 

Окремі аспекти формування системи 

забезпечення якості вищої освіти 
 

ПЕТРУК Віра Андріївна, д-р пед. наук, професор 

кафедри вищої математики;  

ПРОЗОР Олена Петрівна, канд. пед. наук, доцент 

кафедри вищої математики, Вінницький національний 

технічний університет  

Математичні квести в викладанні розділів вищої 

математики 
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САВЧЕНКО Михайло Пилипович, заслужений 

вчитель України, заступник директора з навчально-

методичної роботи, Київська гімназія східних мов № 1 

Розвиток культурно-мовних цінностей 

особистості – нагальна проблема сучасності 

 

ТУРБОВЕЦЬ Наталія Миколаївна, гештальт-

терапевт, психодраматист, супервізор, директор Київського 

Інституту Гештальта і Психодрами)  

Гештальт-терапія в сучасному світі 

 

Перерва на каву/обід  

(навчальний корпус № 3, ауд. 01, їдальня, 0-й поверх) 
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900 – 915 

 

Секція 6. Проблеми розвитку систем енергетики і 

автоматики (електроенергетичні системи, автоматика і 

робототехнічні системи, електротехнології) 

(навчальний корпус № 8, ауд. 26, 3-й поверх) 

 

Відкриття засідання (модератор: директор ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження В.В. Козирський, PhD. P. 

Eng. IEEE Fellow, Editor-In-Chief, IEEE Transactions on Energy 

Conversion, Professor of Electrical & Computer Engineering, 

Electric Power and Energy Systems Juri JATSKEVICH)  

 

Секретар секції: канд. тех. наук, доц. С.М. Усенко  

 
915 – 1300 

 

 

Основні доповіді: 

JATSKEVICH Juri, PhD. P.Eng. IEEE Fellow, Editor-

In-Chief, IEEE Transactions on Energy Conversion, Professor of 

Electrical & Computer Engineering, Electric Power and Energy 

Systems University of British Columbia (Vancouver, Canada) 

Preparing and publishing manuscripts in IEEE 

journals: IEEE transactions on energy conversion 

 

ЛИСИЧЕНКО Микола Леонідович, д-р тех. наук, 

проф., перший проректор Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка 

Стратегія успішного розвитку, забезпечення 

якості студентоцентрованого навчання та інтеграції в 

європейський простір вищої освіти 

 

ЛИСЕНКО Віталій Пилипович, д-р тех. наук, 

проф., завідувач кафедри автоматики та робототехнічних 

систем імені академіка І.І. Мартиненка НУБіП України;  

РУДЕНСЬКИЙ Анатолій Андрійович, старший 

викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем 

імені академіка І.І. Мартиненка НУБіП України  

Інтелектуальні алгоритми для автоматизації 

біотехнічних об'єктів 

 

ЖИЛЬЦОВ Андрій Володимирович, д-р тех. наук, 

доц., завідувач кафедри електричних машин і експлуатації 

електрообладнання НУБіП України;  

СОРОКІН Дмитро Сергійович, канд. тех. наук, 

старший викладач кафедри електричних машин і експлуатації 

електрообладнання НУБіП України 

Несинусоїдний режим роботи лінійної 

електродинамічної системи 
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ГРЕБЧЕНКО Микола Васильович, д-р тех. наук, 

проф., завідувач кафедри електропостачання НУБіП України 

Сучасні заходи надійного забезпечення якісною 

електричною енергією сільських районів  

 

ГОРОБЕЦЬ Валерій Григорович, д-р тех. наук, 

доц., завідувач кафедри теплоенергетики НУБіП України 

Основні напрями енергозбереження та 

використання альтернативних джерел енергії в 

аграрному секторі 

 

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович, д-р тех. 

наук, професор кафедри електричних машин і експлуатації 

електрообладнання НУБіП України;  

КЛЕНДІЙ Петро Богданович, канд. тех. наук, 

доцент кафедри енергетики і автоматики, Відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний 

інститут»  

Керування параметрами і інтенсифікація 

процесу анаеробного бродіння з використанням 

обертового магнітного поля 

 

МІРОШНИК Олександр Олександрович, д-р тех. 

наук, доц., завідувач кафедри електропостачання та 

енергетичного менеджменту, Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка (м. Харків, Україна);  

МОРОЗ Олександр Миколайович, д-р тех. наук, 

проф., директор навчально-наукового інституту енергетики 

та комп’ютерних технологій, Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка  

Дослідження можливостей застосування 

технологій ультразвукового контролю для дистанційного 

моніторингу характеристик ожеледе-паморозевих 

відкладень на проводах повітряних ліній 

 

КУНДЕНКО Микола Петрович, д-р тех. наук, 

проф., завідувач кафедри інтегрованих електротехнологій та 

процесів; 

РОМАНЧЕНКО Микола Анатолійович, д-р. тех. 

наук, проф., професор кафедри інтегрованих 

електротехнологій та процесів;; 

САНІН Юрій Костянтинович, Харківський 
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національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка  

Оптичні лікувальні електротехнології в 

бджільництві 

 

БРОВКО Костянтин Юрійович, канд. тех. наук, 

старший викладач кафедри інтегрованих електротехнологій 

та процесів; 

ЄГОРОВА Ольга Юріївна, канд. тех. наук, доцент 

кафедри інтегрованих електротехнологій та процесів;  

КУНДЕНКО О.М., аспірант, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка  

Перспективи застосування систем підтримки 

прийняття рішень на електроенергетичних об'єктах 

 

НИКИФОРОВА Лариса Євгенівна, д-р тех. наук, 

проф., завідувач кафедри електроприводу та 

електротехнологій НУБіП України 

Стан та перспективи застосування 

електротехнологій у сільському господарстві 

 

ОБОДОВИЧ Олександр Миколайович, д-р тех. 

наук, головний науковий співробітник, Інститут технічної 

теплофізики НАН України;  

СИДОРЕНКО Віталій Володимирович, канд. тех. 

наук, науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики 

НАН України  

Ефективність газорозподілу при застосуванні 

дискретно-імпульсного введення енергії 

 

ТУГАЙ Юрій Іванович, д-р тех. наук, завідувач 

відділу оптимізації систем електропостачання, Інститут 

електродинаміки НАН України; 

КОЗИРСЬКИЙ Володимир Вікторович, д-р тех. 

наук, проф., директор ННІ енергетики, автоматики і 

енергозбереження НУБіП України; 

ТЮТЮННИК Федір Олександрович, аспірант, ННІ 

енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України 

Дослідження особливостей математичного 

моделювання електричних мереж із джерелами 

розподіленої генерації в задачах оцінки стійкості 
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ФІАЛКО Наталія Михайлівна, д-р тех. наук, проф., 

член-кореспондент НАН України, завідувач відділу малої 

енергетики, Інститут технічної теплофізики НАН України;  

НАВРОДСЬКА Раїса Олександрівна, канд. тех. 

наук, провідний науковий співробітник, Інститут технічної 

теплофізики НАН України; 

ДІНЖОС Роман Володимирович, канд. фіз.-мат. 

наук, доцент кафедри фізики та математики, Миколаївський 

національний університет ім. В.О. Сухомлинського; 

ПРОКОПОВ Віктор Григорович, д-р тех. наук, 

провідний науковий співробітник, Інститут технічної 

теплофізики НАН України;  

ШЕВЧУК Світлана Іванівна, канд. тех. наук, 

старший науковий співробітник, Інститут технічної 

теплофізики НАН України;  

МЕРАНОВА Наталія Олегівна, канд. тех. наук, 

провідний науковий співробітник, Інститут технічної 

теплофізики НАН України; 

ПРЕСІЧ Георгій Олександрович, канд. тех. наук, 

старший науковий співробітник, Інститут технічної 

теплофізики НАН України;   

ГНЄДАШ Георгій Олександрович, канд. тех. наук, 

старший науковий співробітник, Інститут технічної 

теплофізики НАН України 

Аналіз ефективності водогрійних і 

повітрогрійних теплоутилізаторів із полімерних мікро-  і 

нанокомпозитів для котельних установок 

 
Перерва на каву/обід  

(навчальний корпус № 8, ауд. 24, 3-й поверх) 
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900 – 915 

 

Секція 7. Біоінженерія та новітні технології для сталого 

розвитку (інженерія, нові матеріали та технології, 

деревообробні та меблеві технології, транспортні технології, 

цивільний інжиніринг) 

(навчальний корпус № 5, ауд. 13, 1-й поверх) 

Відкриття засідання (модератори: декан механіко-

технологічного факультету Я.М. Михайлович, декан 

факультету конструювання та дизайну З.В. Ружило, доктор 

технічних наук, професор, академік Польської академії наук 

Генрік Собчук) 

Секретар секції: канд. тех. наук, старший науковий 

співробітник І.Л. Роговський  

 
915 – 1300 

 

Основні доповіді: 

МИХАЙЛОВИЧ Ярослав Миколайович, канд. тех. 

наук, проф., декан механіко-технологічного факультету 

НУБіП України 

Cучасні тенденції підготовки фахівців з 

агроінженерії і транспортних технологій для АПК 

 

РУЖИЛО Зіновій Володимирович, канд. тех. наук, 

доцент, декан факультету конструювання та дизайну НУБіП 

України 

Сучасні тенденції підготовки фахівців із 

сільськогосподарського машинобудування та цивільного 

будівництва для АПК 

 

АФТАНДІЛЯНЦ Євген Григорович, д-р тех. наук, 

проф., завідувач кафедри технології конструкційних 

матеріалів і матеріалознавства НУБіП України  

Перспективні металеві матеріали та технології їх 

отримання 

 

BELOEV Hristo, doctor of technical sciences, 

prof.,“Angel Kanchev” University of Rousse (Bulgaria);  

KANGALOV Plamen, doctor of technical sciences, 

prof., “Angel Kanchev” University of Rousse (Bulgaria) 

Symmetric impact of the vibrating digging working 

tool on the sugar beet root 

 

КЮРЧЕВ Володимир Миколайович, д-р тех. наук, 

проф., член-кореспондент НААН України, Таврійський 

державний агротехнологічний університет; 

КУВАЧЕВ Володимир Петрович, канд. тех. наук, 

доцент, Таврійський державний агротехнологічний 
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університет (м. Мелітополь, Україна) 

Нова методика комплектування тягово-

приводних ґрунтообробних агрегатів із тракторами 

тягово-енергетичної концепції 

 

BULGAKOV Volodymyr, academican of NAAN, 

National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 

NADYKTO Volodymyr, doctor of technical sciences, 

prof., Tavria State Agrotechnological University; 

RUZHYLO Zynoviy, Ph.D., National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine; 

IVANOVS Semens, doctor of technical sciences, prof., 

Latvia University of Agriculture (Elgava, Latvia) ; 

PASCUZZI Simone, doctor of technical sciences, prof., 

University of Bari Aldo Moro (Italy) 

Scientific preconditions for improving the 

sustainability of the movement of the reaper unit 

 

ЧЕРНОВОЛ Михайло Іванович, д-р тех. наук, 

проф., член-кореспондент НААН України, 

Центральноукраїнський національний технічний університет; 

СВІРЕНЬ Микола Олександрович, д-р тех. наук, 

проф., Центральноукраїнський національний технічний 

університет; 

КІСІЛЬОВ Руслан Вікторович, канд. тех. наук, 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

Вдосконалення процесу змішування кормів 

 

BULGAKOV Volodymyr, academican of NAAN, 

National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 

NADYKTO Volodymyr, doctor of technical sciences, 

prof., Tavria State Agrotechnological University; 

RUZHYLO Zynoviy, Ph.D., National University of Life 

and Environmental Sciencs of Ukraine; 

IVANOVS Semens, doctor of technical sciences, prof., 

Latvia University of Agriculture (Elgava, Latvia);  

PASCUZZI Simone, doctor of technical sciences, prof., 

University of Bari Aldo Moro (Italy) 

Calculated mathematical model of mounted 

asymetric machine tractor unit 

 

BULGAKOV Volodymyr, academican of NAAN, 
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National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 

NADYKTO Volodymyr, doctor of technical sciences, 

prof., Tavria State Agrotechnological University; 

NESVIDOMIN Victor, doctor of technical sciences, 

prof. National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 

NOWAK Janysz, doctor of technical sciences, prof., 

University of Life Sciences (Lublin, Poland); 

NESVIDOMIN Andriy, PhD, National University of 

Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Research of technical-operational characteristics of 

the arable unit, working on “Push-Pull” system 

 

KALETNIK Grygoriy, academican of NAAN, 

Vinnytsia National Agrarian University of Ukraine 

Development of hydrodeoxygen reactor for 

production of high-energy biofuel 

 

BULGAKOV Volodymyr, academican of NAAN, 

National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 

HOLOVACH Ivan, doctor of technical sciences, prof., 

National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 

ARAK Margus, doctor of technical sciences, prof., 

Estonian University of Life Sciences (Estonia); 

OLT Jüri, doctor of technical sciences, prof., Estonian 

University of Life Sciences (Estonia) 

Theory of movement of potato tubers on the spiral 

separator 

 

МЕЛЬНИК Віктор Іванович, д-р тех. наук, 

старший науковий співробітник, Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка 

Теоретичне обґрунтування методики визначення 

тягового класу трактора 

 

BULGAKOV Volodymyr, academican of NAAN, 

National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 

HOLOVACH Ivan, doctor of technical sciences, prof., 

National University of Life and Environmental Sciences of 
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Ukraine; 

FINDURA Pavol, doctor of technical sciences, prof., 

Slovak University of Agriculture (Nitra, Slovakia); 

KROČKO Vladimir, doctor of technical sciences, prof., 

Slovak University of Agriculture (Nitra, Slovakia); 

NOZDROVICKY Ladislav, doctor of technical 

sciences, prof., Slovak University of Agriculture (Nitra, 

Slovakia); 

KORENKO Maroš, doctor of technical sciences, prof., 

Slovak University of Agriculture (Nitra, Slovakia) 

Oscillation of trailed harvesting machine 

 

IVANOVS Semens, doctor of technical sciences, prof., 

Latvia University of Agriculture (Elgava, Latvia) 

Investigation and development of innovative 

technology and technical means for indemnification, cleaning 

and processing of industrial hemp 

 

Перерва на каву/обід 

(навчальний корпус № 11, їдальня, 0-й поверх) 

 

1300 – 1500
 Привітання міжнародних делегацій і гостей свята 

(навчальний корпус № 3, ауд. 309, 3-й поверх) 

Фуршет (навчальний корпус № 3, ауд. 201, 2-й поверх) 

1500 – 1730
 Урочиста академія з нагоди 120-річчя заснування 

університету 

(навчальний корпус № 3, актова зала, 3-й поверх) 

1800 – 2000
 Урочистий прийом гостей свята 

(студентська їдальня НУБіП України) 
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25 травня 2018 р. (п’ятниця) 
1000 – 1200 Закриття конференції (пленарне засідання)  

(навчальний корпус № 3, ауд. 309, 3-й поверх) 

Звіти керівників секцій, підведення підсумків роботи та 

прийняття резолюції конференції; прес-конференція, 

інтерв’ю для телебачення 

1200 – 1300 Обід (навчальний корпус № 3, ауд. 201, 2-й поверх) 

1400 – 2000 ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ СВЯТО  

«ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ» 

(стадіон НУБіП України) 

 Прогулянка по Дніпру 

 

26 травня 2018 р. (субота) 

1000 – 1400 Екскурсії по м. Києву, від’їзд учасників конференції 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Підписано до друку         Формат 

Друк офсетний. Папір офсетний. 

Наклад 1000 прим. 

 

 

 

 

Надруковано: 

Центр поліграфії «Comprint» 

м. Київ, вул. Предславинська, 28 

тел.: +380 (44) 528–70–24Ма 
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