
                                                                    Їжа – джерело життя ! 
                                                              Правильне ж харчування  

                               З освітньо-науковим підґрунтям – 
                                                                Запорука здоров’я та довголіття! 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у першому в Україні семінарі  

«Трофологія – життєво необхідний міждисциплінарний освітньо-науковий напрям». 
Семінар відбудеться 21 квітня 2017 року в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України. 
     Корпус № 10, аудиторія № 231. Реєстрація – 9. 00. Початок семінару –  10. 00.  
 

Програма семінару 
 

Основні доповіді 
1. Вигера С.М., пров. наук. спів. кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП 

України. Теорія і практика життєво необхідного міждисциплінарного напряму «Трофологія» в 
системі наук про життя – Вітатерралогія. 

2. Кваша С.М., академік НААН, проректор з навчальної та виховної роботи НУБіП України. 
Продовольча безпека у світі та Україні. 

3. Карпенко П.О., д. мед. н., професор Київського національного торгово-економічного 
університету. Проблеми харчування сучасної людини та шляхи їх вирішення. 

4. Хареба В.В., академік НААН. Якісна сировина – якісний харчовий продукт. 
5. Зубар Н.М., професор НПУ ім. М.П. Драгоманова. Трофологія людини.  
6. Отченашко В.В., д. с.-г. н., професор, начальник науково-дослідної частини НУБіП України. 

Трофологія тварин. 
7. Баль-Прилипко Л.В., д. т. н., професор, декан факультету харчових технологій та управління 

якістю продукції АПК, Дерев’янко Л.П., д. б. н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та 
морепродуктів НУБіП України. Радіаційна трофологія. 

8. Стародуб М.Ф., д. б. н., професор, завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та 
біобезпеки НУБіП України. Експрес-діагностика якості та безпеки продукції для харчування. 

9. Федоренко В.П., академік НААН, Президент Українського ентомологічного товариства. 
Трофологія комах. 

10. Іващенко О.О., д. с.-г. н., академік НААН, гол. н. спів. інституту біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН. Трофічні ланки біоти при виробництві якісної фітопродукції. 

11. Пилипенко Л.А., член-кореспондент НААН. Аграрна наука на службу виробництва безпечної та 
якісної продукції для харчування людей. 

12. Лакида П.І., академік Лісівничої академії наук України, директор навчально-наукового інституту 
лісового та садово-паркового господарства НУБіП України. Первинна біотична продуктивність 
лісів як основа трофічних ланок біоти. 

13. Галашевський С.О., директор «Органік Стандарт». Виробництво органічної продукції в Україні. 
14. Шевченко П.Г., професор,завідувач кафедри загальної зоології та іхтіології НУБіП України. Роль 

гідробіонтів водойм в харчуванні людей. 
15. Кальна-Дубінюк Т.П., д.е.н., професор, зав. кафедри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП 

України. Застосування дорадництва в поширенні знань з Трофології. 
 

Секційні доповіді  
1. Надточій П.П., д. с.-г. н., професор, зав. кафедри охорони довкілля та збалансованого 

природокористування Житомирського національного агроекологічного університету. Едафічна 
трофологія. 

2. Саблук В.Т., д. с.-г. н., професор, зав. відділу фітопатології і ентомології інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Трофічні ланки ентоморізноманіття 
фітоценозів енергетичних культур. 

3. Меженський В.М., д. с. - г. н., професор кафедри садівництва НУБіП Уккраїни. Перспективи 
використання малопоширених плодових культур для харчування людей. 



4. Подпрятов Г.І., професор, зав. кафедри технології зберігання, перероби та стандартизації 
продукції рослинництва НУБіП України. Перспективи переробки та зберігання фітопродукції для 
харчування людей. 

5. Теребуха І.М., науковий співробітник. Військова трофологія.  
6. Жемойда В.Л., доцент, зав. кафедри генетики, селекції і насінництва НУБіП України, Макарчук 

О. С., доцент. Селекція кукурудзи на харчові потреби. 
7. Роєнко В.П., директор Елітсортнасіннєовоч. Овочівництво на службу Трофології. 
8.  Бабич А.Г., доцент, зав. кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП України. 

Трофічні ланки нематод культурних фітоценозів. 
9. Чумак П.Я., провідний науковий співробітник кафедри інтегрованого захисту та карантину 

рослин НУБіП України. Трофічні ланки органічного світу урбофітоценозів. 
10. Сикало О.О., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП України. 

Трофічні ланки адвентивних організмів. 
11. Дмитрієва О.Є., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП України. 

Плодово-ягідні культури на службу Трофології. 
12. Чернега Т.О., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП України. Соя – 

цінна культура для харчування. 
13.  Оксеньчук О.А., фітотерапевт. Лікарські рослини на службу Трофології. 

Участь у семінарі за запрошеннями після реєстрації. 
 
Організаційний внесок 30 грн.(під час реєстрації) для публікації тез на сайті кафедри 
інтегрованого захисту та карантину рослин НУБіП України обсягом до двох сторінок. 
Тези просимо відправляти до 18 квітня 2017 року на електронну адресу: 
E-mail: m-oksana@bigmir.net 
 
На семінарі буде презентовано першу в Україні монографію С.М. Вигери «Трофологія». 

 
Заявки на участь у семінарі приймаються до 18 квітня 2017 року. 
Реєстрація: Тел. 096-68-75-766 – Дмитрієва О.Є., E-mail:  ivanyuk2008@ukr.net 
Тел. 067-78-67-560 – Бабич О.А., E-mail: babich200@yandex.ua   
 
Адреса кафедри: 03041, Київ, 41, вул. Героїв Оборони, 13. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
Кафедра інтегрованого захисту та карантину рослин (4-й навчальний корпус, к.43, 47). 
 
        НАЙКРАЩІ ПОБАЖАННЯ ТА НАДІЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ ! 


