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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

5 листопада 2020 року 

 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та науковими фаховими 

виданнями Вінницького національного аграрного університету, матеріально-

технічною базою університету та ННВК «Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму». 

6 листопада 2020 року 

 

9
00 

- 10
00

 Реєстрація учасників конференції (корпусу № 2, ауд. 2220) 

 

10
00 

- 13
00

 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (корпус № 2, ауд. 2220) 

13
00 

- 13
30

 Перерва 

13
30 
– 15

00
 РОБОТА ПО СЕКЦІЯХ (корпус № 2) 

Секція 1. Інноваційні системи адаптивного землеробства 

та рослинництва (ауд. № 2512). 

Секція 2. Інноваційні технології в захисті рослин та 

охороні довкілля (ауд. № 2421). 

Секція 3. Актуальні проблеми використання 

рослинницьких та плодоовочевих ресурсів в умовах 

глобальних змін клімату (ауд. № 2521). 

15
00 

– 15
30

 Підведення підсумків роботи конференції. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Доповідь на пленарному засіданні до 10 хв. 

Доповіді на секційних засіданнях до 5 хв. 

Дискусія до 3 хв. 

 
 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(корпус № 2, ауд. 2220) 

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

10
00

-10
10

 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, президент Вінницького 

національного аграрного університету, президент 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських 

наук, професор, в.о. ректора Вінницького національного аграрного 

університету 

 

10
10

-10
20

 «Вплив сучасних біоінокулянтів на продуктивність рослинно-

мікробного симбіозу у агроценозах зернобобових культур» 

ДІДУР Ігор Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, декан факультету агрономії та лісівництва 

Вінницький національний аграрний університет 

10
20

-10
30

 «Підвищення продуктивності сільськогосподарських і 

біоенергетичних культур за симбіозу мікоризоутворюючих 

грибів з їх кореневою системою» 

САБЛУК Василь Трохимович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач лабораторією фітопатології і ентомології 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України 

10
30

-10
40

 «Дослідження безпеки меду виробленого з 

сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся» 

РАЗАНОВ Сергій Федорович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

10
40

-10
50

 «Сучасний стан агропромислового комплексу Вінницької 

області та перспективи його розвитку» 

КИРИЛЮК Валентина Михайлівна – заступник директора 

департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів  

Вінницька обласна державна адміністрація 

10
50

-11
00

 «Продуктивність різньостиглих сортів гороху в умовах Поділля» 

БАХМАТ Микола Іванович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

11
00

-11
10

 «Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового 

кормовиробництва» 

ГЕТМАН Надія Яківна – доктор сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  

Вінницький національний аграрний університет 



11
10

-11
20

 «Ефективність мікробних препаратів за вирощування овочевих 

рослин в Лівобережному Лісостепу України» 

КУЦ Олександр Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, 

заступник директора з наукової роботи 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України 

11
20

-11
30

 «Вплив позакореневих підживлень на вміст крохмалю у зерні 

кукурудзи» 

ПАЛАМАРЧУК Віталій Дмитрович – доктор сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

11
30

-11
40

 «Продуктивність гібридів кукурудзи за використання бактеріальних 

препаратів в умовах Південного Степу України» 

КОВАЛЕНКО Олег Анатолійович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства  

Миколаївський національний аграрний університет 

11
40

-11
50

 «Селекційна цінність зернобобових культур за адаптивністю в 

умовах Вінниччини» 

МАЗУР Олександр Васильович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

11
50

-12
00

 «Екологічний стан озера Басів-Кут» 

СТАДНІК Ігор Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища 

та лісового господарства 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

12
00

-12
10

 «Вплив мінеральних добрив та регуляторів росту на елементи 

продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу правобережного» 

ПОЛІЩУК Михайло Іванович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

12
10

-12
20

 «Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах 

Полісся» 

ТИМОЩУК Тетяна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри захисту рослин 

Поліський національний університет 

12
20

-12
30

 «Дослідження екологічного стану міста Рівне» 

КЛИМЕНКО Людмила Василівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 



12
30

-12
40

 «Досягнення вітчизняної селекції у створенні сортів пшениці м’якої 

озимої стійких проти хвороб» 

ДМИТРЕНКО Юлія Михайлівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, асистент кафедри генетики, селекції і насінництва імені професора 

М.О. Зеленського 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

12
40

-12
50

 «Особливості впровадження та використання системи точного 

землеробства у малих агропідприємствах» 

КАПРІЦА Андрій Олександрович – директор  

Фермерське господарство «Флора А.А.» Крижопільського району 

12
50

-13
00

 «Напрямки діяльності компанії BASF та їх вплив на розвиток 

систем адаптивного землеробства» 

ЗАБАРНИЙ Олексій Сергійович – менеджер з маркетингу насіння 

ТОВ «BASF»  

 



СЕКЦІЯ 1 
 

ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА 

РОСЛИННИЦТВА 
 

(корпус № 2, ауд. 2512) 
 

Голова секції: ПОЛІЩУК Михайло Іванович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. 

 

Секретар секції: ЗАБАРНА Тетяна Анатоліївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. 

 

13
30

-13
35

 «Особливості формування продуктивності зернобобових культур 

в умовах Правобережного Лісостепу України» 

ПАНЦИРЕВА Ганна Віталіївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

13
35

-13
40

 «Формування продуктивності нуту залежно від стимуляторів 

росту та гербіцидів в умовах дослідного поля ВНАУ» 

ШКАТУЛА Юрій Миколайович – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Вінницький національний аграрний університет 

13
40

-13
45

 «Продуктивність льону олійного за дії регуляторів росту рослин» 

ХОДАНІЦЬКА Олена Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології 

Вінницький державний педагогічний університет імені 

М. Коцюбинського 

13
45

-13
50

 «Ефективність контролю чисельності брунькового 

смородинового кліща (Cecidophyopsis ribis westw) у сортових 

агрофітоценозах чорної смородини» 

ПІНЧУК Наталія Володимирівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

13
50

-13
55

 «Дослідження ефективності біопрепаратів у технологіях 

вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого 

ґрунту» 

ПОЛУТІН Олексій Олександрович – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач лісового, садово-

паркового господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 



13
55

-14
00

 «Інноваційні технології біоконтролю складу ґрунтів методом 

збереження поживних речовин органічних решток» 

ДІДИК Дарина Михайлівна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

14
00

-14
05

 «Аналіз ролі сучасних біопрепаратів у покращенні родючості 

ґрунту» 

ТИХОНОВА Тетяна Іванівна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

14
05

-14
10

 «Дослідження впливу строків сівби та азотного удобрення на 

урожайність насіння ріпаку озимого» 

МАЦЕРА Ольга Олегівна – асистент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва 

Вінницький національний аграрний університет 

14
10

-14
15

 «Використання біопрепарату Компоназа для компостування 

органічних добрив» 

ЯЩУК Ольга Миколаївна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

14
15

-14
20

 «Сучасні підходи до використання рослинних решток в 

сільському господарстві» 

Ґудзь Віталіна Олександрівна – завідувач циклової комісії 

Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» 

14
20

-14
25

 «Дигестат біогазових станцій, особливості застосування в 

сільськогосподарському виробництві» 

КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович – аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

14
25

-14
30

 «Вплив мінеральних добрив та прийомів захисту рослин на 

елементи продуктивності пшениці ярої в умовах Лісостепу 

правобережного» 
АНТКО Руслан Анатолійович – аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

 



СЕКЦІЯ 2 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАХИСТІ РОСЛИН ТА ОХОРОНІ 

ДОВКІЛЛЯ 

 

(корпус № 2, ауд. 2421) 

 

Голова секції: ПІНЧУК Наталія Володимирівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, генетики та захисту 

рослин факультету агрономії та лісівництва. 

 

Секретар секції: РУДСЬКА Ніна Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту 

рослин факультету агрономії та лісівництва. 

 

13
30

-13
35

 «Ряди стійкості деревних порід до комплексних негативних 

впливів спричинених зміною клімату»  

КРАВЧУК Галина Іванівна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

13
35

-13
40

 «Дорожня карта покращення екологічного стану річки Укла» 

БУДНІК Зінаїда Миколаївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства  

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

13
40

-13
45

 «Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого грунту» 

ВЕРГЕЛЕС Павло Миколайович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

13
45

-13
50

 «Контроль чисельності брунькового смородинового кліща у 

сортових агрофітоценозах чорної смородини» 

КОВАЛЕНКО Тетяна Мефодіївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

13
50

-13
55

 «Дослідження застосування деструктора для відновлення 
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Особливості формування стійких до рекреаційного навантаження 

лісопаркових насаджень м. Вінниці 

Одним із важливих суспільних питань сьогодення є стан навколишнього 

середовища, зокрема екологічний стан міст. Особливо це стосується 

урбанізованих міст із великою кількістю підприємств, розвинутою 

транспортною мережею. Екологічний стан таких об’єктів формується не лише 

під впливом факторів середовища власне міста, а і його зовнішньої смуги – 

зеленої зони. В Україні ліси зелених зон населених пунктів і промислових 

підприємств займають понад 1,5 млн. га, що становить 15 % загальної площі 

лісового фонду.  

Мета роботи полягає у вивченні особливостей формування лісопаркових 

ландшафтів на прикладі лісів зеленої зони м. Вінниці, а також концептуальній 

розробці принципів проведення ландшафтних рубань як основного заходу щодо 

створення рекреаційно-придатних лісостанів.  

Об’єкт дослідження – лісопаркові ландшафти в лісах рекреаційного 

призначення м. Вінниці та прилеглих  до нього територій, ліси зеленої зони 

Вінницького, Прибузького та Михайлівського лісництв(слайд № 2). 

Проведені нами дослідження полягали у оцінці особливостей 

внутрішньовидової та міжвидової взаємодії пануючих деревних порід у 

лісопаркових насадженнях зеленої зони м. Вінниці, а також визначення 

пріоритетних таксаційних показників формування лісостанів із високою 

конкурентною здатністю. Встановлену закономірність особливостей взаємодії 

деревних порід з віком можна чітко відстежити на прикладі ПП № 9 (див. табл. 

3.1.), закладеної у різновіковому деревостані. У складі розглядуваного 

насадження поряд із тридцятирічним видами Quercus borealis Michx. та Acer 

platanoides L. зростають поодинокі сторічні дерева виду Quercus robur L., 

Quercus borealis Michx. та Acer platanoides L., які характеризуються майже 
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однаковою напруженістю росту (відповідно 12,5 та 13,4). Напруженість росту 

дерев Quercus robur L. суттєво нижча (2,1). Конкурентна здатність сторічного 

Quercus robur L. є вищою, ніж у тридцятирічних дерев Quercus borealis Michx. 

та Acer platanoides L. Отже, молодняки мають високу напруженість росту та 

низьку конкурентну здатність. Напруженість росту деревних порід у 

деревостанах із віком послаблюється, а конкурентна здатність, навпаки, 

підвищується. 

Пробні площі були закладені у насадженнях Прибузького, 

Михайлівського (слайд № 4) та Вінницького лісництв   (слайд № 5).  

Гігієнічне значення лісових насаджень полягає в регулюванні 

кліматичних факторів та корегуванні їхніх граничних значень, уможливлюючи 

створення комфортних або наближених до комфортних мікрокліматичних 

умов.  

Основними кліматичними показниками які впливають кліматичний 

комфорт є інтенсивність освітлення (слайд № 6), температурний режим та його 

коливання в різних типах лісопаркових ландшафтів (слайд № 7) та відносна 

вологість іїї зміна в залежності від типу насадження (слайд № 8).Згідно 

отриманих даних ми виявили, що максимальна освітленість спостерігається в 

хвойних ландшафтах напіввідкритого типу і становить 88 %, а найнижча у 

листяних ландшафтах закритого типу і становить 33 %(слайд № 6). 

Максимальне збільшення температури можливе у листяному ландшафті 

закритого типу і становить близько 4,6 С, а найменший показник становить в 

хвойних насадженнях – 0,4 С(слайд № 7). Показник коливання відносної 

вологості становить в листяних ландшафтах закритого типу – 13 %, а найменше 

в хвойних напіввідкритого типу – 2,5 % (слайд № 8). Проаналізувавши 

показники мікроклімату ми дійшли висновків, що найбільш комфортними і 

рекреаційно придатними є лісопаркові  хвойні та листяні ландшафти 

напіввідкритого типу досліджуваного об’єкта. 

Лісопарковий пояс м. Вінниці характеризується помірним ступенем 

рекреаційного навантаження, оскільки зони інтенсивної рекреації та масового 
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відпочинку сумарно становлять 40 % загальної площі лісових насаджень. При 

цьому зауважимо, що Вінницьке лісництво характеризується більшою площею 

зон масового відпочинку та інтенсивної рекреації (596 га). Важливо, що більше 

як третину території лісопарків м. Вінниці можна вважати перспективною для 

інтенсивної рекреації та масового відпочинку при подальшому збільшенні 

чисельності населення та розширенні меж міста. Найбільш придатними в цьому 

плані є ліси Михайлівського лісництва, зона екстенсивної рекреації якого 

займає 798 га. 

Інтенсивність зрідження під час проведення ландшафтних рубань 

рекомендується встановлювати у молодих та пристигаючих деревостанах в 

межах 5-30 %(слайд № 15). 

Висновки 

1. Крім основних лісоутворюючих порід таких як Betula pendula Roth., 

Quercus robur L., у лісопарковому поясі міста в умовах свіжих та вологих дібров 

та судібров вважаємо за доцільне більш широко використовувати Quercus 

borealis Michx. Лісостани цієї породи мають порівняно високі конкурентні та 

декоративні властивості. Вид Quercus borealis Michx. у лісопаркових 

ландшафтах може виконувати роль фонових, акцентів та супутніх дерев.  

2. Конкурентна здатність деревних порід у деревостані підвищується у 

міру його росту, збагачення ґрунтових умов. 

3. Високий показник напруженості росту характерний для лісостанів із 

незадовільним санітарним станом, а також для тих, які зростають у підвищеній 

частині рельєфу. 

4. В зонах масового відпочинку зменшувати рекреаційні навантаження 

шляхом прокладки стежково-дорожньої сітки, створенні та обладнанні 

майданчиків різного призначення і своєчасного проведення заходів по охороні і 

збереженні лісів. 
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