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ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПЛОДОНОШЕННЯ РОСЛИН 

КАБАЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ В УМОВАХ 

ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО  

 

Важливою умовою успішного овочівництва є оптимізація газового, 

температурного режимів та вологості ґрунту. Альтернативою цьому є 

використання мульчування ґрунту. Мульчувальні матеріали сприяють 

зменшенню випаровування вологи, забур’яненості посівів, покращують 

температурний режим у верхньому шарі ґрунту, запобігають утворенню 

ґрунтової кірки, поліпшують фізичні властивості і посилюють 

мікробіологічні процеси ґрунту. Усе це сприяє дружній появі сходів, 

підвищує врожайність і вихід стандартної продукції овочевих культур, у 

тому числі і кабачка.  

Мета досліджень є вивчення впливу мульчування ґрунту на 

формування врожаю кабачка зокрема і в динаміці в умовах Правобережного 

Лісостепу. 

Дослідження з вивчення мульчувальних матеріалів в посівах кабачка 

проводили у 2016–2018 роках на дослідному полі Вінницького національного 

аграрного університету.  

Досліди закладали з сортами Золотінка і Чаклун. Під час досліджень 

проводили вивчення мульчувальних матеріалів таких як : плівка 

поліетиленова чорна перфорована, солома, чорне агроволокно та тирса. За 

контроль було обрано варіант без використання мульчі.  

Таб.1. На тривалість міжфазних періодів здійснював вплив агрозахід 

мульчування ґрунту. Так, коротший період сходи – початок формування 

плоду був за мульчування ґрунту плівкою та агроволокном, у сорту Золотінка 

– 29 та 30 діб, що на 8 та 7 діб коротший від контролю, у сорту Чаклун – 28 

діб, тривалість якого на 5 діб менша. 

Період початку формування плоду технічна стиглість суттєво не 

відрізнявся між досліджуваними варіантами, проте, коротшим він був у сорту 

Чаклун за мульчування ґрунту плівкою поліетиленовою чорною 

перфорованою (3 доби).  

Важливим показником, що впливає на величину врожаю є тривалість 

плодоношення. Найдовше збір продукції кабачка проводили на варіантах за 

мульчування ґрунту агроволокном та плівкою, в залежності від сорту 

тривалість плодоношення коливалася в межах 67–85 діб при значенні даного 

показнику на контрольних варіантах 72–77 діб. Найкоротшим періодом збору 

врожаю характеризувався варіант за мульчування ґрунту соломою 67 діб у 

обох досліджуваних сортів.  

Таб.2. Кінцевим показником проведених досліджень є врожайність. 

Найбільш сприятливі погодні умови для росту, розвитку і плодоношення 

рослин кабачка були у 2018 році, що підтверджується величиною отриманого 

врожаю. В середньому по роках досліджень найбільшу врожайність 

забезпечив варіант за мульчування ґрунту плівкою, де приріст відносно 

контролю склав 10,9 – 28,0 т/га відповідно. 



Усі досліджувані мульчувальні матеріали забезпечили отримання 

вищих показників врожаю порівняно з контролем. Найменший приріст 

відносно контролю був за мульчування ґрунту соломою – 3,1 та 5,2 т/га 

відповідно. 

Таб.3. Проведені дослідження показали, що мульчувальний матеріал 

здійснює вплив на динаміку надходження продукції кабачка. У 2016 році збір 

врожаю розпочали у ІІІ декаді червня по всіх досліджуваних варіантах, окрім 

сорту Золотінка за мульчування ґрунту соломою. Найбільший відсоток 

зібраного врожаю ранньої продукції (ІІІ декада червня) забезпечили варіанти 

за мульчування ґрунту агроволокном та плівкою на рівні 6,6-8,3 %, тоді як на 

контрольних варіантах 0,8 та 4,1 % відповідно. Також, потрібно відмітити, 

що плодоношення кабачка тривало до ІІ декади вересня по всіх варіантах 

досліду. Найвищий відсоток пізнього врожаю отримали за мульчування 

ґрунту агроволокном та плівкою: у сорту Золотінка – 4,4–3,8 %, у сорту 

Чаклун – 4,1–3,7 %. Таку ж закономірність динаміки плодоношення 

спостерігали і у 2017 році Таб.4.. 

Таб.5. Початок плодоношення у 2018 році розпочато у ІІ декаді червня. 

Раннім надходженням продукції кабачка відмітились варіанти за 

мульчування ґрунту агроволокном чорним та плівкою поліетиленовою 

чорною перфорованою, відсоток врожаю склав 3,2–5,0 %. На інших варіантах 

збір врожаю розпочато з ІІІ декади червня. Найбільш інтенсивне 

плодоношення кабачка спостерігали з І декади липня до І декади серпня по 

усіх роках досліджень. 

Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено вплив 

сорту та виду мульчувального матеріалу на тривалість міжфазних періодів, 

динаміку надходження врожаю по роках досліджень та врожайність в цілому. 

Найбільшу врожайність забезпечив варіант за мульчування ґрунту плівкою 

поліетиленовою чорною перфорованою, де приріст відносно контролю склав 

10,9 – 28,0 т/га відповідно. Найдовший період плодоношення кабачка 

зафіксовано на варіантах за мульчування ґрунту агроволокном чорним та 

плівкою поліетиленовою чорною перфорованою, зокрема у 2018 році – 

10 декад. 

 



Міністерство освіти і науки України 

Вінницький національний аграрний університет 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

Поліський національний університет 

Миколаївський національний аграрний університет 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Вінницької обласної державної адміністрації 

 

   

 

ПРОГРАМА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» 
 

  
 

5-6 листопада 2020 року 

ВНАУ, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна 
Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 423 від 21.09.2020 р.)  

 

 



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 

Інституту 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 «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» 

 



1355-1400 «Аналіз ролі сучасних біопрепаратів у покращенні родючості 

ґрунту» 

ТИХОНОВА Тетяна Іванівна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

1400-1405 «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 

1405-1410 «Використання біопрепарату Компоназа для компостування 

органічних добрив» 

ЯЩУК Ольга Миколаївна – викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

1410-1415 «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» 

1415-1420 «Дигестат біогазових станцій, особливості застосування в 

сільськогосподарському виробництві» 

КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович – аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

1420-1425 «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 

1400-1405 «Інтенсивність забруднення квіткового пилку Cs137 в 

екологічних умовах центрального Полісся» 

ГУЦОЛ Галина Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1405-1410 «Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем 

Лісостепу правобережного» 

ЯКОВЕЦЬ Людмила Анатоліївна – старший викладач кафедри 

ботаніки, генетики та захисту рослин 

Вінницький національний аграрний університет 

1410-1415 «Вплив рівня мінералізації води на концентрацію важких 

металів у лісових грибах» 

ВРАДІЙ Оксана Ігорівна – асистент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

1415-1420 «Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в 

умовах Лісостепу Правобережного» 

ПАНКОВА Сніжана Олексіївна – аспірантка 

Вінницький національний аграрний університет 

1420-1425 «Ефективність гербіцидів в посівах нуту в умовах дослідного 

поля ВНАУ» 

ВОТИК Володимир Олександрович – аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

1425-1430 «Формування продуктивності озимого ячменю залежно від 

хімічних заходів в умовах дослідного поля ВНАУ» 

БАРСЬКИЙ Дмитро Олександрович – аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

 



СЕКЦІЯ 3 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИЦЬКИХ ТА 

ПЛОДООВОЧЕВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ  

ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

(корпус № 2, ауд. 2521) 

 

Голова секції: РАЗАНОВ Сергій Федорович – доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

факультету агрономії лісівництва. 

 

Секретар секції: ШЕВЧУК Вікторія Вікторівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища факультету агрономії лісівництва 

 

1330-1335 «Продуктивність сучасних сортів сої в умовах Поділля» 

БАХМАТ Олег Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри екології, карантину і захисту рослин 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

1335-1340 «Характеристика сортів роду Dahlia Cav., що досліджуються в умовах 

експозиційної ділянки ВНАУ» 

ЦИГАНСЬКА Олена Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1340-1345 «Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху 

посівного» 

ТЕЛЕКАЛО Наталя Валеріївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1345-1350 «Врожайність та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно 

від мульчування ґрунту в умовах Лісостепу Правобережного» 

ПАЛАМАРЧУК Інна Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства  

Вінницький національний аграрний університет 

1350-1355 «Оцінка стану лісових екосистем П’ятничанського парку м. Вінниці» 

МУДРАК Галина Василівна – кандидат географічних наук, доцент 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Вінницький національний аграрний університет 

 



1355-1400 «Особливості формування стійких до рекреаційного 

навантаження лісопаркових насаджень м. Вінниці» 

МАТУСЯК Михайло Васильович – кандидат сільськогосподарських 

наук, старший викладач кафедри лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства 

Вінницький національний аграрний університет 

1400-1405 «Вплив елементів технології вирощування на формування 

продуктивності сої в умовах правобережного Лісостепу» 

ПЕЛЕХ Людмила Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

факультету агрономії та лісівництва 

1405-1410 «Удосконалення технологічних прийомів вирощування 

соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних 

добрив» 

ЦИГАНСЬКИЙ В’ячеслав Іванович – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1410-1415 «Формування продуктивності конюшини лучної залежно від 

факторів інтенсифікації» 

ЗАБАРНА Тетяна Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських 

наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії факультету агрономії та лісівництва 

Вінницький національний аграрний університет 

1415-1420 «Оптимізація технологічних прийомів вирощування квасолі 

звичайної» 

МАЗУР Олена Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур 

Вінницький національний аграрний університет 

1420-1425 «Дослідження продуктивність сортового асортименту гороху в 

умовах Поділля» 

НЕБАБА Катерина Миколаївна – асистент кафедри рослинництва і 

кормовиробництва 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

1425-1430 «Ефективність використання сучасних сортів сої в умовах Поділля» 

Федорчук Інна Василівна – завідувач відділення «Агрономія» ВСП  

Кам’янець-Подільський фаховий коледж Подільського державного 

аграрно-технічного університет 

1430-1435 «Дослідження господарсько-біологічних особливостей сортів нуту в 

Правобережному Лісостепу України» 

ЗАТОЛОЧНИЙ Олег Васильович – аспірант 

Вінницький національний аграрний університет  
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