ПРОГРАМА ІІІ МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної Інтернет-конференції
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АГРОЕКОЛОГІЇ»
1 листопада 2017 р., web-сайт Миколаївської ДСДС ІЗЗ НААНУ України
ПРОГРАММА ІІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ научно-практической Интернет-конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРОЭКОЛОГИИ»
1 ноября 2017 г., web-сайт Николаевской ГСОС ИОЗ НААНУ Украины www.mіapv.com.ua
Program of ІІІ International Scientific and Practical
Conference "MODERN PROBLEMS OF AGROECOLOGY"
November 1, 2017 web-site of Mykolayiv State Agricultural Experimental Station
Секція «Проблеми збереження біорізноманіття» Секция «Проблемы сохранения биоразнообразия»
Section «Biodiversity Issues»
1. Cтан та перспективи розвитку генетичних резерватів головних лісоутворюючих порід
Житомирщини (Матковська С.І., кандидат с.-г. наук, доцент – Житомирський національний
агроекологічний університет, м. Житомир, Україна)
2. Селекция люпина в Республике Беларусь (Крицкий М.Н., кандидат с.-х. наук; Шор В.Ч.,
кандидат с.-х. наук; Козловский А.А., научный сотрудник – РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, Республика Беларусь)
3. Пути сохранения и восстановления генетических ресурсов зернобобовых культур в
Азербайджане (Шихалиева К.Б., доктор философии, ст. научный сотрудник – Институт
Генетических Ресурсов, г. Баку, Азербайджан)
4. Лісові пожежі як основний чинник погіршення біорозмаїття лісових екосистем Херсонщини
(Тимощук І.В., заст. директора; Глод О.І., в.о. директора – Степовий філіал УНДІ лісового
господарства та агролісомеліорації, Херсонська обл., Україна)
5. Поширення лілії лісової (Lilium martagon L.) на Півночі Житомирщини (Бумар Г.Й.,
кандидат біол. наук, науковий співробітник – Поліський природний заповідник, Житомирська
обл., Україна)
6. Проблема сохранения биологического разнообразия (Нигмонова М., студентка –
Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Узбекистан)
7. Оценка распространения инвазивного растения Euphorbia lucida Waldst. et Kit. На пойменных
лугах Правобережья Припяти в Национальном парке «Припятский» (Чумаков Л.С., кандидат биол.
наук, ст. научный сотрудник; Масловский О.М., кандидат биол. наук, зав. сектором – Институт
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, г. Минск, Республика Беларусь)
8. Micromammalia селитебных местообитаний и стадий восстановительных «послепашенных»
сукцессий в средней тайге (Оботуров А.С., аспирант – Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация)
9. Половой диморфизм бычка-гонца Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) в р. Днепр (в
пределах Беларуси) (Григорчик А.П., мл. научный сотрудник – ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам», г. Минск, Республика Беларусь)
10. Сообщества мелких млекопитающих лесных островов сельскохозяйственно освоенной части
средней тайги (Емельянова Л.Г., кандидат географ. наук, доцент; Оботуров А.С., аспирант –
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская
Федерация)
11. Ecological agriculture-solution for limiting pollution and poverty (Crismaru V., doctor of
agricultural sciences, senior researcher – Institute of Ecology and Geography, с. Kishinev, Republica of
Moldova)
Секція «Моніторинг стану природного середовища» Секция «Мониторинг состояния природной среды»
Section «Monitoring of natural environment»
1. Добавки для удержания почвенной влаги (Адамоните И.П., доктор PhD, доцент; Грибаускене

В.В., доктор PhD, доцент; Тапараускене Л.А., доктор PhD, доцент; Вичене Г.В., магистр –
Университет им. Александраса Стульгинскиса, Инженерный институт водных ресурсов, г.
Каунас, Литовская республика)
2. Регулировка дренажного стока и влажности почвы (Адамоните И.П., доктор PhD, доцент;
Тапараускене Л.А., доктор PhD, доцент – Университет им. Александраса Стульгинскиса,
Инженерный институт водных ресурсов, г. Каунас; Станкявичус П.А., магистр – ЗАТ
«Алитусская мелиорация», г. Алитус; Варкалис Э.З., магистрант, строительный эксперт –
Муниципалитет, г. Ретавас; Литовская республика)
3. Застосування засобів оперативного спостереження для забезпечення екологічної безпеки
регіону (Климчик О.М., кандидат с.-г. наук, доцент; Ковальчук С.В., магістр – Житомирський
національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна)
4. Сучасний стан лісових насаджень Поліського Природного Заповідника та проблеми їх
збереження (Бєльська О.В., молодший науковий співробітник – Поліський природний
заповідник, Житомирська обл., Україна)
5. Influence of microorganism and plants on mobility metal (Basova R. student; Abukhovich Z. student;
Shoabdukarimova D. student – Uzbek State World Languages University, с. Tashkent, Uzbekistan)
6. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны
природы (Шоабдукаримова Д., студентка – Узбекский государственный университет
мировых языков, г. Ташкент, Узбекистан)
7. Influence of oil concentration on antagonistic relations Aspergillus fumigates and bacteria from oil
polluted soils (Isroilov R., student, Ubaidullaev B., student, Nurmamatov Sh., student – Uzbek State
World Languages University, с. Tashkent, Uzbekistan)
8. Influence of heavy metals on cytogenetic indicators of forest plants (Makhmudov B., student;
Mumindjanov R., student; Khushvaktova Kh., assistant professor – Uzbek State World Languages
University, с. Tashkent, Uzbekistan)
9. Effect of nitrogen bacteria in Arid zones and development of forest plants (Djumaniyazov T., student;
Khamdamov D.S., senior lecturer; Umarov B.R., assistant professor – Uzbek State World Languages
University, с. Tashkent, Uzbekistan)
10. Agroecology in Uzbekistan (Barbu G., student – Uzbek State World Languages University, с.
Tashkent, Uzbekistan)
11. Патогенный комплекс возбудителей корневых гнилей пшеницы в Тамбовской области
(Бучнева Г.Н., кандидат биол. наук, ст. научный сотрудник – Среднерусский филиал ФГБНУ
«ФНЦ им. И.В. Мичурина», Тамбовская обл., Российская Федерация)
12. Вопросы прогноза развития возбудителей ржавчины в агроэкосистемах зерновых культур
(Чекмарев В.В., кандидат с.-х. наук, ст. научный сотрудник – Среднерусский филиал ФГБНУ
«ФНЦ им. И.В. Мичурина», Тамбовская обл., Российская Федерация)
13. Стратегія інвентаризації чисельності популяції лося (Alces Alces L.) в Україні (Шейгас І.М.,
кандидат с.-г. наук, ст. науковий співробітник – Степовий філіал УНДІ лісового господарства
та агролісомеліорації, Херсонська обл.; Семенюк С.К., кандидат біол. наук, доцент –
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна)
14. До аналізу сучасної методики обліку чисельності диких ратичних (CERVIFORMES) тварин
(Семенюк С.К., кандидат біол. наук, доцент – Херсонський державний університет, м. Херсон;
Шейгас І.М., кандидат с.-г. наук, ст. науковий співробітник – Степовий філіал УНДІ лісового
господарства та агролісомеліорації, Херсонська обл., Україна)
15. Биологический мониторинг как обязательный компонент экологического мониторинга
(Зуенок Т.В., магистрант – УО «Белорусский государственный педагогический университет им.
М. Танка», г. Минск, Республика Беларусь)
16. Оцінка економічної ефективності використання сільськогосподарських земель (Гулько О.Р.,
кандидат екон. наук, асистент; Винарчик Л.В., ст. викладач, Хавар М.В., студент –
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна)
17. Вопросы прогноза развития возбудителей ржавчины в агроэкосистемах зерновых культур
(Тимошенко А.Н., аспирант; Колесников С.И., доктор с.-х. наук, профессор – Южный
федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, г. Ростов-

на-Дону, Российская Федерация)
18. Биодиагностика гидроморфных почв восточного Приазовья разного землепользования
(Муругина В.С., лаборант-исследователь; Казеев К.Ш., кандидат географ. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник – Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская
Федерация)
19. Интенсивность дыхания почв агроценозов юга России (Полторацкая Т.А., студентка;
Якимова А.С., студентка – Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская
Федерация)
20. Изменение численности бактерий рода Azotobacter чернозема южного Тамани в условиях
химического загрязнения (Кузина А.А., кандидат биол. наук, мл. научный сотрудник; Колесников
С.И., доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой – Южный федеральный университет, Академия
биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
21. Оцінка стійкості чорнозему звичайного нижнього Дону до забруднення нафтою і важкими
металами щодо зміни целюлозолітичної активності (Мамонова О.М., студентка; Ляшенко Ю.В.,
студентка; Колесніков С.І., доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедрою – Південний федеральний
університет, м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація)
22. Вплив хімічного забруднення на активність дегідрогенази коричневих червоноколірних
ґрунтів Криму (Ляшенко Ю.В., студентка; Мамонова О.М., студентка; Колесніков С.І., доктор
с.-г. наук, професор, зав. кафедрою – Південний федеральний університет, м. Ростов-на-Дону,
Російська Федерація)
23. Keep our environmental clean (Tursunova N.A., teacher – Uzbek State World Languages
University, с. Tashkent, Uzbekistan)
23. Ecology and human health (Tursunova N.A., teacher – Uzbek State World Languages University, с.
Tashkent, Uzbekistan)
24. Agroecological achievements and problems of Uzbekistan (Usmanaliev Kh.M., student;
Mudarisova R.Kh., PhD in Medical sciences, associate professor – Uzbek State World Languages
University, с. Tashkent, Uzbekistan)
25. The green house effect (Sultanov S., student; Khushvakhtova Kh., associate professor – Uzbek
State World Languages University, с. Tashkent, Uzbekistan)
26. Вивчення фауни та чисельності безхребетних Поліського заповідника за допомогою
ґрунтових пасток (Кобзар Л.І., науковий співробітник – Поліський природний заповідник,
Житомирська обл.; Кириченко-Бабко М.Б., кандидат біол. наук, науковий співробітник;
Назаренко В.Ю., кандидат біол. наук, ст. науковий співробітник – Інститут зоології ім. І.І.
Шмальгаузена, м. Київ, Україна)
27. Моніторинг стану повітряного басейну міста Червоноград (Гулевата Н.Г., студент; Савчук
Л.В., кандидат техн. наук, доцент – Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів,
Україна)
28. Аналіз стану поверхневих вод Західного регіону (Бабій В.В., студент; Савчук Л.В., кандидат
техн. наук, доцент – Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна)
29. Підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель (Маланчук М.С., кандидат
техн. наук, доцент; Музика Н.М., кандидат екон. наук, доцент; Сай В.М., кандидат техн. наук,
доцент – Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна)
Секція «Агроекологія» Секция «Агроэкология» Section «Agroecology»
1. Изменение содержания гумуса в почве зернового севооборота в зависимости от системы
удобрений, использования соломы и пожнивных культур в Беларуси (Сквируха А.Ч., кандидат с.х. наук – РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино,
Республика Беларусь)
2. Влияние препаратов Фитовитал и Наноплант на урожайность зернобобовых культур
(Савельева Л.М., магистр с.-х. наук, научный сотрудник – РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, Республика Беларусь)
3. Вирощування суниці садової за краплинного зрошення на півдні України (Савостяник С.Ю.,
н. співробітник – Миколаївська ДСГДС ІЗЗ НААН, Миколаївська обл., Україна)

4. Випробування сортів пшениці озимої з виділенням найбільш придатних до широкого
впровадження у виробництво (Дикий В.В., кандидат с.-г. наук, зав. відділом; Лавришина О.Є.,
н. співробітник – Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН, Миколаївська обл., Україна)
5. Виробництво екологічно чистої продукції картоплі на півдні України (Єремєєва С.П., н.
співробітник – Миколаївська ДСГДС ІЗЗ НААН, Миколаївська обл., Україна)
6. Результаты изучения зеленой массы ярового рапса (Домбровская Ю.В., соискатель – ТОО
«Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», Акмолинская обл.,
Казахстан)
7. Изучение наростания биомассы гречихи на севере Казахстана (Илле О.В., мл. научный
сотрудник – ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»,
Акмолинская обл., Казахстан)
8. Влияние химических препаратов на виды грибов рода FUSARIUM (Дубровская Н.Н., научный
сотрудник – Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», Тамбовская обл.,
Российская Федерация)
9. К вопросу повышения биоэнергетического потенциала гороха (Гвоздова Л.Й., кандидат с.-х.
наук; Крайко Т.С., научный сотрудник – РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
земледелию», г. Жодино, Республика Беларусь)
10. Не слід забувати про овес (Качанова Т.В., кандидат с.-г. наук, доцент – Миколаївський
національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна)
11. Солодка – фитомелиорант засоленных земель (Камалова М.Д., кандидат биол. наук, доцент
– Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Узбекистан)
12. Агротехника солодки в условиях засоления (Камалова М.Д., кандидат биол. наук, доцент –
Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Узбекистан)
13. Роль екологічних біотехнологій у формуванні збалансованих агроекосистем (Криштоп Є.А.,
кандидат с.-г. наук, доцент; Волощенко В.В., кандидат вет. наук, доцент – Харківський
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна)
14. Влияние агрогенеза на содержание гумуса в коричневых и дерново-карбонатных почвах
(Казеев Д.К., студент; Безус Е.И., лаборант-исследователь – Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
15. Влияние технологии прямого посева на экологическое состояние черноземов (Мокриков Г.В.,
научный сотрудник, кандидат биол. наук – Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
Российская Федерация)
16. Мезофауна черноземов сухостепной зоны Предкавказья (Якимова А.С., студентка;
Полторацкая Т.А., студентка; Казеев К.Ш., кандидат географ. наук, профессор – Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
17. Особливості вирощування гісопу лікарського (Єропкін В.А., кандидат екон. наук, директор;
Андрійченко Л.В., кандидат с.-г. наук, вчений секретар; Коцюрубенко Н.І., молодший науковий
співробітник – Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН, Миколаївська обл., Україна)
18. Економічна ефективність виробництва пряно-ароматичних трав (Єропкін В.А., кандидат
екон. наук, директор – Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН, Миколаївська обл., Україна)
Секція «Соціально-правові аспекти природокористування та екологічної освіти»
Секция «Социально-правовые аспекты природопользования и экологического образования»
Section «Social and legal aspects of nature and environmental education»
1. Аналіз державного контролю за використанням та охороною земель (Хавар Ю.С., кандидат
техн. наук, доцент; Павлишин В.Б., магістр – Національний університет «Львівська
політехніка», м. Львів, Україна)
2. Environmental education for children with pedagogical technologies (Nasimov I.I., student – Uzbek
State World Languages University, с. Tashkent, Uzbekistan)

