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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 
 

900 - 1000 Реєстрація учасників конференції (корпусу № 2, ауд. 2220) 
 

1000 - 1300 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (корпус № 2, ауд. 2220) 
1300 - 1330 Перерва 
1330 – 1500 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). 

1500 – 1530 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: 
1000-1010 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 
 

1010-1020 «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 

1020-1030 «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 

1030-1040 «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 

1040-1050 «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 

1050-1100 «Продуктивність різньостиглих сортів гороху в умовах Поділля» 
БАХМАТ Микола Іванович – доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

1100-1110 «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 



1110-1120 «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 

1120-1130 «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 

1130-1140 «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 

1140-1150 «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 

1150-1200 «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 

1200-1210 «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 

1210-1220 «Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах 
Полісся» 
ТИМОЩУК Тетяна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри захисту рослин 
Поліський національний університет 

1220-1230 «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 



1230-1240 «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 

1240-1250 «Особливості впровадження та використання системи точного 
землеробства у малих агропідприємствах» 
КАПРІЦА Андрій Олександрович – директор  
Фермерське господарство «Флора А.А.» Крижопільського району 

1250-1300 «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. 

 
1330-1335 «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 

1335-1340 «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 

1340-1345 «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 

1345-1350 «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 

1350-1355 «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 



1355-1400 «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» 

1400-1405 «Аналіз ролі сучасних біопрепаратів у покращенні родючості 
ґрунту» 
ТИХОНОВА Тетяна Іванівна – викладач 
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету» 

1405-1410 «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 

1410-1415 «Використання біопрепарату Компоназа для компостування 
органічних добрив» 
ЯЩУК Ольга Миколаївна – викладач 
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету» 

1415-1420 «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» 

1420-1425 «Дигестат біогазових станцій, особливості застосування в 
сільськогосподарському виробництві» 
КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович – аспірант  
Вінницький національний аграрний університет 

1425-1430 «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. 

 
1330-1335 «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 

1335-1340 «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 

1340-1345 «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 

1345-1350 «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 

1350-1355 «Дослідження застосування деструктора для відновлення 
ґрунтової мікрофлори» 
АЛЄКСЄЄВ Олексій Олександрович – старший викладач 
кафедри екології та охорони навколишнього середовища 
Вінницький національний аграрний університет 
 
 



1355-1400 «Ефективність системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів 
за різних способів обробітку ґрунту» 
РУДСЬКА Ніна Олександрівна – кандидат сільськогосподарських 
наук, старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту 
рослин 
Вінницький національний аграрний університет 
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СЕКЦІЯ 3 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИЦЬКИХ ТА 
ПЛОДООВОЧЕВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ  

ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ 
 

(корпус № 2, ауд. 2521) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ РОДУ DAHLIA CAV., ЩО ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ В 

УМОВАХ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВНАУ 

Відомо, що серед сукупності квітково-декоративних рослин, які 

використовують сьогодні, одне з провідних місць посідає саме жоржина 

(Dahlia Cav.), яка належить до п'яти квітникових культур з найбільшою 

кількістю сортів (понад 30 тис.), що відрізняються різноманітним 

забарвленням квіток, розміром, виповненістю і структурою суцвіть, висотою 

стебла та іншими ознаками [2, 3].  

Як декоративну рослину жоржину почали використовувати в Європі з 

1575 р. [1]. В озеленені Поділля ця декоративна рослина поки що 

використовується недостатньо, особливо враховуючи великий асортимент 

сортів. На підставі головних морфологічних ознак жоржину можна віднести 

за класифікацією до трав'яних полікарпиків із спеціалізованими 

запасальними органами, бульбами на короткому кореневищі. Як декоративна 

рослина жоржина відома Україні та на території Поділля з кінця ХVIII ст. 

Теоретичні і прикладні роботи в нашій державі провадять переважно в 

Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, починаючи 

з 50-х років XIX ст. [1, 4].  

Колекція видів і сортів роду Dahlia має на меті стати джерелом 

вихідного посадкового матеріалу для застосування жоржин у різних сферах 

промислового і аматорського квітникарства (озеленення, вирощування 

продукції на зріз, виробництво посадкового матеріалу, селекція) в умовах 

Вінниччини. Однак до цього часу, за винятком переліку та опису сортів [4, 

5], інші розробки, пов’язані з дослідженням власне колекцій жоржини в 

Україні проводилися у не значному обсязі. Це головна причина того, що 

інтродукційну роботу з культурними рослинами навіть у наукових установах 

до цього часу досить часто вели для задоволення певних часових наукових чи 

виробничих потреб без урахування необхідності формування цілісної 

колекції з визначеним рівнем науково-пізнавального і культурно-освітнього 

значення. Тому наша мета – аналіз наявного колекційного обсягу роду Dahlia 

на експозиційній ділянці Вінницького національного аграрного університету, 

його первинна оцінка за якісно-кількісними показниками та опрацювання 

головних напрямів його подальшого цілеспрямованого збагачення 

За основу первинної оцінки колекції жоржини взято такі критерії: 

наявність і рівень репрезентативності садових груп, розмах варіювання 

рослин за висотою і термінами цвітіння, представленість основних 

забарвлень та розмірів суцвіть світового асортименту. Результати досліджень 

за першими двома критеріями (висота кущів і терміни цвітіння), а також 

розподіл представників різних розмірних категорій і термінів початку 

цвітіння між садовими групами жоржини наведені в табл. 1.  

 

 

 



Таблиця 1. 

Розподіл сортів роду Dahlia Cav.за висотою і термінами цвітіння 

 

Садова група (клас) 

Кількість сортів 

загальна 
за висотою 

за термінами 

початку 

цвітіння 

К Н С В Г Срн Р Ср П 

Кактусові 5 - 1 - 4 - - 1 4 - 

Німфейні 5 - - 3 2 - - 2 3 - 

Декоративні 4 - 1 1 1 - - 2 1 - 

Змішана група 3 - 2 1 - - - - 3 - 

Гігантські 3 - 1 2 - - - 1 2 - 

Напівкактусові 3 - - - 3 - - 2 1 - 

Помпонні 1 - - 1 - - - 1 - - 

Півонієподібні 1 - - 1 - - - - 1 - 

Орхідейні 1 1 - - - - 1 - - - 

Кулясті 1 - - - 1 - - - 1 - 

 

За висотою рослин у жоржин виділяють п’ять градацій, які ми умовно 

позначили: К - карликові (до 60 см), Н - низькорослі (60-80 см), С - 

середньорослі (80-120 см), В - високі (120-150 см) та Г - гігантські (понад 150 

см). Стосовно термінів цвітіння досліджувана культура, як і багато інших, 

має сорти суперраннього зацвітання (умовно позначені - Срн) – 1.07-14.07, 

ранні (Р) – 15.07-30.07, середні (Ср) – 1.08- 19.08 і пізні (П) – з 20.08 

Як бачимо, створена на базі ВНАУ колекція роду Dahlia Cav. загалом 

охоплює представників багатьох садових груп, показник же кількості сортів в 

групах варіює в межах: від 1 до 5 сортів. Найменше представлені групи 

кулястих, помпонних та орхідейнихих жоржин. Також у колекції наявні 

культивари трьох типів за термінами цвітіння з переважанням ранніх та 

середніх. Водночас вона не містить усіх класів за вистою рослин.  

Відомо, що Dahlia Cav. належить до провідних культур, що набули 

широкого застосування в озелененні. Цьому сприяє насамперед яскравість і 

різноманітність забарвлень жоржин, раннє, щедре і тривале цвітіння цих 

рослин. Означені якості проявилися повною мірою і в сортів, вибраних нами 

для випробування в умовах експозиційної ділянки ВНАУ (табл.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2. 

Морфометричні показники та рекомендації із використання 

декоративних сортів Dahlia Cav. в умовах Поділля 

 

Садова група Сорт 

Висота 

рослин, 

см. 

Діаметр 
квітки, см. 

Варіанти використання в 
озелененні 

Кактусові 

Mingus Randy 120 15-20 клумби, рабатки, міксбордери 

Reference 120 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Yellow Star 120 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Gold Grown 120 15-20 клумби, рабатки, міксбордери 

Garden Princess 60 10-15 
контейнерна культура, бордюрна 
посадка 

Німфейні 

Le Castel 110 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Tour du monde 100 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Jamaica 120 7-10 клумби, рабатки, міксбордери 

Lady Darlene 120 15-20 клумби, рабатки, міксбордери 

Nagano 110 5-10 клумби, рабатки, міксбордери 

Декоративні 

Aitara Diadem 90 15-20 клумби, рабатки, міксбордери 

Bristol Stripe 120 25-30 клумби, рабатки, міксбордери 

Retro 60 12 
контейнерна культура, бордюрна 
посадка 

Happy go lucky 80 22 клумби, рабатки, міксбордери 

Змішана група 

Karma Amanda 80 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Karma Prospero 110 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Onesta 70 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Гігантські 

Lindsay Michelle 80 20 клумби, рабатки, міксбордери 

Ciaboss 110 25 клумби, рабатки, міксбордери 

Pashmina 110 20-25 клумби, рабатки, міксбордери 

Напівкактусові 

Shooting star 130 15-20 клумби, рабатки, міксбордери 

Nenekazi 120 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Red Majorette 120 10-15 клумби, рабатки, міксбордери 

Помпонні Souvenir d`Ete 90 6 клумби, рабатки, міксбордери 

Півонієподібні Encore 90 23 клумби, рабатки, міксбордери 

Орхідейні Gallery Art Deco 40 5-10 
контейнерна культура, бордюрна 
посадка 

Кулясті Peter 120 6 клумби, рабатки, міксбордери 

 

Серед кактусових жоржин теж є бордюрні невисокі сорти, наприклад, 

«Garden Princess». Яскрава жоржина кольору сонця Gold Crown (Голд Краун) 

просто створена для краси будь-якого саду. У висоту жоржина сягає 110-120 

см, діаметр квітів складає 15-20 см.   

Німфейний сорт жоржин Tour Du Monde  - (Turc, Ernest, Франція). 

Висота 100 см, діаметр квітки 10-15 см, утворює стійкі і дуже щільні кущі, 

рясно і тривало цвіте, відноситься до серії «кущових» сортів. 

Ефектна високоросла жоржина сорту Bristol Stripe. На білих вузьких 

закручених пелюстках розташовані вроздріб вузькі і широкі фіолетові смуги і 

велика кількість дрібних вкраплень того ж кольору. Висота куща в 

середньому за роки досліджень становила 120 см. Хоча вона коливалася в 

межах 100-140 см. Діаметр квітки коливався від 25 до 30 см. Час цвітіння з 

липня до кінця вересня. 



За результатами досліджень 27 сортів Dahlia Cav., що вирощувались в 

умовах Поділля і належать до 10 садових груп, 11 сортів є високорослими, 12 

середньорослими та широко використовуються в озелененні клумб, рабаток, 

міксбордерів. Також присутні і карликові та низькорослі сорти жоржини 

Gallery Art Deco (40 см), Retro (60 см), Garden Princess (60 см), Onesta (70 см) 

які є незамінними в контейнерній культурі та бордюрній посадці.  

Висновки. Для доповнення колекції та її репрезентативності необхідно 

збагатити колекцію культиварами групи садових жоржин: орхідейних, 

помпонних, анемоноподібних, також змішаних (до цієї садової групи входять 

і розсічені). Досліджені сорти жоржин є перспективними для вирощування в 

умовах культури. Поповнення колекції роду Dahlia Cav. залишається 

основним завданням науково-колекційної роботи як важливого способу 

збереження та збагачення рослинного різноманіття. 


