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співробітник, Інститут луб’яних культур НААН. 

19. «Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу 

для транспортних та технологічних машин АПК». 

Купчук Ігор Миколайович, кандидат технічних наук, старший викладач, 

Вінницький національний аграрний університет. 

20. «Особливості розрахунку та використання систем крапельного 

зрошування» 

Кушнарьов С.А., кандидат технічних наук, доцент; 

Махмудов І.І., кандидат технічних наук. 

Сірик А.В., магістр, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
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21. «Обґрунтування конструкції ротаційної гольчастої борони на основі 

методів біоніки» 

Лепеть Євген Іванович, Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет. 

22. «Впровадження органічного землеробства в агропромисловому 

виробництві як напрямок розвитку нових технологій» 

Логінов Андрій Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук,  

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ. 

23. «Індивідуальна продуктивність рослин люпину білого в умовах 

правобережного лісостепу України» 

Мазур Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Панцирева Ганна Віталіївна, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач, Вінницький національний аграрний університет. 

24. «Технічне забезпечення технологій вирощування льону-довгунця» 

Макаєв Володимир Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака 

Сумського НАУ. 

25. «Тенденції розвитку технічного конструювання в агропромисловому 

комплексі» 

Мегем Євген Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, Глухівський 

національний педагогічний університет ім. О. Довженка. 

26. «Зміна безпеки підприємства виходячи зі зміни безпеки його 

стейкхолдерів: нова структура економічної безпеки (на прикладі 

агропромислових підприємств)» 

Міщук Євгенія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

Криворізький національний університет. 

27. «Аналіз зміни компонентів напружень у ґрунті від дії пурткової 

сепарувальної поверхні робочого органу картоплезбиральної машини» 

Налобіна Олена Олександрівна, доктор технічних наук, професор; 



Шимко Андрій Вікторович, аспірант, Національний університет водного 

господарства та природокористування. 

28. «Використання механічних коливань у технологічних процесах 

агропромислового виробництва» 

Омельянов Олег Миколайович, асистент, Вінницький національний 

аграрний університет. 

29. «Розвиток та моделювання техніки в агропромисловому виробництві» 

Островський Анатолій Йосипович, асистент, Вінницький національний 

аграрний університет. 

30. «Перспективи застосування вібраційного перемішування сипких 

технологічних систем переробних та харчових виробництв» 

Полєвода Юрій Алікович, кандидат технічних наук, доцент; 

Михальова Юлія Олександрівна, аспірант, Вінницький національний 

аграрний університет. 

31. «Перспективи використання відкритого програмного комплексу 

ARDUINO для автоматизації виробничих процесів у фермерських 

господарствах» 

Паладійчук Юрій Богданович, кандидат технічних наук, доцент; 

Зінєв Михайло Вікторович, асистент, Вінницький національний аграрний 

університет. 

32. «Сучасні напрями використання насіння промислових конопель» 

Петраченко Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник, Інститут луб’яних культур НААН. 

33. «Технології вирощування промислових конопель в аспекті економічної 

ефективності їх елементів» 

Примаков Олег Аркадійович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, Інститут луб’яних культур НААН. 

34. «Селекційна цінність вихідного матеріалу сої за комплексом цінних 

господарських ознак в умовах Лівобережного Лісостепу України» 



Рибальченко Анна Михайлівна, асистент, Полтавська державна аграрна 

академія. 

35. «Технології сепарації сільськогосподарської продукції» 

Рудницький Борис Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, Вінницький національний аграрний університет. 

36. «Енергозберігаючі технології при міжміських перевезеннях 

сільськогосподарської продукції автофургонами» 

Рясна Ольга Василівна, старший викладач, Сумський національний 

аграрний університет. 

37. «Психосоціальні ризики на робочому місці оператора 

сільськогосподарських машин та методи управління стресом» 

Семерня Олена Володимирівна, старший викладач, Сумський 

національний аграрний університет. 

38. «Методи підвищення якості процесу подрібнення відходів деревини в 

промислових садах» 

Середа Леонід Павлович, кандидат технічних наук, професор, Вінницький 

національний аграрний університет. 

39. «Процес ущільнення ґрунту колісними рушіями МТА, шляхи його 

вирішення» 

Соларьов Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, Сумський 

національний аграрний університет. 

40. «Формування системної єдності техніки і технологій для аграрного 

сектора» 

Спірін Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент; 

Труханська Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, старший 

викладач, Вінницький національний аграрний університет. 

41. «Методика розрахунку системи повітрообміну в кабіні самохідної 

машини» 

Тарасенко Світлана Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 



42. «Дослідження методів відновлення сталевих деталей» 

Тарельник В’ячеслав Борисович, доктор технічних наук, професор; 

Саржанов Б.О., аспірант, Сумський національний аграрний університет.  

43. «Технології збирання насіння люцерни» 

Твердохліб Ігор Вікторович, кандидат технічних наук, доцент; 

Спірін Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

44. «Методика розрахунку потужності електродвигуна» 

Тимошенко Григорій Андрійович, старший викладач;  

Рясна Ольга Василівна, старший викладач, Сумський національний 

аграрний університет. 

45. «Перерахунок трифазного асинхронного електродвигуна з 

короткозамкненим ротором на однофазний» 

Тимошенко Григорій Андрійович, старший викладач;  

Рясна Ольга Василівна, старший викладач, Сумський національний 

аграрний університет. 

46. «Елементи мінерального живлення як можливе джерело забруднення 

навколишнього середовища» 

Фесенко Катерина Сергіївна, магістрант, Глухівський національний 

педагогічний університет ім. О.Довженка. 

47. «Диференційне внесення добрив – запорука успіху» 

Холодюк Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, старший 

викладач, Вінницький національний аграрний університет. 

48. «Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу» 

Цуркан Олег Васильович, кандидат технічних наук, доцент, директор; 

Сандуляк Андрій Миколайович, викладач, Ладижинський коледж 

Вінницького НАУ. 

49. «Дослідження пошкодження насіння пшениці пристроєм попереднього 

обмолоту зерна» 

USER
Подсветить



Шейченко Віктор Олександрович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, професор; 

Дудніков Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, Полтавська 

державна аграрна академія; 

Шевчук Михайло Вікторович, аспірант, Національний науковий центр 

«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»; 

Шевчук Віталій Вікторович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, Уманський національний університет садівництва. 

50. «Інституціональні особливості організаційно-економічного забезпечення 

екологічної безпеки в аграрному секторі України» 

Шкуратов Олексій Іванович, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи та інноваційного 

розвитку, Інститут агроекології і природокористування НААН. 

51. «Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного 

агрегату для виробництва пелет» 

Янович Віталій Петрович, доктор технічних наук, доцент; 

Сосновська Людмила Василівна, асистент; 

Чуйко Сергій Леонідович, аспірант, Вінницький національний аграрний 

університет. 

52. «Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного 

вуглецю» 

Янович Віталій Петрович, доктор технічних наук, доцент; 

Полєвода Юрій Алікович, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький 

національний аграрний університет. 

53. «Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь 

деталей сільськогосподарської техніки» 

Ярошенко Леонід Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

54. «Використання комбінованих навісних агрегатів у малих фермерських 

господарствах» 



Ярошенко Павло Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, 

Сумський національний аграрний університет. 

 

 

СЕКЦІЯ 2. Використання енергозберігаючих технологій в АПК 

Місце проведення – аудиторія № 53 

Модератор –  Ткачов Олексій Олександрович, голова циклової комісії 

електротехнічних дисциплін, викладач, Глухівський агротехнічний інститут 

імені С.А. Ковпака Сумського НАУ 

Секретар – Негреба Ірина Володимирівна 

1. «Сталий розвиток & «AGROGREENCAMPUSES» – шлях до 

енергоефективності ВНЗ. Досвід НУБіП» 

Антипов Євген Олексійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

теплоенергетики, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

2. «Формування світогляду енергозбереження як чинника 

конкурентоспроможності випускників» 

Артемова Олена Євгеніївна, завідувач відділення електроенергетики 

агропромислового виробництва, Глухівський агротехнічний інститут імені 

С.А. Ковпака Сумського НАУ. 

3. «Організаційно-економічний механізм енергозбереження в АПК» 

Овсянко Денис Олександрович, викладач, голова циклової комісії 

будівельних дисциплін, Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. 

Ковпака Сумського НАУ. 

4. «Удосконалення управління електричними мережами» 

Омеляненко Тетяна Сергіївна, магістрант, Сумський національний 

аграрний університет. 

5. «Проблема ожеледі в розподільчих електричних мережах» 

Рубаненко Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент; 



Явдик Віта Вікторівна, асистент, Вінницький національний аграрний 

університет. 

6. «Дослідження можливості використання фотовольтаїчних електростанцій 

для покращення надійності використання підприємств АПК» 

Рубаненко Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент; 

Грушко Ольга Михайлівна, студент; 

Попик Віталій Васильович, магістрант, Вінницький національний аграрний 

університет. 

7. «Енергозберігаюча технологія виготовлення паливних брикетів» 

Семірненко Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський 

національний аграрний університет. 

8. «Енергозберігаюча стратегія сільськогосподарського підприємства» 

Смоляров Геннадій Андрійович, кандидат економічних наук, доцент, 

Сумський національний аграрний університет. 

9. «Вплив енергозберігаючого екрану на мікроклімат у кабіні трактора» 

Тарасенко Світлана Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

10. «Сонячні енергетичні установки в системах автономного 

енергозабезпечення об’єктів АПК» 

Тарасенко Світлана Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

11. «Перспективи використання геліоколекторів у сільському господарстві» 

Ткачов Олексій Олександрович, викладач, голова циклової комісії, 

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ. 

12. «Дослідження та удосконалення захисту асинхронного двигуна» 

Флорінський Роман Сергійович, магістрант, Вінницький національний 

аграрний університет. 

13. «Енергетична складова збалансованого розвитку аграрного сектору 

України» 



Чудовська Вікторія Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, 

Інститут агроекології і природокористування НААН. 

14. «Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в 

рослинництві» 

Швець Людмила Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький 

національний аграрний університет. 

15. «До питання інтенсифікації процесів анаеробного збродження у діючих 

реакторах біогазових установок в умовах помірно континентального 

клімату» 

Шворов Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

16. «Енергоефективні рішення комплексного застосування альтернативних 

джерел енергії у сфері рослинництва» 

Шельпяков Віталій Юрійович, викладач, Глухівський агротехнічний 

інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ. 

17. «Використання енергозберігаючих технологій в АПК» 

Шишенко Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач, Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка. 

18. «Енергозберігаюча технологія сушіння сільськогосподарської сировини» 

Яковлєв Валерій Федорович, кандидат технічних наук, професор; 

Савойський Олександр Юрійович, аспірант, Сумський національний 

аграрний університет. 

19. «Економічна ефективність використання віброозонуючої сушарки в 

технологічному процесі сушіння зерна» 

Янович Віталій Петрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри; 

Цуркан Олег Васильович, кандидат технічних наук, доцент, директор; 



Присяжнюк Дмитро Володимирович, аспірант, викладач, Ладижинський 

коледж Вінницького НАУ. 

 

СЕКЦІЯ 3. Підготовка фахівців-аграріїв: проблеми, перспективи, 

інновації 

Місце проведення – електронна зала бібліотеки 

Модератор: Чалий В’ячеслав Іванович, завідувач відділення механізації та 

агропромислових технологій, Глухівський агротехнічний інститут 

імені С.А. Ковпака Сумського НАУ 

Секретар – Мелута Ганна Вікторівна 

 

1. «Наскрізна графічна підготовка студентів-аграріїв як умова формування 

професійної компетентності» 

Білевич Ігор Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач, Глухівський національний педагогічний університет 

ім. О. Довженка. 

2. «Особливості застосування професійно-орієнтованих графічних задач у 

процесі вивчення інженерної графіки» 

Білевич Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка. 

3. «Педагогічні аспекти формування ключових компетентностей майбутніх 

фахівців-аграріїв» 

Бондаренко Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ. 

4. «Аграрний інженер. Хто він сьогодні? Які знання йому потрібні?» 

Бондарєв Сергій Григорович, кандидат технічних наук, доцент; 

Будакова Анна Юріївна, студентка, Сумський національний аграрний 

університет.  

5. «Вплив мотиваційних чинників на процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців аграрних професій» 



Борисенко Надія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач, Глухівський національний педагогічний університет 

ім. О. Довженка. 

6. «Статистичні дослідження в аграрному секторі» 

Борозенець Наталія Сергіївна, старший викладач, Сумський національний 

аграрний університет. 

7. «Науково-інноваційне забезпечення АПВ Кіровоградщини» 

Гайденко Олег Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач науково-технологічного відділу селекції, насінництва 

і трансферу інновацій, Кіровоградська державна сільськогосподарська 

дослідна станція Національної академії аграрних наук України. 

8. «Технічна творчість у агропромисловому комплексі» 

Дещенко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач, Глухівський національний педагогічний університет 

ім. О. Довженка. 

9. «Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі 

інтегративного підходу» 

Джеджула Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

10. «Критичний огляд проблемних питань планування розвитку персоналу 

агропромислових підприємств» 

Іщенко Микола Іванович, доктор економічних наук, професор; 

Тютюнник Юлія Миколаївна, магістрант, Криворізький національний 

університет. 

11. «Бізнес-план як один із інноваційних напрямів підготовки майбутніх 

фахівців аграріїв» 

Коренівська Людмила Вікторівна, аспірант, Сумський національний 

аграрний університет. 

Скорогодський Ігор Олександрович, студент, Глухівський агротехнічний 

інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ. 



12. «Формування готовності учителів технологій до викладання предметів 

агротехнічного профілю в закладах загальної середньої освіти» 

Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри, Глухівський національний педагогічний університет 

ім. О. Довженка. 

13. «Особливості підготовки фахівців для аграрної галузі» 

Лавська Наталія Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач, методист навчально-методичного підрозділу, ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний коледж». 

Лавський Володимир Олегович, студент, ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж». 

14. «Використання систем автоматизованого проектування при підготовці 

фахівців агропромислового виробництва» 

Марченко Станіслав Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач, Глухівський національний педагогічний університет 

ім. О. Довженка. 

15. «Організація самостійної роботи студентів з використанням ІКТ при 

вивченні технічних дисциплін» 

Медвідь Сергій Степанович, старший викладач, Глухівський національний 

педагогічний університет ім. О. Довженка. 

16. «Інновації в професійній підготовці фахівців економічної сфери» 

Омелько Мар’яна Анатоліївна, викладач; 
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Люцерна – багаторічна бобова культура і є основним джерелом 

виробництва кормового білка. 

Збирання насіння – найбільш складний і трудомісткий процес у 

всьому технологічному комплексі робіт по вирощуванню люцерни. Це 

обумовлено фізико-механічними властивостями та агробіологічними 

характеристиками культури, а також відсутністю спеціалізованої 

збиральної техніки.  

Сучасні технології збирання насіння люцерни можна об`єднати в дві 

основні групи: збирання з обмолотом та сепарацією насіння в полі і 

збирання з наступним обробітком урожаю на стаціонарному пункті (рис. 

1.1). В кожному конкретному випадку спосіб збирання насіння 

визначається природно-кліматичними умовами та наявністю відповідної 

збиральної техніки. При виборі способу збирання слід керуватись 

необхідністю забезпечення максимального збору вирощеного урожаю 

насіння при мінімальних затратах праці та паливно-мастильних матеріалів 

Суттєві недоліки комбайнових технологій збирання насіння люцерни 

зумовили необхідність пошуку принципово нових рішень цієї проблеми. 

Рис. 1.1. Технологічні схеми збирання люцерни на насіння 
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Один із шляхів зниження втрат насіння в процесі збирання полягає в 

перенесенні складних і енергонасичених операцій обмолоту та сепарації 

зібраного урожаю в стаціонарні умови. В цьому випадку, в полі скошують 

і транспортують на стаціонарний пункт всю рослинну масу, або її 

насіннєву частину. При підвищеній вологості рослинну масу перед 

обмолотом підсушують. При наявності приміщень для зберігання обмолот 

та сепарація насіння в стаціонарних умовах не обмежені часом і 

погодними умовами, що дозволяє виконувати ці операції з високою якістю.  

Існує декілька варіантів схем технологій збирання насіння люцерни 

з обробітком урожаю на стаціонарному пункті. 

Технологія, яка передбачає скошування в полі і завантаження в 

транспортні засоби всієї рослинної маси люцерни з подальшим її 

обробітком на стаціонарному пункті, дозволяє виконувати збиральні 

роботи практично при будь-яких погодних умовах. Скошування рослинної 

маси здійснюють з одночасним її подрібненням або без нього. 

З точки зору скорочення енерговитрат та зниження втрат насіння 

доцільно застосовувати технології, що передбачають збирання в полі не 

всієї рослинної маси, а тільки її насіннєвої частини, яку ще називають  

“насіннєвим ворохом”. Це знижує потребу в значній кількості 

герметизованих транспортних засобів, накопичувальних майданчиків та 

приміщень для зберігання зібраного урожаю, підвищує продуктивність 

роботи обладнання стаціонарних пунктів. 
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