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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 

 
Проводиться з нагоди відзначення в Україні професійного свята 

науковців та працівників наукової сфери – Дня науки (відповідно до 
Указу Президента України від 14 лютого 1997 року № 145 «Про День 
науки») та в рамках науково-практичної конференції професорсько-
викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи в 
2017 році (16-17 травня 2018 року) на базі Полтавської державної 
аграрної академії. 
 

Офіційне відкриття фестивалю науки 
16 травня 2018 року о 12 год. 30 хв., корпус №5 

 
Вступне слово: Аранчій Валентина Іванівна, ректор академії, 

професор 
Горб Олег Олександрович, проректор з науково-
педагогічної, наукової роботи, доцент 

 
Вступна доповідь на тему: 

«Розвиток органічного землеробства на Полтавщині» 
Доповідач: Писаренко Віктор Микитович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри екології, 
охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування 

 
Наукові дебати на тему: 

«Розвиток органічного землеробства – основний фактор 
економічного прориву України» 

 

Учасники: науково-педагогічний склад та студенти академії. 
Кількість учасників: 2 команди, по 2 учасника в кожній команді. 

 

Програма дебатів 
Офіційне відкриття. 
Пояснення правил. 
Жеребкування сторін. 
Дебати. 
Нагородження переможців. 
Музичне вітання від колективу «Малахіт» 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ 

 

Офіційне відкриття  
16 травня 2018 року 

 

Початок роботи: 12 год. 30 хв. 
Місце проведення: корпус № 5 

НАУКОВІ ДЕБАТИ  
на тему: 

«Розвиток органічного землеробства – основний фактор 
економічного прориву України» 

 
Робота секцій конференції 

17 травня 2018 року 
 

Секція факультету економіки та менеджменту Навч. корпус № 4, 
МАЗ 

Секція факультету обліку та фінансів Навч. корпус № 4, 
ауд. 437 

Секція факультету агротехнологій та екології Навч. корпус № 1, 
ауд. 52 

Секція інженерно-технологічного факультету Навч. корпус № 3, 
ауд. 310 

Секція факультету ветеринарної медицини Навч. корпус № 1, 
ауд. 23 

Секція факультету технології виробництва та  
переробки продукції тваринництва 

Навч. корпус № 4, 
ауд. 428 

 
Регламент роботи 

секційних засідань конференції 
Доповідь учасників – 5–7 хв. 
Обговорення доповідей – 3–5 хв. 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ  
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Засідання 17 травня 2018 року 

Початок роботи о 12.20 
Навчальний корпус 4, ауд. МАЗ 

 
Керівник секції – Писаренко В. В., доктор економічних наук, професор, 
завідувач, професор кафедри маркетингу  
Секретар секції – Самойлик Ю. В., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки підприємства  
 

1. Напрями удосконалення логістичної діяльності у сфері збуту 
Боровик Т. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу; 
Шульга Л. В., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

маркетингу 
2. Особливості застосування економетричних функцій 
Вакуленко Ю. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач, 

доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 
3. Сучасні тенденції та умови розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств України 
Даниленко В. І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу 
4. Територіальна громада як складова системи місцевого 

самоврядування 
Дем’яненко Н. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права; 
Осташова В. О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права; 
Щетініна Т. О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права 
5. Ринок праці в Полтавській області 
Дядик Т. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства; 
Миколенко І. Г., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства 
6. Проблеми ідентифікації текстильних товарів 
Калашник О. В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права 
Писаренко С. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри підприємництва і права 
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7. Реклама в системі 4Р маркетингу 
Калюжна Ю. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри  

маркетингу 
8. Верховенство права і законність як принципи Господарського 

процесуального права України 
Козаченко Ю. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

підприємництва і права 
9. Про моделювання інвестиційного потенціалу аграрних 

підприємств Полтавщини 
Костоглод К. Д., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій 
10. Рецепт торгівлі України з Європою – конкурентоспроможна 

українська продукція 
Кошова Л. М., асистент кафедри маркетингу 
11. Розвиток системи соціального страхування в Україні 
Лозинська Т. М., доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування; 
Стадніченко А. А., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

12. Перспективи маркетингового забезпечення ринку плодоовочевої 
продукції Полтавського регіону 

Майборода О. В., асистент кафедри маркетингу 
13. Організація використання трудового потенціалу в 

підприємницькій діяльності 
Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, завідувач, професор 

кафедри підприємництва і права; 
Михайлова О. С., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права; 
Світлична А. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права 
14. Питання запобігання та протидії корупції в органах публічного 

управління 
Мирна О. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

публічного управління та адміністрування 
15. Стратегічні маркетингові дослідження аграрного ринку 
Писаренко В. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

маркетингу; 
Семиргеєнко А. С., аспірант кафедри маркетингу 
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16. Питання підготовки фахівців-документознавців у сфері 
державного управління 

Писаренко В. П., доктор наук з державного управління, доцент, професор 
кафедри публічного управління та адміністрування; 

Сабурова Г. Б., аспірант кафедри публічного управління та 
адміністрування 

17. Енергоефективність регіонів України 
Помаз Ю. В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства; 
Помаз О. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту 
18. Оптимізація раціонів годівлі сільськогосподарських тварин із 

використанням програмних засобів 
Протас Н. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 
19. Інновації в системі управління персоналом організації 
Сазонова Т. О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту  
20. Особливості споживання продукції рослинництва в регіональному 

розрізі 
Самойлик Ю. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства 
21. Муніципальна підтримка громадських ініціатив 
Сердюк О. І., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

публічного управління та адміністрування; 
Бородін С. Ф., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 
менеджменту 

22. Особливості стратегічного управління в аграрних підприємствах 
Федірець О. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту; 
Воронько-Невіднича Т. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту 
23. Роль маркетингової збутової стратегії сільськогосподарського 

підприємства 
Хурдей В. Д., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу 
24. Управління власними емоціями в професійній діяльності 
Шупта І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

публічного управління та адміністрування 
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Підсекція кафедри іноземних мов  
та українознавства 

1. Особливості функціонування алюзивних ойконімів у сучасному 
англомовному художньому дискурсі 

Лифар А. А., старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства 
2. The peculiarities of Ukrainian and English etiquette speech patterns 
Люлька В. М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземних мов та українознавства; 
Дедухно А. В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов та українознавства 
3. Інтегральний метод навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням 
Ніколаєнко Ю. О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземних мов та українознавства 
4. Інформаційно-комунікативна компетентність як основа 

професійної діяльності менеджерів 
Савенкова О. О., старший викладач кафедри іноземних мов та 

українознавства 
5. Діалогічність роману В. Шевчука «Велесич» 
Сизоненко Н. М., доцент кафедри іноземних мов та українознавства 
6. The problem of moral values among the university students in Ukraine 
Сільчук О. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов та українознавства 
7. Омоніми у назвах фермерських тварин сучасної англійської мови 
Тагільцева Я. М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземних мов та українознавства 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ 
 

Засідання 17 травня 2018 року 
Початок роботи о 13.00 

Навчальний корпус № 4, ауд. 437 
 

Керівник секції – Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів і кредиту. 
Секретар секції – Яловега Л. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку. 
 

1. Державний борг: макроекономічні аспекти в Україні 
Бражник Л.В., кандидат економічних наук, доцент 
2. Сучасний стан та перспективи розвитку системи місцевих податків 

в Україні 
Безкровний О.В., кандидат економічних наук, доцент 
3. Причини збільшення тарифів на послуги з утримання будинків у 

Полтаві 
Дорогань-Писаренко Л.О., кандидат економічних наук, доцент;  
Литвин О.Ю., кандидат економічних наук, доцент;  
Чіп Л.О., кандидат економічних наук, доцент 
4. Екологічний аудит: актуальні аспекти 
Дугар Т. Є., кандидат економічних наук, доцент;  
Мац Т. П., кандидат економічних наук, доцент;  
Ходаківська Л. О., кандидат економічних наук, доцент 
5. Особливості інноваційної діяльності аграрних підприємств України 
Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент;  
Дорошенко А.П., кандидат економічних наук, доцент;  
Кончаковський Є.О., кандидат економічних наук, доцент 
6. Облікова політика підприємства щодо обліку грошових коштів в 

світлі діючого законодавства 
Єрмолаєва М. В., кандидат економічних наук, доцент 
7. Стан страхового ринку України та перспективні напрями його 

розвитку 
Зоря С. П., кандидат економічних наук, доцент;  
Зоря О. П., кандидат економічних наук, доцент 
8. Інноваційне освітнє середовище: сутність і зміст поняття  
Ільченко А.М., кандидат педагогічних наук, доцент 
9. Інституційні підходи до вирішення проблем бухгалтерського обліку 
Канцедал Н.А., кандидат економічних наук, доцент 
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10. Умови визначення фінансового результату діяльності бюджетних 
установ 

Карпенко Н.Г., кандидат економічних наук, доцент;  
Левченко З.М., кандидат економічних наук, доцент;  
Пилипенко К.А., кандидат економічних наук, доцент 
11. Фактори впливу на ефективне використання земель 

сільськогосподарського призначення 
Кононенко Ж.А., кандидат економічних наук, доцент;  
Песцова-Світалка О.С., кандидат економічних наук, доцент 
12. Фінансовий стан ощадно-позичкових і кредитних товариств 

Полтавщини в умовах аграрних реформ кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Краснікова О.М., кандидат економічних наук, доцент 
13. Переваги нормативного методу обліку затрат (стандарт-кост) 
Ліпський Р.В., кандидат економічних наук 
14. Облікова політика установ державного сектору 
Романченко Ю.О., кандидат економічних наук, доцент;  
Тютюнник С.В., кандидат економічних наук, доцент;  
Красота О.Г., кандидат економічних наук, доцент 
15. Індикатори оцінки продовольчої безпеки 
Рудич А.І., кандидат економічних наук, доцент 
16. Класифікація підприємств для ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності 
Тютюнник Ю.М., кандидат економічних наук, доцент 
17. Імперське законодавство 1893 року про заборону селянам продажу 

надільних земель та його наслідки  на території України 
Якименко М.А., доктор історичних наук, професор 
18. Сталий розвиток людства:тенденції та виклики 
Якубенко О.П., кандидат історичних наук, доцент 
19. Адаптивні механізми самосвідомості та самоідентифікації 
Подлєсна Г. В., к. псих. н., доцент кафедри філософії, історії та педагогіки, 

доцент 
20. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін 
Колодій О. С., к. пед. н., доцент кафедри філософії, історії та педагогіки 
21. Формування нового мислення в студентської молоді 
Антонець М.О., к. псих. н., доцент,кафедри філософії, історії та 

педагогіки, доцент 
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22. Проблеми розвитку сільського господарства Наддніпрянської 
України кінця ХІХ - початку ХХ століття в працях зарубіжних дослідників 

Макарець С.В., к. іст. н., доцент кафедри філософії, історії та педагогіки, 
доцент 

23. Логіка та методологія наукового дослідження у навчальному 
процесі закладу вищої освіти 

Киричок О.Б., п. філософ. н., доцент кафедри філософії, історії та 
педагогіки 

24. Критичне мислення як філософсько-методологічна основа 
реформування вищої освіти в Україні 

Шейко С.В., к. філософ. н., завідувач, професор кафедри філософії, історії 
та педагогіки 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОЛОГІЇ 
 

Засідання 17 травня 2018 року 
Навчальний корпус № 1, ауд. 52 

Початок роботи о 12.20 
 

Керівник секції – Юрченко С.О., к.,с.-г.н., доцент кафедри селекції, 
насінництва і генетики 
Секретар секції – Баган А.В., к.,с.-г.н., доцент кафедри селекції, насінництва і 
генетики 

Підсекція кафедри селекції, насінництва і генетики 
1. Біометричний аналіз формування білково-клейковинного 

комплексу у сортів м’якої озимої пшениці селекції Полтавської державної 
аграрної академії 

Тищенко В. Н., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 
селекції, насінництва і генетики; 

Колісник А. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри селекції, 
насінництва і генетики; 

Гусенкова О. В., фахівець першої категорії; 
Харченко К. С., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій і екології 
2. Селекційна цінність колекційних зразків сої за тривалістю періоду 

вегетації 
Рибальченко А. М., асистент кафедри селекції, насінництва і генетики 
3. Потенціал урожайності енергетичних культур в умовах Лісостепу 

України 
Кулик М. І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

селекції, насінництва і генетики 
4. Формування продуктивності сортів пшениці озимої під дією 

гумінових речовин 
Маренич М. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедри 

селекції, насінництва і генетики; 
Юрченко С. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедри 

селекції, насінництва і генетики; 
Баган А. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, кафедри 

селекції, насінництва і генетики; 
Єщенко В. М., аспірант 
5. Формотворчі процеси популяції Triticum astivum (пшениці озимої) 

протягом 18 років 
Тищенко В. Н., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

селекції, насінництва і генетики; 
Баташова М. Є., кандидат біологічних наук, доцент кафедри селекції, 

насінництва і генетики; 
Дубенець М. В., здобувач 
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6. Збалансованість складових урожайності і якості зерна сортів та 
селекційних ліній пшениці озимої в залежності від строків сівби 

Тищенко В. Н., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 
селекції, насінництва і генетики; 

Гусенкова О.В., фахівець першої категорії  
 

7. Результати оцінювання пластичності і стабільності сортів сої 
Білявська Л.Г., кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри 

селекції, насінництва і генетики; 
Діянова А.О., Полтавська державна аграрна академія 
 

8. Елементи біологізації в агротехнологіях сої 
Білявський Ю.В., к.б.н., с.н.с., Полтавська державна аграрна академія 

 

Підсекція кафедри землеробства 
 і агрохімії ім. В. І. Сазанова 

1. Визначення екологічно стабільних територій для органічного 
виробництва за новітніми технологіями 

Ласло О.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова; 

Диченко О.Ю., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова 

2. Формування врожаю кукурудзи на зерно залежно від доз 
мінеральних добрив  

Міщенко О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова; 

Тараненко С.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова 

3. Внесок вчених академії в діяльність громадської спілки 
«Полтавське товариство сільського господарства» 

Опара М.М., кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри 
землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова 

4. Особливості формування бур’янових ценозів на посівах буряка 
цукрового 

Тищенко М.В., кандидат сільськогосподарських наук, Веселоподільська 
дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН України; 

Біленко О.П., кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач 
кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова; 

Левченко А.А., аспірантка, Полтавська державна аграрна академія 
5. Вплив органічних добрив на продуктивність кукурудзи на зерно 
Воропіна В. О., асистент кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова; 
Стиценко Б.О., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
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6. Вплив регуляторів росту на продуктивність пшениці озимої  
Воропіна В.О., асистент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова; 
Ростовський Д.О., здобувач СВО «Магістр» факультету агротехнологій та 

екології 
Підсекція кафедри рослинництва 

1. Ефективність позакореневого внесення регуляторів росту на 
висадках цукрових буряків 

Філоненко С.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
рослинництва 

2. Вплив кореневого підживлення висадків цукрових буряків 
мінеральними добривами на їх насіннєву продуктивність 

Філоненко С.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
рослинництва; 

Кочерга А.А., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
рослинництва 

3. Вплив пророслого зерна на технологічні властивості помольної 
партії 

Шакалій С.М., кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри 
рослинництва 

Підсекція кафедри екології, охорони навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування 

1. Системний аналіз органічного землеробства 
Писаренко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри еколо-

гії, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; 
Писаренко П.В., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова; 
Ростовський Д.О. 
2. Оцінка показників якості продуктів харчування 
Коваленко Н.П., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри еколо-

гії, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; 
Поспелова Г.Д., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування 

Підсекція кафедри загальної та біологічної хімії 
1. Захист біологічних молекул з метою підвищення їх термостабільності 
Короткова І.В., кандидат хімічних наук, доцент; 
Сахно Т.В., здобувач СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
2. Статистическая оценка качества смешивания многокомпонентных 

кормов и премиксов – важный аспект для производства качественной 
продукции 

Крикунова В. Ю., кандидат хімічних наук, доцент 
Кузьменко А., здобувач СВО «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини 
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СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Засідання 17 травня 2018 року 
Початок роботи об 13 год. 00 хв. 
Навчальний корпус № 3, ауд. 310 

 
Керівник секції – Горик О.В., доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри загальнотехнічних дисциплін 
Секретар секції – Дудник В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри 
безпеки життєдіяльності 
 

1. Забезпечення соціального і економічного розвитку радіаційно 
забруднених територій 

Лапенко Т.Г., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки 
життєдіяльності 

2. Шлях зменшення захворювань зорової системи 
Прасолов Є.Я., кандидат технічних наук, професор кафедри безпеки 

життєдіяльності 
3. Навчання працівників суб’єктів господарювання діям у 

надзвичайних ситуаціях 
Дудник В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності 
4. Основні напрямки концепції з організації охорони праці в 

аграрному секторі 
Дрожчана О.У., старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності 
5. Професійні хвороби та шляхи їх профілактики 
Дударь Н.І., завідувач лабораторії кафедри безпеки життєдіяльності 
6. Мобільний зв'язок та здоров’я людини 
Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри безпеки життєдіяльності 
7. Синдром «вигорання» під час праці та його наслідки 
Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри безпеки життєдіяльності 
Дударь Н.І., завідувач лабораторії кафедри безпеки життєдіяльності  
8. Попередні результати випробування машини для виготовлення 

деревної тріски 
Ляшенко С.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

експлуатації машин та обладнання 
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9. Зміна спектрального складу натрієвих ламп високого тиску від 
складу амальгами натрій – цезій – ртуть 

Велит І.А., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації 
машин та обладнання 

Кузьменко О.І., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» інженерно-
технологічного факультету 

Шовкопляс Я.Д., здобувач вищої освіти СВО «Бакалавр» інженерно-
технологічного факультету 

10. Інтерактивне навчання в системі формування професійних умінь 
майбутніх агроінженерів 

Антонець А.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін 

11. Методика визначення оптимальних технологічних режимів 
дробоструминного очищення металевих виробів 

Горик О.В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
загальнотехнічних дисциплін 

Брикун О.М., асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін  
12. Випадкові процеси «загібелі та народження» у моделюванні 

технологічних процесів і систем з дискретними станами в агроінженерії 
Флегантов Л. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін 
13. Щодо питання технічного обґрунтування елементів апарату 

зовнішньої фіксації флотуючих переломів грудної клітки 
Бурлака О.А., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології 

та засоби механізації аграрного виробництва  
Ковальчук С.Б., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 

загальнотехнічних дисциплін 
14. Дослідження ефективності роботи системи знезараження повітря 

УФ-випромінюванням 
Рижкова Т.Ю., старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін  
15. Становлення неевклідових геометрій як фундаментальне відкриття 
Шенгерій Л. М., доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

загальнотехнічних дисциплін 
16. Перспективи використання металокерамічних покриттів при 

відновленні зношених поверхонь деталей машин 
Горбенко О.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

технології та засоби механізації аграрного виробництва 
Келемеш А.О., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 

технології та засоби механізації аграрного виробництва  
17. Дослідження напрямків застосування вібрації при відновленні  

деталей машин  
Іванкова О.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

технології та засоби механізації аграрного виробництва  
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18. Використання ріжучого інструменту із полікристалічних 
надтвердих матеріалів при виготовленні та відновленні деталей 
сільськогосподарських машин 

Лапенко Г.О., кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри 
технології та засоби механізації аграрного виробництва 

19. Дослідження теплового процесу випікання хліба 
Падалка В.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
Лавренко В.В., старший викладач кафедри технологій та обладнання 

переробних і харчових виробництв 
20. Електротехнічні характеристики термоелектричного генератора 

електричної енергії 
Іванов О.М., кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та 

обладнання переробних і харчових виробництв 
Руденко О.Г., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету  
21. Класифікація пошкоджень зерна під час завантаження його в силоси 
Арендаренко В.М., кандидат технічних наук, професор кафедри технологій 

та обладнання переробних і харчових виробництв 
Самойленко Т.В., здобувач, старший лаборант кафедри технологій та 

обладнання переробних і харчових виробництв 
22. Рециклінг відходів технічного сервісу аграрних і переробних 

виробництв 
Дмитриков В.П., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

технологій та обладнання переробних і харчових виробництв  
Падалка В.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
23. Покращення процесу транспортування зернового матеріалу на 

зберігання 
Арендаренко В.М., кандидат технічних наук, професор кафедри технологій 

та обладнання переробних і харчових виробництв 
Онищенко А.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету  
24. Синтез малогабаритного подрібнювача зернових культур 
Арендаренко В.М., кандидат технічних наук, професор кафедри технологій 

та обладнання переробних і харчових виробництв 
Роман С.С., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету  
25. Класифікація способів лущення зерна при виробництві крупів 
Запорожець М.І., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

галузеве машинобудування 
Шарайкін В.В., здобувач вищої освіти СВО «Магістр» інженерно-

технологічного факультету 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Засідання 17 травня 2018 року 
Початок о 14.30 

Навчальний корпус №1, ауд. 23 
 
Керівник секції – Бердник В.П., доктор ветеринарних наук, професор, 
завідувач кафедри нормальної та патологічної анатомії і фізіології тварин. 
Секретар секції – Панасова Т.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент. 
 

1. Інтертріго у мопса  
Дмитренко Н. І., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, доцент 
2. Особливості терапії овець за мелофагозу  
Євстаф’єва В. О., доктор ветеринарних наук, професор, 
Бородай Є. О., аспірант 
3. Поширення та симптоми рахіту в цуценят 
Канівець Н. С., Локес-Крупка Т. П., кандидати ветеринарних наук 
Бурда Т. Л., завідувач навчально-наукової лабораторії терапії 
4. Лікування та профілактика колібактеріозу великої рогатої худоби в 

ТОВ «АФ «Перше Травня» с. Кунцеве Новосанжарського району 
Полтавської області 

Коне М.С., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
Горобець І.Ю., магістр ветеринарної медицини 
5. Застосування фіпронілу для боротьби із кліщами Ophionyssus 

Natricis, що паразитують на зміях 
Корчан Л.М., кандидат ветеринарних наук, доцент,  
Корчан М.І., кандидат ветеринарних наук, доцент  
6. Клінічна та інструментальна діагностика кардіоміопатії у котів 
Кравченко С. О., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
Каришева Л. П., старший викладач кафедри терапії імені професора 

П.І.Локеса 
7. Доказова ветеринарна медицина, планування та біостатистика 
Кручиненко О.В., кандидат ветеринарних наук, доцент 
8. Аналіз розповсюдження хірургічної патології в умовах кінної ферми 

Euro equine sant nicholas des bois France 
Кулинич С.М., доктор ветеринарних наук, професор 
Белакова М.В., студентка СВО «Магістр», факультету ветеринарної 

медицини 



 18 

9. Санітарно-епідеміологічна ситуація щодо опісторхозу людей на 
території Полтавської області 

Михайлютенко С.М., Клименко О.С., кандидати ветеринарних наук, 
доценти 

10. Вірність обраній меті (до дня народження фізіолога, доктора 
біологічних наук, академіка АН України П.Г. Богача) 

Омельченко Г.О., кандидат ветеринарних наук, доцент,  
Щербак В.І., старший викладач 
11. Окремі аспекти вивчення африканської чуми свиней  
Тітаренко О.В., кандидат ветеринарних наук, доцент 
12. Анохін Петро Кузьмич – автор теорії функціональних систем (до 

120-річчя з дня народження) 
Шерстюк Л.М., старший викладач 
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СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  
І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 
Засідання 17 травня 2018 року 
Початок роботи об 14 30 

Навчальний корпус № 4, ауд. 428 
 

Керівник секції – Поліщук А. А., доктор сільськогосподарських наук, 
професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва   
Секретар секції – Кодак Т. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри технології переробки продукції тваринництва 

 
1. Спосіб визначення концентрації сперміїв у нативній спермі кнурів 
Біндюг Д. О., кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач 

кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин 
2. Перспективи розвитку бджільництва в Україні 
Бондаренко О. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
3. Ефективність застосування інноваційних технологій в системі 

виробництва товарних яєць на ПАТ «Полтавська птахофабрика» 
Васильєва О. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор 

кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин 
4. Доцільність лінійного розведення у сучасному свинарстві 
Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин 
5. Мікроклімат приміщень для утримання лактуючих корів 

зарубіжної селекції  
Волощук В. М., доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент 

НААН України, директор Інституту свинарства і агропромислового 
виробництва НААН України;  

Хоценко А. В., молодший науковий співробітник 
6. Будиночок куріневого типу для табірно-пасовищного утримання 

підсисних свиноматок 
Горіславець А. І., аспірант Інституту свинарства і АПВ НААН України 
7. Особливості коптіння сала 
Кодак Т. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології переробки продукції тваринництва 
8. Соєве молоко в харчуванні людей та годівлі тварин 
Коробка А. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

годівлі зоогігієни сільськогосподарських тварин 
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9. М’ясна продуктивність свиней при забої за різних вагових 
кондицій 

Кравченко О. І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор 
кафедри технології переробки продукції тваринництва 

10. Вплив годівлі недоброякісними кормами на стан здоров’я та 
продуктивність свиней 

Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
технології переробки продукції тваринництва 

11. Розроблення заходів щодо попередження розвитку бактеріофагів 
на молокопереробних підприємствах 

Ножечкіна-Єрошенко Г. М., кандидат технічних наук, доцент, професор 
кафедри технології переробки продукції тваринництва 

12. Перспективи переробки відходів тваринництва та рослинницької 
сировини 

Поліщук А. А., доктор сільськогосподарських наук, професор, декан 
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 

Ульянко С. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач 
кафедри годівлі зоогігієни сільськогосподарських тварин;  

Мироненко О. І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент;  
Рак Т. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент;  
Матюха В. В., старший викладач кафедри годівлі зоогігієни 

сільськогосподарських тварин 
13. Характеристика класичних видів кінного спорту 
Слинько В. Г., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва;  
Березницький В. І., старший викладач кафедри технології виробництва 

продукції тваринництва 
14. Сучасний стан молочної галузі в Україні 
Тендітник В. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач, 

професор кафедри технології переробки продукції тваринництва;  
Кодак Т. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології переробки продукції тваринництва;  
Кузьменко Л. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології переробки продукції тваринництва;  
Мокра С. Ю., здобувач СВО «Магістр» факультету ветеринарної медицини 
15. Пропозиції покращення рибогосподарської діяльності на 

Полтавщині 
Усачова В. Є., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва 
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16. Проникність цервікса у свинок  
Усенко С. О., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва;  
Шостя А. М., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри технології виробництва продукції 
тваринництва;  

Чухліб Є. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
технології виробництва продукції тваринництва;  

Березницький В. І., старший викладач кафедри технології виробництва 
продукції тваринництва 

17. Новітні селекційно-генетичні методи у племінній роботі з 
миргородською породою свиней 

Цибенко В. Г., кандидат сільськогосподарських наук, директор ДП ДГ 
«ім. Декабристів» Інституту свинарства і агропромислового виробництва 
НААН України;  

Ващенко П. А., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 
співробітник;  

Саєнко А. М., кандидат сільськогосподарських наук;  
Балацький В. М., кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник;  
Шаферівський Б. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин; 
Албул Л. В., аспірант Інституту свинарства і агропромислового 

виробництва НААН України 
18. Пробіотики в годівлі телят 
Чижанська Н. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри годівлі 

зоогігієни сільськогосподарських тварин 
19. Вплив паратипових факторів на ефективність вирощування 

відгодівельного молодняку свиней 
Шаферівський Б. С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин  
20. Основні поняття та визначення якості й безпечності харчових 

продуктів 
Юхно В. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри технології переробки продукції тваринництва; 
Юхно В. А., магістр  
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