
  

 

  

ЦЕНТР ВИСТАВОЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 

 

В рамках V СПЕЦІАЛІЗОВАННОЇ ВИСТАВКИ  

«Агро-СФЕРА» 

 

ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Технології виробництва 

сільськогосподарської продукції,  як 

запорука продовольчого різноманіття та 

безпеки» 

 

Місце проведення: 

22 листопада, 

четверг,14.30-17.30 

конференц-зал № 1 

 

Дата проведення: 

22  листопада 2018  року, ОДЕССА 



В рамках V-ої СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ "Агро-СФЕРА" 

планується проведення 22 листопада 2018 р., четверг, о 14.30-17.30 год  

в конференц-залі №1 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Технології виробництва сільськогосподарської продукції,  як 

запорука продовольчого різноманіття та безпеки» 

Організатор: Одеський державний аграрний університет,  

Агробіотехнологічний факультет, Факультет ветеринарної медицини та 

біотехнологій 

 

ПРОГРАМА 

 

 

Час 

проведення 

СПІКЕРИ: 

 

13:00-14:30 Прибуття та реєстрація учасників конференції 

14:30 Відкриття конференції 

Вітальне слово організаторів до учасників конференції 

1. Іщенко Ірина Олександрівна, декан агробіотехнологічного 

факультету, доцент кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії Одеського державного аграрного університету 

Міністерства освіти і науки України 

Тема доповіді: «Перспективи залучення молодих вчених в 

науково-дослідну роботу в Південному регіоні» 

 

 

2. Чігірьов Валерій Олександрович, доцент кафедри генетики, 

розведення і годівлі сільськогосподарських тварин Одеського 

державного аграрного університету Міністерства освіти і науки 

України 

Тема доповіді: «Сучасні генотипи овець як джерело 

отримання еко-продукції» 

 

 

3. Хамід Кіра Олександрівна, Голова Одеської міської ГО 

«Одеське міське об’єднання бджолярів», Президент 

громадської організації «Міжнародна науково-інформаційна 



спілка» «KhamidGroup», асистент кафедри технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва Одеського 

державного аграрного університету Міністерства освіти і науки 

України 

Тема доповіді: «Організаційно-економічні засади 

функціонування ринку меду в Україні» 

 

4. Кривенко Анна Іванівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, заступник директора з наукової роботи Одеської 

державної сільськогосподарської дослідної станції 

Національної академії аграрних наук України 

Тема доповіді: «Адаптивний потенціал сучасних сортів 

пшениці озимої та його прояв у зв’язку зі змінами клімату 

України» 

 

5. Попова Лариса Василівна, к. б. н, доцент каф. захисту, 

генетики і селекції рослин, Одеський державний аграрний 

університет МОН України, АБТф. 

Тема доповіді: «Огляд біологічних методів захисту рослин 

від шкідливих організмів» 

6. Китаєва Алла Павлівна, д.с.-г.н, професор кафедри ТВППТ , 

Одеський державний аграрний університет МОН України, 

ФВМіБТ 

Тема доповіді: «Світовий генофонд м’ясної худоби» 

 

7. Мкртчян Самвел Сережаєвич, директор фермерського 

господарства «У Самвела», директор ТМ «Жива Хлорела» 

Тема доповіді: «Презентація продукції ТМ «Жива 

ХЛОРЕЛА» 
8. Сідашова Світлана Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, біотехнолог-консультант 

Аграрної дорадчої служби Одеського державного аграрного 

університету Міністерства освіти і науки України 

Тема доповіді: «Жива Хлорела в птахівництві. Виробництво 

продуктів птахівництва (харчові та інкубаційні яйця, 

молодняк курей, м'ясо курей) без антибіотиків в 

фермерському господарстві «У Самвела»: досягнення та 

перспективи органічного направлення» 
9. Мельничук Оксана Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту Одеський державний аграрний 

університет МОН України 

Тема доповіді: "Прикладні аспекти формування товарно-



продуктових стратегій аграрних підприємств" 

 

10.  Хреновськов Едуард Іванович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії Одеського державного 

аграрного університету Міністерства освіти і науки України 

Тема доповіді:«Продуктивність клонів технічних сортів 

винограду на терасах» 
11 Балан Галина Олександрівна, к. с.-г. н, доцент каф. 

захисту,генетики і селекції рослин Одеський державний 

аграрний університет МОН України, АБТф. 

Тема доповіді: «Фомопсис соняшнику: ідентифікація 

збудника в умовах Південного Степу України» 

12  Савчук Юрій Олексійович, асистент кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії Одеського державного 

аграрного університету Міністерства освіти і науки України 

Тема доповіді: «Освоєння схилових ділянок виноградними 

насадженнями з застосуванням абсорбентів» 

 

13 Москалюк Інна Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри 

агроінженерії,  

Дударев Ігор Іванович, к.т.н., доцент кафедри агроінженерії, 

Одеський державний аграрний університет МОН України 

Тема доповіді: «Впровадження ефективних технологій 

приготування та зберігання комбікормів» 

 

14 Житков Сергій Сергійович, асистент кафедри агроінженерії 

Уминський Сергій Михайлович, к.т.н., доцент кафедри 

агроінженерії, Одеський державний аграрний університет 

МОН України 

Тема доповіді:«Установка для виготовлення рідких кормів» 

15 Смирнова Наталія Василівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту, Одеський державний 

аграрний університет, Україна,  

Тема доповіді: «Цифрові технології в  інноваційному 

розвитку логістики» 
16 Карпенко Ольга Олексіївна, кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник, Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень Національної академії 

аграрних наук України, президент громадської організації 

«Всеукраїнській екологічний центр» 

Тема доповіді: "Презентація проекту "AgriTradeNet" (BSB-



383), який реалізується у рамках  Спільної операційної 

програма Black Sea Basin 2014-2020" 
17 Карпенко Герман Юрійович  

Karpenko Herman, Institute of Market Problems and 

Economic&Ecological Research of  NAS  of Ukrainian 

Researcher «Marine and River Litter Elimination New 

Approach eMS Ref No: BSB -139»MARLENA  
18 Петренко Світлана Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії Одеського державного 

аграрного університету Міністерства освіти і науки України 

Тема доповіді: «Інноваційні фактори в технології 

вирощування садивного матеріалу винограду із закритою 

кореневою системою» 

19 Ожован Олена Олександрівна,кандидат біологічних наук, 

асистент кафедри землеустрою і кадастру Одеського 

державного аграрного університету Міністерства освіти і науки 

України 

Тема доповіді: «Гумусовий стан автоморфних грунтів 

Північно-Західного Причорномор*я» 

20 Пушкар Тетяна Дмитрівна,  к. с.-г. н., доцент кафедри 

ТВППТ , Одеський державний аграрний університет МОН 

України, ФВМіБТ 

Тема доповіді: «Використання озонних технологій та 

штучного холоду в галузях АПК» 

21 Зеленянська Наталія Миколаївна, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу розсадництва і розмноження винограду 

Національного наукового центру «Інституту виноградарства і 

виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії 

аграрних наук України 

Тема доповіді: «Презентація інноваційно-наукової 

діяльності відділів Національного наукового центру 

«Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. 

Таїрова» 

22 Цандур Микола Миколайович, директор СТОВ 

«Чорноморський альянс», аспірант Інституту садівництва 

НААН  

Тема доповіді: «Зональні особливості технології 

вирощування актинідії та адаптаційний потенціал сортів в 

ґрунтово-кліматичних умовах Північного Причорномор’я 

України»  
23 Yelizaveta Turenko, Visual identity concept and communication 



strategy of the project “Marine and River Litter Elimination New 

Approach 

eMS Ref No: BSB - 139 - MARLENA, Researcher 

Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research 

of  NAS  of Ukrainian 

24 Лисенко Ольга Вікторівна, Вяликов Сергій Сергіович, 

керівники Центру апітерапії та продуктів бджільництва 

«Медовий Рай», м. Одеса 

Тема доповіді: «Продукти бджільництва та апітерапія для 

відновлення здоров’я та довголіття» 

25 Стебловська Анастасія Валеріївна – студентка 1 курсу тех 

спеціальності 204 - "Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва" 

Косенко Світлана  Юріївна к.с.-г.н., доцент кафедри ТВПТТ 

Одеський державний аграрний університет МОН України, 

ФВМіБТ 

Тема доповіді: «Підготовка спортивних коней до змагань з 

конкуру в умовах кінно-спортивного клубу «Тополь» м. 

Одеси» 

26 Флакей Валерій Валерійович – студент 5 курсу спеціальності 

201 - "Агрономія" 

Тема доповіді: «Обґрунтування ефективності технології 

вирощування органічної сої в Лісостеповій зоні» 
27 Кирильчук Анастасія Ігорівна – студентка 4 курсу 

спеціальності 203 - "Садівництво та виноградарства" 

Одеський державний аграрний університет МОН України, 

АБТф. 

Тема доповіді: « Особливості і перспективи впровадження 

системи точного землеробства в Степовій зоні Півдня 

України» 

28 Пислар Галина Валентинівна, виконавчий директор компанії 

експортера ТОВ «Мед-ОК» 

Доповідь на тему: «Маркетинг меду в Україні, поточний 

стан експорту та перспективи українського меду на 

світових ринках» 

29 Булаєва Юлія Юріївна, к. с.-г. н., зав. відділу екології 

винограду ННЦ "ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 

Тема доповіді: "Система географічних зазначень. Сучасні 

методи контролю якості та походження продукції 

виноградарства та виноробства" 
30 Пєсарогло Олена Георгіївна, к.х.н., доцент кафедри 

садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського 



державного аграрного університету Міністерства освіти і науки 

України 

Тема доповіді: «Ефективнiсть застосування металохелатних 

комплексiв в рослинництві» 
31 Кравцов Дмитро, консультант з раціонального 

природокористування, UHBDP 

Тема доповіді: «Інтегрований захист рослин у закритому 

ґрунті».  
32 Слюсаренко Віолетта Сергіївна, аспірант кафедри 

садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського 

державного аграрного університету Міністерства освіти і науки 

України 

Тема доповіді: «Продуктивність груші за ґрунтового 

удобрення та позакореневого підживлення в Південному 

Степу України» 

33 Минзул Аліна Миколаївна, Вчений секретар ОДАУ, асистент 

кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії 

Одеського державного аграрного університету Міністерства 

освіти і науки України 

Тема доповіді: «Економічна ефективність вирощування 

інтродукованих клонів технічних сортів винограду в 

умовах півдня України» 

34 Сідашова Світлана Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, біотехнолог-консультант 

Аграрної дорадчої служби Одеського державного аграрного 

університету Міністерства освіти і науки України 

Тема доповіді: «Експериментальне силосування зеленої 

маси ейхорнії – вичення перспектив нетрадиційних 

кормових культур в умовах зміни клімату (Експеримент на 

базі ФГ «У Самвела» 
35 Попова Людмила Миколаївна, к .с-г .н, доцент каф. польових 

та овочевих культур Одеський державний аграрний 

університет МОН України, АБТф. 

Тема доповіді: «Сучасна технологія вирощування часнику» 

36 Буюклі-Таран Тетяна Петрівна, Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень Національної академії 

аграрних наук України 

Тема доповіді: «Фактори формування рівня ефективності 

галузі м’ясного скотарства» 



37 Вовченко Геннадій Іванович, Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень Національної академії 

аграрних наук України 

Тема доповіді: «Фактори розвитку органічного сегмента 

аграрного виробництва в Україні» 

Учасники конференції: представники: Державної служби України з 

питань безпечності та якості харчових продуктів, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, міжнародних організацій та установ, 

провідні виробники та експерти в галузі виробництва сільськогосподарської 

продукції; виробники сільськогосподарської продукції, фермери, науковці, 

студенти, експерти, виробники обладнання, успішні підприємці. 

 

Партнери Міжнародної науково-практичної конференції  

«Технології виробництва сільськогосподарської продукції,  як запорука 

продовольчого різноманіття та безпеки» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


