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Міжнародна науково-практична конференція  

 «Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і 

виробництва»  

 

ЗАКЛАДИ – УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 

ВП НУБіП УКРАЇНИ  «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

КАРЛОВ УНІВЕРСИТЕТ, ПРАГА, ЧЕХІЯ 

 

КІЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КРІСТІАНА АЛЬБРЕХТА 

  

ВЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, АВСТРІЯ 

 

УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУСЬ 

 

ВАРШАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  НАУК О ЖИЗНИ, ПОЛЬША 

 

CЛОВАЦКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

МЕНДЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.С. СЕЙТКАСИМОВА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

ІМЕНІ О.М.БЕКЕТОВА 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КПІ» 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ КНУ ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА 

 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА  

 

ВП НУБІП УКРАЇНИ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

ВП НУБІП УКРАЇНИ «БОБРОВИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ІМ.О.МАЙНОВОЇ» 

 

ПРИЛУЦЬКИЙ  АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

ТАРАЩАНСЬКИЙ  АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

МИРОГОЩАНСЬКИЙ  АГРОТЕХНІЧНИЙ  КОЛЕДЖ 

 

ДП НМЦ «АГРООСВІТА» 

 

 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Лукач  

Василь Степанович 
- к.п.н., доцент, заслужений працівник народної освіти 

України, відмінник аграрної освіти України, директор  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Литовченко  

Олена Володимирівна 
- директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Толочко 

Світлана Вікторівна 

- к.п.н., заступник директора з навчально-виховної роботи  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Шеїн 

Тетяна Володимирівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Царук  

Наталія Георгіївна 

- к.е.н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Ландик  

Олександр Григорович 

- завідувач відділення технічно-енергетичних систем та 

засобів автоматизації ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Романенко 

Тетяна Василівна 

- завідувач відділення економіки, логістики та інформаційних 

систем ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Лавська 

Наталія Вікторівна 

- к.с.г.н., методист відділень ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Марданов 

Темирбулат Камзенович 

- директор Индустриально-экономического колледжа  

имени академика Г.С. Сейткасимова, Республика Казахстан 

Друк 

Валентина Юрьевна 

- к.э.н., доцент, декан экономического факультета                         

УО «Полесский государственный университет», Республика 

Белорусь 

Голебевський  

Ярослав 

- профессор, декан факультета экономических наук 

Варшавского университета наук о жизни 

Івета  

Зенткова 

- декан факультета экономики и менеджмента, доктор ING, 

Cловацкий аграрный университет в г.Нитра, Словацкая 

Республика 

Ладіслав  

Гавел 

- кандидат наук, профессор RNDr, Мендель университет в 

г.Брно, Чешская Республика 

Тимофеев 

Андрей Трофимович 

- старший научный сотрудник ООО «Этон», Республика 

Белорусь 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

09 грудня (середа) 

08.30-11.00 –  розміщення та реєстрація учасників конференції. 

11.00-12.00 –  пленарне засідання. 

12.00-13.00 –  перерва на обід. 

13.00-17.00 –  робота секцій за напрямами. 

10 грудня (четвер) 

09.00-12.00 –  підведення підсумків конференції. 

12.00-13.00 –  перерва на обід. 

13.00-16.00 –  культурно-екскурсійна програма.       

17.00-17.30 –  від’їзд учасників конференції. 

Регламент 

Доповіді на пленарному засіданні до 20 хв. 

Наукові повідомлення на засіданнях секцій до 10 хв. 

Виступи в обговоренні         до 5 хв. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

09 декабря (среда) 

08.30-11.00 –  размещение и регистрация участников конференции. 

11.00-12.00 –  пленарное заседание. 

12.00-13.00 –  перерыв на обед. 

13.00-17.00 –  работа секций за направлениями. 

10 декабря (четверг) 

09.00-12.00 –  подведение итогов. 

12.00-13.00 –  перерыв на обед. 

13.00-16.00 –  культурно-экскурсионная программа.       

17.00-17.30 –  отъезд участников конференции. 

Регламент 

 

Доклады на пленарном заседании до 20 мин. 

Научные сообщения на заседаниях секций до 10 мин. 

Выступления в обсуждении до 5 мин. 

Для справок до 3 мин. 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(навчальний корпус, читальний зал) 

Відкриття конференції  

(Вітальне слово до учасників конференції) 

 

Вступне слово: 

 

Литовченко  

Олена  

Володимирівна 
-  

директор ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

Толочко 

Світлана 

Вікторівна  

- к.п.н., заступник директора з навчально-виховної 

роботи ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

НАВЧАННЯ В ONLINE - РЕЖИМІ 

Дубко 

Валерій 

Олексійович 

- доктор фізико-математичних наук, професор  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Зборина 

Ирина  

Михайловна 

-  кандидат экономических наук, доцент Полесского 

государственного университета, Республика 

Белорусь 

  РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МОНОПОЛИЗМА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Івета Зенткова 

 
- доктор ING, декан факультета економики и 

менеджмента Cловацкого аграрного университета  

 

 



СЕКЦІЯ № 1 

Напрям: 

«Актуальні проблеми освіти та шляхи їх вирішення» 
(навчальний корпус, читальний зал ) 

 

Керівники секції:   

Зенткова Івета  -  доктор ING, декан факультету економіки та 

менеджменту Cловацького аграрного університету 

Шеїн  

Тетяна Володимирівна 
- заступник директора з навчально-виховної роботи  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

 

Секретар секції: 

  

Кулик  

Оксана Анатоліївна 
- голова циклової комісії  обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Зенткова Івета,  декан факультету економіки та менеджменту, доктор ING 

Cловацького аграрного університету в м. Нітра, Словацька Республіка 

Развитие инновационного монополизма в условиях современной 

экономики 

 

2.  Литовченко О.В., директор  ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Методичні засади формування професійних компетенцій майбутніх 

фахівців 

 

3.  Шеїн Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Виховна робота у вищому навчальному закладі: змістовий аспект 

 

4.  Рахимбекова Н.Т., преподаватель экономических дисциплин 

Индустриально - экономического колледжа им. академика 

Г.С.Сейткасымова, Республика Казахстан 

Использование инновационных методов обучения в преподавании 

экономических дисциплін 
 

5.  Ожаева Б.Б., преподаватель истории Индустриально-экономического 

колледжа им. академика Г.С.Сейткасимова, Республика Казахстан 

Модернизация образования республики Казахстан: состояние и 

перспективы развития 
 

6.  Туребекова  Ж.М., преподаватель географии Индустриально-

экономического колледжа им.академика Г.С.Сейткасимова, Республика 

Казахстан 

Инновационные технологии в профессиональном образовании  



 

7.  Іванюта Г.А., Димитрієва Н.А., викладачі Ізмаїльського технікуму 

механізації і електрифікації сільського господарства  

Вирішення актуальних проблем освіти шляхом врахування 

індивідуальних особливостей студентів 

8.  Хомич В.І., к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», Федоренко Аліна, 

студентка 3 курсу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Новітні аспекти у формуванні комунікативних компетенцій обліковців 

9.  Кучерявенко О.П., викладач ВП НУБіП України «Бобровицький коледж 

економіки та менеджменту ім.О.Майнової» 

Формування професійно важливих якостей спеціалістів-аграріїв  

10.  Соломко Н.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Проблеми професійної орієнтації молоді на сучасному етапі ринкових 

перетворень 

11.  Приходько С.П., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Модульно-рейтингова система контролю знань як засіб підвищення 

якості при вивченні дисципліни «Основи нарисної геометрії та 

інженерна графіка» 

12.  Дейкун П.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Використання закордонного досвіду у реформуванні української системи 

освіти 

13.  Шостка М.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Мистецтво бачити слово. Українська візуальна (зорова) поезія 

14.  Колесник Т.П., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Концепція навчального посібника «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням)» для  студентів спеціальності 5.05010201 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

15.  Хомич В.І., к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», Котко Аліна, 

студентка 3 курсу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

Культура оформлення ділових документів у професійній діяльності 

обліковців 

16.  Кириченко О.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Ціннісні орієнтації в модернізації сфери освіти 

  

  



 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 1  

Напрям «Актуальні проблеми освіти та шляхи їх вирішення» 

Підведення підсумків

17.  Дейнека С.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Методика перевірки та обліку навчальних досягнень студентів з 

дисципліни «Будова і експлуатація автомобіля» 

18.  Лоханько Н.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Застосування інтерактивних методів навчання при вивченні 

дисципліни «Бухгалтерський облік» 

19.  Бережняк В.К., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Проблеми модернізації вищої освіти 

20.  Виговська С.В., к.п.н., доцент кафедри педагогіки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 

21.  Хомич В.І., к.ф.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», Хоменюк 

Анастасія, студентка Інституту філології КНУ ім.Т.Шевченка, Томин 

Ірина, студентка Інституту філології КНУ ім.Т.Шевченка 

Новітні підходи до викладання філологічних дисциплін у вищих 

навчальних закладах 

22.  Соколова О.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Проблеми впровадження Болонської освіти у вищих навчальних 

закладах України 

23.  Кисла О.М.,  викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Виховання толерантності на заняттях  української мови та 

літератури 

24.  Сидорович О.С., к.і.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Використання інтерактивних технологій навчання при викладанні 

історії України 



СЕКЦІЯ № 2 

Напрям: 

«Впровадження нових інформаційних технологій у навчання та 

виробництво»  

(навчальний корпус, аудиторія 130) 

 

Керівники секції:   

Гавел Ладіслав  

 

Ландик  

Олександр Григорович 

- 

 

 

- 

кандидат наук, професор RNDr, Мендель 

університет в м.Брно, Чеська Республіка 

 

завідувач відділення технічно-енергетичних систем 

та засобів автоматизації ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Секретар секції: 
  

Іванов  

Євгеній Костянтинович  
- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Ландик О.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Дослідження ефективності впровадження у навчальний процес 

емуляторів пристроїв і систем 

2.  Moniakis Tetyana, Universität Wien, Wien, Österreich 

Teching and learning based on communication platform e- learning in 

European universities 

3.  Байгенжина Р.Б., преподаватель русского языка и литературы 

Индустриально-экономического колледжа им. академика Г.С.Сейткасымова, 

Республика Казахстан 

Использование информационных технологий на уроках русского языка и 

литературы 

4.  Даужанова М.М., преподаватель специальных дисциплин Индустриально-

экономического колледжа им. академика Г.С.Сейткасымова, Республика 

Казахстан 

Информационные технологии в образовании 

5.  Туребекова  Ж.М., преподаватель географии Индустриально-

экономического колледжа им. академика Г.С.Сейткасымова, Республика 

Казахстан 

Инновационные технологии в профессиональном образовании  

6.  Кубрак С.М., к.с.г.н., асистент кафедри генетики, селекції та насінництва 

Білоцерківського Національного аграрного університету 

Оцінка сортів та гібридів дині за господарсько-цінними ознаками 



7.  Плахотний М.В., к.т.н., доцент кафедри СКС і КП Національного 

технічного університету «КПІ» 

Особливості програмування систем управління на базі програмного 

комплексу «Galileo-2» 

8.  Якубінська Л.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Використання інформаційних технологій при викладанні дисциплін 

«Комп’ютерна електроніка» і «Комп’ютерна схемотехніка» для 

студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж» 

9.  Кулик О.А., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Загальні принципи використання  інформаційних технологій в системі 

освіти 

10.  Шевченко В.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Використання тестової програми Айрен під час вивчення соціально-

гуманітарних дисциплін 

11.  Кириченко О.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Проектні технології при викладанні технічних дисциплін 

12.  Петриченко Н.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Використання ОІТ у навчальному процесі 

13.  Петриченко В.А., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Використання комп’ютерних технологій при вивченні історичних 

дисциплін 

14.  Бондаренко І.В.,  викладач Прилуцького  агротехнічного коледжу 

Використання програмного комплексу ANSYS при вирішенні задач 

комп’ютерного моделювання енергетичних машин 

15.  Носенко М.А., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес 

16.  Іванов Є.К., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Використання вільного програмного забезпечення при створенні 

електронних підручників 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 2  

Напрям «Впровадження нових інформаційних технологій у навчання та 

виробництво» 

Підведення підсумків 



СЕКЦІЯ № 3 

Напрям: 

«Перспективна техніка і технології. Експлуатація та технічний сервіс 

машинно-тракторного парку» 

(лабораторний корпус № 1, аудиторія 230) 

 

Керівники секції:   

Годованюк Петро 

Дмитрович 

 

 

Горбач  

Віктор Іванович 

- 

 

 

 

- 

к.т.н., доцент кафедри технічної експлуатації 

автомобілів та автосервісу Національного 

транспортного університету 

 

голова циклової комісії з організації перевезень і 

управління на автомобільному транспорті ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж». 

Секретар секції: 
  

Кириченко  

Олександр Миколайович 
- голова циклової комісії технічного сервісу та 

експлуатації машин і обладнання ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Годованюк П. Д., к.т.н., доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та 

автосервісу Національного транспортного університету 

Визначення економічності за рахунок обслуговування та ремонту систем 

запалювання 

2.  Павленко М.Ю.,  к.т.н., асистент кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Аналіз технологій виробництва дизельного біопалива 

3.  Горбач В.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Сучасний стан та перспективи змішаних автомобільно-залізничних 

технологій перевезень 

4.  Павленко М.Ю., к.т.н., асистент кафедри механізації тваринництва,        

Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Аналіз технологій виробництва рослинної олії 

5.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Потенціал переходу на дизельне біопаливо із зерна ріпаку 

6.  Кириченко О.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Віброакустичний метод діагностування самохідної сільськогосподарської 

техніки 



7.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного 

біопалива 

8.  Фагуник В.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Шляхи покращення паливної економічності сучасних автотракторних 

двигунів 

9.  Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва, 

Дворник А.В., аспірант кафедри с.г.машин та системотехніки ім. академіка 

П.М. Василенка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Теоретичне обґрунтування заглиблення леза в грунт   

10.  Чуба В.В., к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій і засобів АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Режими нагріву дизельного біопалива в системі живлення дизельного 

двигуна 

11.  Чуба В.В., к.т.н., асистент кафедри транспортних технологій і засобів АПК, 

Голуб Г.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Вплив підігріву дизельного біопалива на параметри впорску палива 

12.  Швець Р.Л., м.н.с. НДІ техніки, енергетики та інформатизації в АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Аналіз технологій переробки відходів тваринницьких ферм 

13.  Ловейкін В.С., д.т.н., професор кафедри конструювання машин 

Національного університету біоресурсів і природокористування України,            

Дяченко Л.А., к.т.н., викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Ефект тиску хвиль як основа дії хвильових транспортерів 

14.  Дворник А.В., аспірант кафедри с.г.машин та системотехніки ім. академіка 

П.М.Василенка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Обґрунтування форми дискового робочого органу для смугового обробітку 

ґрунту 

15.  Рудик В.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Аналіз причин зношування дисків сошників 

16.  Олійник О.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Перспективні напрями розвитку методів і засобів технічної діагностики 

машин у сільському господарстві 

 

17.  Петренко І.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж», Козаченко Н.В., викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Оцінка ефективності роботи зернових дробарок 



18.  Петрик А.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Стратегія розвитку транспортно-дорожнього комплексу України 

19.  Падалка М.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Особливості сучасного виробництва конструкційних матеріалів 

20.  Горобець В.Г., д.т.н., доцент кафедри теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України Троханяк В.I., 

асистент кафедри теплотехніки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Чисельне моделювання процесів тепло- і масопереносу в птахофермах при 

тунельній системі вентиляції                                         

21.  Горобець В.Г., д.т.н., доцент кафедри теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, Гескін Д.В. 

викладач кафедри ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Результати експериментального дослідження процесів приготування 

гомогенних кормових сумішей в роторно-пульсаційному апараті                                                                           

22.  Драганов Б.Х., д.т.н., професор  кафедри  теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

До питання тепломасообміну в пористих середовищах 

23.  Василенков В.Є., к.т.н., доцент кафедри теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Визначення товщини ізоляційного матеріалу для трубопроводів 

24.  Тарасенко С.Є., к.т.н., доцент кафедри теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України  

Основи виробництва біоетанолу                                    

25.  Міщенко І.А., к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

зовнішньо-економічної діяльності  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Шляхи підвищення  економічної ефективності систем централізованого 

теплопостачання 

26.  Виговський А.Ю., к.т.н., доцент кафедри технологій лісогосподарського 

виробництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України  

Конвективна сушка деревини  

27.  Виговський А.Ю., к.т.н., доцент кафедри технологій лісогосподарського 

виробництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

Використання швидкоростучих насаджень деревних порід для 

виготовлення паливних брикетів 

 



28.  Деркач О. П., к.т.н., доцент  кафедри тракторів і автомобілів Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Системи оптимального мікроклімату овочесховищ 

29.  Борхаленко Ю.О., к.т.н. методист Державної установи “Науково-методичний 

центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів “Агроосвіта” Міністерства освіти і науки України 

Ексергоекономічний аналіз установки ДІВЕ 

30.  Семесько П.О., викладач Таращанського  агротехнічниого коледжу 

Об’ємний гідропривод грунтообробних машин 

31.  Пугач О.М., викладач Таращанського  агротехнічниого коледжу 

Використання газогенераторних установок в автомобілях 

32.  Собчук А.А., викладач Мирогощанського  агротехнічного  коледжу 

Використання відходів деревообробки для обігріву споруд закритого грунту 

33.  Бунько В.Я., викладач ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 

інститут» 

Тепломасообмін в процесах сушіння зерна струмами високої частоти 

34.  Білоус М.М., к.с.г.н., доцент кафедри  технологій лісогосподарського 

виробництва, Виговський А.Ю к.т.н., доцент кафедри технологій 

лісогосподарського виробництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Будівництво лісових доріг в гірських умовах 

35.  Виговський А.Ю.  к.т.н., доцент кафедри технологій лісогосподарського 

виробництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

Оптимальний підбір машино-тракторного парку для лісового 

господарства 

 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 3  

Напрям «Перспективна техніка і технології. Експлуатація та технічний 

сервіс машинно-тракторного парку» 

Підведення підсумків 



СЕКЦІЯ № 4 

Напрям: 

«Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 

(лабораторний корпус № 1, аудиторія 219) 

 

Керівники секції:   

Друк 

Валентина Юрьевна 

Романенко 

Тетяна Василівна 

- 

 

- 

к.э.н., доцент, декан экономического факультета                         

УО «Полесский государственный университет» 

завідувач відділення економіки, логістики та 

інформаційних технологій ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Секретар секції: 

Ковтун  

Олена Василівна 

 

- 

 

викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

   

 

ДОПОВІДІ 

1.  Зборина И.М., кандидат экономических наук, доцент Полесского 

государственного университета, Республика Беларусь 

Актуальные проблемы малого и среднего предпринимательства 

2.  Москалець Т.З.,   к.б.н.,  доцент кафедри генетики, селекції та насінництва 

Москалець В.В.,  д.с.г.н.,  с.н.с.  кафедри генетики, селекції та насінництва 

Білоцерківського Національного аграрного університету 

Формування нових генотипів перспективної культури тритикале – 

інноваційний елемент у стратегії розвитку аграрної економіки 

3.  Пахомова Т.М., к.е.н., доцент Національного державного університету       

ім.М.Гоголя, Мошко В.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Використання даних бухгалтерського обліку для прийняття 

управлінських рішень 

4.  Потопальська Н.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Особливості прямого інвестування економіки України на рівні регіонів 

5.  Романенко Т.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Проблеми формування інтелектуального капіталу 

6.  Філатова В.Л., викладач ВП НУБіП України «Бобровицький коледж 

економіки та менеджменту ім. О.Майнової» 

Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості 

 



7.  Ландик О.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Роль фінансового сектора в економічній системі 

8.  Лавська Н.В., к.с.г.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Сучасний інноваційний розвиток аграрної сфери України 

9.  Мринська Т.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Формування державного інноваційно-інвестиційного розвитку АПК 

10.  Проскуріна Л.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Формування державного регулювання інноваційно-інвестиційного 

розвитку АПК 

11.  Бережняк А.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного розвитку 

економіки України 

12.  Стадник В.П., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Екологічна детермінанта економічної безпеки підприємства 

13.  Помазан М.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Особистісний та професійний розвиток молоді в сучасних умовах 

життя  

14.  Ковтун О.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Собівартість як економічна складова транспортних послуг 

15.  Ломінська О.О., магістр кафедри менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Роль місцевих бюджетів в інноваційному розвитку територій 

16.  Потопальська Н.В.,  викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Проблеми екологізації агропромислового виробництва 

17.  Овчарик З.Д., к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту ВП НУБіП України  «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Удосконалення бухгалтерського обліку у євроінтеграційних умовах 

18.  Македон Г.М., аспірант Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Напрями покращення формування рівня споживання сільського 

населення України  

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 4  

Напрям «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 

Підведення підсумків 



СЕКЦІЯ № 5 

Напрям: 

«Енерго-  і ресурсоефективні технології виробництва» 

(лабораторний корпус № 1, аудиторія 209) 

Керівник  секції: 
  

Artem Shelemin 

 

 

Новіков 

Микола Григорович 

- 

 

 

- 

PhD candidate Department of Macromolecular Physics 

Charles University in Prague; 

голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж». 

Секретар секції: 
  

Карпенко 

Наталія Миколаївна 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж». 
 

ДОПОВІДІ 

1.  Oleksandr Polonskyi, Institute for Materials Science, Chair for Multicomponent 

Materials,  Faculty of Engineering Christian-Albrechts University at Kiel 

Preparation of Nanocomposite Thin Films for Biomedical Application 

2.  Artem Shelemin, PhD candidate Department of Macromolecular Physics Charles 

University in Prague 

Application of Gas Aggregation Nanoparticle Source for Production of 

Biomimetic Nano-Structured Films with Multi-scale Roughness 

3.  Пилецкий К.О., заместитель главного инженера троллейбусного ДЕПО         

г. Минск, Республика Беларусь 

Определение ресурсосохранения аккумуляторных батарей 

4.  Тимофеев А.Т., старший научный сотрудник, ООО «ЭТОН», Республика 

Беларусь 

Перспективы развития электропреобразователей для транспортных 

средств  

5.  Ікальчик М.І.,  к.т.н., доцент кафедри машин і обладнання агропромислового 

виробництва ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Енерго- і ресурсоефективний скреперно-роликовий пристрій для 

прибирання гною 

6.  Голуб Г.А. д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації тваринництва, 

Швець Р.Л., м.н.с. НДІ техніки, енергетики та інформатизації в АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Проблеми відтворення родючості ґрунту в умовах сільськогосподарського 

комплексу України 

 

 

 



7.  Романенко О.І., асистент кафедри електроприводу та електротехнологій  

ім. професора С.П.Бондаренка  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Порівняльний аналіз дії енергії оптичного випромінювання різних ділянок 

спектру на схожість насіння огірка 

8.  Троханяк В.І., асистент кафедри теплоенергетики Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Математичне моделювання процесів гідродинаміки і теплопереносу в 

теплообмінниках для системи вентиляції пташника 

9.  Антипов Є.А., асистент кафедри теплоенергетики Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
Исследование эффективности разрядных характеристик аккумулятора 
теплоты фазового перехода 

10.  Санченко О.В.,  здобувач кафедри електроприводу та електротехнологій  

ім. професора С.П.Бондаренка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
Шляхи покращення характеристик вихідної напруги перетворювача в 
регульованому електроприводі 

11.  Далека В.Х., д.т.н., професор, завідувач кафедри електричного транспорту, 

Гарбуз Н.В., викладач кафедри електричного транспорту, Козлова О.С. 

асистент  кафедри електричного транспорту Харківського Національного 

університету міського господарства імені О.М.Бекетова 

Підвищення надійності і економічності електричних апаратів 

12.  Карпенко Н.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Використання біоетанолу як альтернативного джерела поновлювальної 

енергії  

13.  Соломко Н.О., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Перспективи впровадження енергозберігаючихтехнологій в Україні 

14.  Єфімов Г.П., викладач Прилуцького  агротехнічного коледжу 

Рекуперація тепла в приточно-витяжній системі вентиляції пташника 

15.  Бондаренко Н.І.,  викладач Прилуцького  агротехнічного коледжу 

Енергоефективність в Україні: аналіз проблеми та шляхи підвищення 

16.  Борхаленко Ю.О., к.т.н. Державної установи “Науково-методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів “Агроосвіта” Міністерства освіти і науки України 

Гомогенізація субстрату біогазових установок з використанням 

технології дискретно-імпульсного введення енергії 

17.  Дзюбенко С.О.,  викладач Таращанськиого  агротехнічниого коледжу 

Комбіноване використання тепло- та електрогенеруючих установок 

18.  Пишна А.М., викладач Таращанського агротехнічного коледжу 

Перспективи використання вторинних енергоджерел в АПК України 

 



19.  Гуртовенко Ю.О., викладач Таращанського  агротехнічниого коледжу 

Багатотарифний облік спожитої електроенергії в сільських 

електромережах 

20.  Рибакова В.І., викладач Таращанського  агротехнічниого колледжу 

 Сучасні енергозберігаючі технології в АПК 

21.  Барало О.В., викладач Таращанського  агротехнічниого коледжу 

Використання теплових акумуляторів в системах електроопалення 

22.  Єфімов Г.П., викладач Прилуцького агротехнічного коледжу 

Використання поновлюваних та традиційних джерел енергії в системах 

нергозабезпечення птахівничих підприємств 

23.  Міщенко І.А., к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

зовнішньо-економічної діяльності Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Оцінка економічної ефективності реконструкції малих ГЕС в Україні 

24.  Виговський А.Ю., к.т.н., доцент кафедри технологій лісогосподарського 

виробництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

Паливні брикети з відходів лісозаготівлі 

25.  Тарасенко С.Є., к.т.н., доцент  кафедри теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Дизельні палива із відновлюваних ресурсів 

26.  Радько І.П., к.т.н., доцент кафедри електричних машин і експлуатації 

електрообладнання Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Теплофізичні характеристики композитних електроконтактів 

27.  Наливайко В.А., к.т.н., доцент кафедри  електричних машин Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Тепловізійне діагностування силових трансформаторів 

28.  Чуєнко Р.М., к.т.н., доцент кафедри  електричних машин Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Тепловий режим асинхронних електродвигунів з внутрішньою ємнісною 

компенсацією 

29.  Міщенко А.В., к.т.н., доцент кафедри теплотехніки, Шеліманова О.В., к.т.н., 

доцент  кафедри теплотехніки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Допустимі струми кабелів прокладених у гофрованих полімерних трубах 

30.  Палішкін М.А., к.т.н., професор кафедри  теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Характеристики гідротурбін малих ГЕС в режимі змінної частоти 

обертання 

31.  Міщенко А.В., к.т.н., доцент  кафедри  теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Когенераційна пересувна ДЕС 



32.  Карпусь О.Т., к.т.н., доцент  кафедри теплотехніки  Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Нестаціонарний нагрів в’язкої рідини у циліндричній ємкості трубчатими 

елементами 

33.  Міщенко А.В.,к.т.н.,доцент кафедри теплотехніки, Шеліманова О.В., 

к.т.н,,доцент кафедри теплотехніки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Вплив зовнішнього утеплення будівлі на тепловий комфорту у приміщенні  

(на прикладі навчального корпусу №8 НУБіП України)  

34.  Міщенко А.В., к.т.н., доцент кафедри теплотехніки,  Шеліманова О.В., к.т.н., 

доцент кафедри теплотехніки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Погодозалежне регулювання параметрів теплоносія в тепловому пункті  

навчального корпусу №8 НУБіП України 

35.  Шеліманова О.В., к.т.н.,доцент кафедри теплотехніки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Аналіз ефективності встановлення тепловідбивальних екранів за 

радіаторами 

36.  Шеліманова О.В., к.т.н., доцент кафедри теплотехніки  Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Дослідження процесів горіння та газифікації соломи різних культур  

37.  Горобець В.Г., д.т.н.,доц.кафедра теплоенергетики  Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

Проблеми енергозбереження в агропромисловому секторі 

38.  Горобець В.Г., д.т.н., доцент кафедри теплотехніки, Антипов Е.О., асистент 

кафедри теплотехніки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Розробка сольових акумуляторів теплоти  та моделювання процесів 

акумулювання теплової енергії  від сонячних колекторів 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 5  

Напрям «Енерго-  і ресурсоефективні технології виробництва» 

Підведення підсумків 



СЕКЦІЯ № 6 

Напрям: 

«Роль здоров’я, освіти і науки в особистісному та  

професійному становленні молоді»  
(лабораторний корпус № 1, аудиторія 202) 

Керівники секції: 
  

Polonskyi Oleksandr 

 

 

 

Лавська 

Наталія Вікторівна 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Institute for Materials Science,  

Chair for Multicomponent Materials,  

Faculty of Engineering 

Christian-Albrechts University at Kiel 

к.с.г.н., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

Секретар секції:   

Чередник 

Світлана Андріївна 

- викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

 

ДОПОВІДІ 

1.  Шайхина А.Б., преподаватель специальных дисциплин Индустриально-

экономического колледжа  им.  академика Г.С.Сейткасымова, Республика 

Казахстан 

Личностное и профессиональное самоопределение в структуре 

становления личности 

2.  Булавенко Ю.К., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Вплив занять футзалом на фізичний розвиток студентів 

3.  Марущак П.Д., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Вплив фізичної культури та спорту на розвиток й виховання особистості 

людини 

4.  Чередник С.А., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді 

5.  Кузьмін В.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Формування рухових навичок і фізичних якостей в процесі фізичного 

виховання студентів 

6.  Лисенко С.Г., керівник фізичного виховання Ніжинського медичного 

коледжу 

Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів 



у процесі занять фізичним вихованням у Ніжинському медичному коледжі 

7.  Булавенко Ю.К., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Види популярних спортивних ігор у ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» 

8.  Заболотний О.А., к.п.н., доцент, завідувач кафедри життєдіяльності людини 

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

Роль і значення освіти для розвитку особистості та суспільства 

9.  Іванченко І.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Роль іноземної мови у професійній підготовці сучасного фахівця 

10.  Савченко І.Є., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Позитивне мислення - шлях до внутрішньої гармонії особистості 

11.  Кисла О.М., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Виховання толерантності на заняттях з української мови та літератури 

12.  Дорошенко В.В., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Особливості професійної підготовки фахівців аграрної сфери 

13.  Олешко М.І., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Формування фахової спрямованості як фактор особистісно-орієнтовної 

освіти 

14.  Залозна С.Г., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» 

Інформатизація системи управління освітою 

15.  Микула О.С., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

коледж» 

Значення боліт для природи Чернігівщини, стан і перспективи 

 

Обговорення доповідей 

Прийняття рішень секції № 6  

Напрям «Роль здоров’я, освіти і науки в особистісному та  

професійному становленні молоді» 

Підведення підсумків  

 

ДЛЯ НОТАТОК 

 


