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Конференція проходитиме у конференц-залі Інституту водних проблем і 

меліорації на 7 поверсі за адресою вул. Васильківська, 37. 

 

  9
00 

– 10
00

  – реєстрація учасників  

  (перед входом у конференц-зал, 7 поверх) 

10
00

 – 12
00

  – відкриття конференції, пленарне засідання 

12
00

 – 13
00

  – перерва 

13
00

 – 18
00

  – секційні засідання 

18
00

 – 18
30

  – підведення підсумків та закриття конференції 

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Заришняк А.С. – голова комітету, віце-президент – головний вчений секретар НААН,   

д.с.-г.н., проф., академік НААН. 

Томахін М.Л. – співголова комітету, директор департаменту охорони природних ресурсів 

Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Топчій В.М. – співголова комітету, директор департаменту землеробства та технічної 

політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Ромащенко М.І. – співголова комітету, директор Інституту водних проблем і меліорації, 

д.т.н., проф., академік НААН. 

Балюк С.А. – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН. 

Бондар О.І. – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, 

д.б.н., проф., чл.-кор. НААН. 

Вишневський В.І. – головний науковий співробітник Інституту водних проблем і 

меліорації НААН, д.геогр.н., проф. 

Пилипенко Л.А. – в. о. академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та 

механізації НААН, д.б.н. 

Пахольчук С.І. – заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та 

житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства. 

Лисюк О.Г. – начальник управління водних ресурсів та координації діяльності 

територіальних органів Держводагентства України. 

Мошинський В.С. – ректор Національного університету водного господарства та 

природокористування, д.с.-г.н., проф. 

Тимочко Т.В. – голова Всеукраїнської екологічної ліги. 

Ткач В.П. – директор Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького, д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН. 

Фурдичко О.І. – директор Інституту агроекології і природокористування, д.е.н., д.с.-г.н., 

проф., академік НААН. 

Хвесик М.А. – директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України», д.е.н., проф., академік НААН. 

Хоружий П.Д. – головний науковий співробітник відділу водних ресурсів Інституту 

водних проблем і меліорації НААН, д.т.н., проф. 

Цвєткова Г.М. – член Регіональної ради ГВП ЦСЄ, координатор напряму «Питна вода і 

санітарія» ВЕГО «МАМА-86». 

Яцик А.В. – директор Українського НДІ водогосподарсько-екологічних проблем, д.т.н., 

проф., академік НААН. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИВІТАННЯ 
 

1.  Заришняк Анатолій Семенович, віце-президент – головний вчений секретар НААН, 
д.с.-г.н., проф., академік НААН. 

2.  Томахін Михайло Лоранович, директор департаменту охорони природних ресурсів 
Міністерства екології та природних ресурсів України. 

3.  Топчій Володимир Миколайович, директор департаменту землеробства та технічної 
політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 
 

Регламент доповіді – до 15 хв. 
 

1.  Ромащенко Михайло Іванович, директор Інституту водних проблем і меліорації 
НААН, д.т.н., професор, академік НААН 
Стан та концептуальні засади розвитку водогосподарської галузі України 

2.  Хвесик Михайло Артемович, директор ДУ «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку НАН України», д.е.н., проф., академік НААН 
Водний фактор і соціально-економічний розвиток: реалії та перспективи 

3.  Балюк Святослав Антонович, директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського» НААН, д.с.-г.н., професор, академік НААН 
Вода і ґрунт. Водні меліорації як основа ефективного використання ґрунтів 

4.  Мошинський Віктор Степанович, ректор Національного університету водного 
господарства та природокористування, д.с.-г.н., проф. 
Проблеми і перспективи водогосподарської освіти в Україні 

5.  Закорко Олена Павлівна, ректор Державного інституту управління та економіки 
водних ресурсів (ДІУЕВР), к.е.н, доцент, академік Академії економічних наук України 
Адаптація освітніх програм щодо вимог реформування водогосподарського комплексу України  

6.  Юшин Сергій Олександрович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник 
ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН України 
Релігійно-філософське бачення буттєвої сутності води та її віддзеркалення у 
наукових теоріях 

7.   Бондар Олександр Іванович, ректор Державної екологічної академії післядипломної 
освіти та управління, д.б.н., професор, чл.-кор. НААН 
Екологічний стан водних джерел України та шляхи його оптимізації 

8.  Ткач Віктор Петрович, директор Українського НДІ лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН 
Вплив лісів на стан водних ресурсів України 

9.  Фурдичко Орест Іванович, директор Інституту агроекології і природокористування, 
д.е.н., д.с-г.н., проф., академік НААН 
Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів в аграрному виробництві України 

10. Адаменко Тетяна Іванівна, к.геогр.н., Український гідрометеорологічний центр 
Цвєткова Ганна Максимівна, координатор водних програм, член Регіональної Ради 
ГВП ЦСЄ, Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» 
Сучасне агрокліматичне зонування території України 

11. Коваленко Петро Іванович, провідний фахівець з питань міжнародних зв’язків 
Інституту водних проблем і меліорації НААН, д.т.н., професор, академік НААН 
Міжнародний День води в рішеннях Міжнародної Комісії Іригації і Дренажу (МКіД) 

12. Вишневський Віктор Іванович, головний науковий співробітник Інституту водних 
проблем і меліорації НААН, д.геогр.н., професор 
Проблеми Дніпра та створених на ньому водосховищ 

13. Хоружий Петро Данилович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник 
Інституту водних проблем і меліорації НААН 
Сучасні проблеми сільськогосподарського водопостачання і шляхи їх вирішення для 
покращення добробуту та умов життєдіяльності сільського населення 
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СЕКЦІЙНІ ДОПОВІДІ 
 

Регламент доповіді – до 10 хв. 
 

Секція: Водні ресурси 
 

Голова: Шевчук Сергій Анатолійович, к.т.н., с.н.с., завідувач відділенням водних ресурсів 

Секретар: Шевченко Ірина Анатоліївна, н.с. 

 

1.   Ковшун Наталя Едуардівна, к.е.н., доцент, докторант 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Розвиток ринкових відносин у водокористуванні з позиції теорії функціонування ресурсних 

ринків (заочна) 
 

2.   Вишневський Віктор Іванович, д.геогр.н., професор, головний науковий співробітник 

Шевчук Сергій Анатолійович, к.т.н., с.н.с., завідувач відділенням водних ресурсів 

Шевченко Ірина Анатоліївна, н.с. 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Напрями удосконалення наявних правил експлуатації дніпровських водосховищ (очна) 
 

3.   Морозов Володимир Васильович, к.с.-г.н., професор, 

Херсонський державний аграрний університет 

Козленко Євгеній Володимирович, к.с.-г.н., 

головний інженер Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи 

Морозов Олексій Володимирович, доктор с.-г. наук, професор 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Результати впровадження нового способу покращення якості поливної води Інгулецької 

зрошувальної системи (очна) 
 

4.   Шпанчик Марія Миколаївна, начальник відділу використання водних ресурсів та 

моніторингу вод 

Захарчук Інна Олегівна, провідний інженер 

Західно-Бузьке БУВР, м. Луцьк 

Оцінка водокористування та якісного стану басейну річки Західний Буг (заочна) 
 

5.   Гопчак Ігор Васильович, к.г.н., доцент, докторант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Мушка Геннадій Григорович, начальник управління 

Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів, м. Луцьк 

Грисюк Т.О. 

Прокопчук Н.О. 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Сучасний стан якості поверхневих вод в басейні р.Західний Буг (очна) 
 

6.   Гопчак Ігор Васильович, к.г.н., доцент, докторант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Мельничук Андрій Сергійович, начальник відділу водних об'єктів та техногенно-

екологічної безпеки, Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів 

Басюк Тетяна Олександрівна, к.т.н., доцент 

Міжнародний економіко-гуманітарний інститут імені академіка С. Дем’янчука, м. Рівне 

Моніторинг якості поверхневих вод р. Західний Буг (очна) 
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7.   Корбутяк Михайло Васильович, к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри водогосподарської 

екології, гідрології та гідравліки 

Корбутяк Василь Михайлович, к.т.н. доцент кафедри землеустрою, кадастру, 

моніторингу земель та геоінформатики 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Повторюваність та тривалість затоплення заплав на річках Українського Полісся 

(заочна) 

 
8.   Корбутяк Василь Михайлович, к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, 

моніторингу земель та геоінформатики 

Стефанишин Дмитро Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри гідротехнічного 

будівництва  

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Використання геоінформаційних технологій в системах підтримки прийняття рішень 

щодо природокористування в басейнах малих і середніх рік (заочна) 

 
9.   Жовтоног Ольга Ігорівна, д.с-г.н., завідувач відділу 

Гофман Вальтер Міхаєль, інженер 

Поліщук Віталій Васильович, к.с-г.н., провідний науковий співробітник 

Салюк Алла Федорівна, науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Застосування комплексу гідрологічних та агроекологічних моделей для управління водними 

та земельними ресурсами на територіях річкових басейнів (очна) 

 
10. Трофимчук Дмитро Миколайович, аспірант 

Рокочинський Анатолій Миколайович, д.т.н., професор, зав. кафедри 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Удосконалення системи управління пропуском паводків у Прикарпатському регіоні (очна) 

 
11. Шевчук Сергій Анатолійович, к.т.н., с.н.с., завідувач відділенням водних ресурсів 

Вишневський Віктор Іванович, д.геогр.н., професор, головний науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Уточнення гідрографічних характеристик річок засобами ГІС за даними дистанційного 

зондування Землі (очна) 

 
12. Шумигай Інна Вікторівна, к.с-г.н., науковий співробітник 

Інститут агроекології і природокористування НААН 

Екомоніторинг річкової системи Уж (заочна) 

 
13. Кузьмич Людмила Володимирівна, к.т.н., доцент 

Буза Руслана Іванівна, магістрант спеціальності «Раціональне використання та охорона 

водних ресурсів» 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Інформаційні системи та сучасні технології в управлінні водними ресурсами та їхньому 

раціональному використанні (на прикладі Брегівської транскордонної польдерної 

системи) (очна) 
 

14. Томченко Ольга Володимирівна, к.т.н., мол. науковий співробітник 

ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України 

Системний аналіз в задачах водокористування (очна) 
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15. Цвєтова Олена Вікторівна, к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 

Дятел Олександр Олексійович, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Вплив розробки кар’єру будівельних матеріалів «Хотиславський» (Білорусь) на хімічний 

склад природних вод (очна) 
 

16. Кузьмич Людмила Володимирівна, к.т.н., доцент 

Андрюк Іван Миколайович, магістрант спеціальності «Водогосподарське та 

природоохоронне будівництво 

Кузьмич Анна Андріївна, студентка 2 курсу спеціальності «Гідротехніка (водні 

ресурси)» 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Раціональне використання водних ресурсів басейну річки Прут (заочна) 
 

17. Гроховська Юлія Романівна, к.с-г.н., доцент кафедри водних біоресурсів 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Антропогенез і водні ресурси: проекції та перспективи (заочна) 
 

18. Ковальчук Павло Іванович, д.т.н., професор, гол. наук. співробітник 

Балихіна Ганна Андріївна, к.т.н., зав. лабораторії моніторингу та охорони вод 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Стан та перспективи використання зрошувальної води на придунайських територіях для 

збільшення робочих місць (очна) 
 

19. Шевчук Сергій Анатолійович., к.т.н., с.н.с., завідувач відділенням водних ресурсів 

Козицький Олег Миколайович, головний фахівець 

Шевченко Ірина Анатоліївна, науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Природоохоронні та правові проблеми встановлення меж водоохоронних зон (очна) 
 

20. Любченко Валентина Вікторівна, старший викладач кафедри експлуатації 

гідромеліоративних систем і технології будівництва 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

Якісний склад донних відкладень р. Мокра Сура у відвалах та їх вплив на прилеглі 

території (очна) 
 

21. Носоненко Олександр Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського», м. Харків 

Удосконалена система оцінювання якості природних поливних вод (очна) 
 

22. Коваленко Роман Юрійович, науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Теоретико-експериментальне обґрунтування регламенту промивки р. Інгулець на основі 

імпульсного методу подачі води (очна) 
 

23. Бондар Андрій Євгенович, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Розрахунки норми річкового стоку в умовах господарської діяльності та можливих змін 

клімату (заочна) 
 

24. Слотецький Валерій Віталійович, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Обґрунтування підходів щодо розробки карт рівнів паводкової небезпеки і ризику 

відповідно до директиви 2007/60/ЄС (заочна) 



 7 

Секція: Меліорація земель 
 

Голова: Жовтоног Ольга Ігорівна, д.с.-г.н., завідувач відділу 

Секретар: Поліщук Віталій Васильович, к.с-г.н., провідний науковий співробітник 
 

25. Жовтоног Ольга Ігорівна, д.с.-г.н., завідувач відділу 

Поліщук Віталій Васильович, к.с.-г.н., провідний науковий співробітник 

Філіпенко Лариса Антонівна, к.г.н., провідний науковий співробітник 

Салюк. Алла Федорівна, науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Відновлення зрошення – вагомий фактор розвитку сільських територій (очна) 
 

26. Грановська Людмила Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри с.-г. меліорацій 

та економіки природокористування 

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон 

Причини виникнення конфліктів інтересів у системі землеволодіння і землекористування в 

зоні зрошення (очна) 
 

27. Попов Віктор Миколайович, д.т.н., головний науковий співробітник 

Таргоній Микола Миколайович, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Обгрунтування енергоефективного управління водоподачею на закритих зрошувальних 

системах (очна) 
 

28. Рокочинський Анатолій Миколайович, д.т.н., професор, зав. кафедри 

природооблаштування та меліорацій 

Ткачук Руслан Миколайович, здобувач  

Ткачук Микола Микитович, д.т.н., професор 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Регулювання водного режиму ґрунтів дренажно-модульними системами (очна) 
 

29. Корнбергер Володимир Глібович, кандидат с.-г. наук 

Дудченко Катерина Володимирівна, кандидат с.-г. наук 

Інститут рису НААН 

Морозов Володимир Васильович, кандидат с.-г. наук, професор 

Херсонський державний аграрний університет 

Морозов Олексій Володимирович, доктор с.-г. наук, професор 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Підвищення ефективності використання поливної води на рисових зрошувальних 

системах (очна) 
 

30. Грановська Людмила Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри с.-г. меліорацій 

та економіки природокористування 

Жужа Володимир Вільович, к.с.-г.н., доцент кафедри с.-г. меліорацій та економіки 

природокористування 

Липинець Ірина Петрівна, к.с.-г.н., доцент кафедри с.-г. меліорацій та економіки 

природокористування 

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон 

Прояви шкідливої дії вод на території терасово-дельтової долини нижнього Дніпра (очна) 
 

31. Морозов Олексій Володимирович, д.с.-г.н., професор 

Біднина Ірина Олександрівна, кандидат с.-г. наук 

Козирєв Валерій Валерійович, науковий співробітник 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Сольовий склад темно-каштанового ґрунту за різних умов вирощування томату в 

умовах краплинного зрошення (очна) 
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32. Писаренко Павло Володимирович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач відділу зрошуваного 

землеробства 

Козирєв Валерій Валерійович, науковий співробітник 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Фізико-хімічні властивості ґрунту при вирощуванні сої в умовах зрошення 

слабомінералізованими водами (очна) 
 

33. Троцюк Віктор Степанович, к.с.-г.н., доцент кафедри екології 

Фурман Володимир Мілетійович, к.с.-г.н., доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 

землеробства 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Закономірності формування водно-повітряного режиму торфових ґрунтів Західного 

Полісся України (заочна) 
 

34. Яцик Микола Васильович, к.т.н., с.н.с., завідувач відділу осушувально-зволожувальних 

меліорацій 

Воропай Галина Василівна, к.т.н., старший науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Підвищення водозабезпеченості меліоративних систем шляхом створення акумулюючих 

ємкостей (очна) 
 

35. Коломієць Сергій Степанович, к.с.-г.н., завідувач лабораторії 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Пилипчук Ігор Михайлович, начальник дільниці 

Трубізьке МУВГ Держводагенства України 

Соціально-економічні чинники нагальності відновлення ефективного використання 

осушуваних земель України (очна) 
 

36. Негуляєва Наталя Миколаївна, к.с.-г.н., с.н.с., лабораторія наукових досліджень фізико-

хімічних характеристик якості сільськогосподарської продукції 

УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, cмт. Дослідницьке 

Роль поверхневого обробітку та мульчування поверхні ґрунту у забезпеченні рослин 

вологою та отримання сталих урожаїв сільськогосподарських культур (заочна) 
 

37. Грановський Дмитро Леонідович, аспірант 

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон 

Водні ресурси – лімітуючий фактор розвитку цивілізації (заочна) 
 

38. Паллу Людмила Миколаївна, аспірант 

Фроленкова Надія Анатоліївна, к.е.н., доцент 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Оптимізація проектних технічних і технологічних рішень при будівництві та 

реконструкції осушувальних систем (заочна) 
 

39. Пінчук Олег Леонідович, к.т.н., доцент кафедри водогосподарського будівництва та 

експлуатації гідромеліоративних систем 

Яременко Олександр Анатолійович, студент IV курсу напряму підготовки 

«Гідротехніка (Водні ресурси)» 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Математична модель теплопередачі та теплообміну в тепломеліоративній системі 

(заочна) 
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40. Ковальчук Володимир Павлович, к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Структурно-функціональні особливості системного управління водним режимом 

зрошуваних територій (очна) 
 

41. Кузьмич Людмила Володимирівна, к.т.н., доцент 

Косюр Тетяна Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Геоінформаційні системи і 

технології 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Розробка моделі геоінформаційного забезпечення Кілійської рисової зрошувальної системи 

(заочна) 
 

42. Коваль Світлана Іванівна, к.с.-г.н., доцент 

Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне 

Стан та динаміка основних еколого-меліоративних властивостей осушуваних торфових 

ґрунтів Рівненщини (заочна) 
 

43. Турченюк Василь Олександрович., к.т.н., доцент, заступник директора 

Рокочинський Анатолій Миколайович, д.т.н., професор, зав. кафедри 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Фільтраційні процеси на рисових зрошувальних системах як фактор формування їх 

еколого-меліоративного стану (очна) 
 

44. Ткачук Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри с.-г. г.-т. меліорацій 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

Розподіл запасів вологи по ґрунтовому профілю під посівами кукурудзи в умовах 

Дніпропетровської області (очна) 
 

45. Чушкіна Ірина Вікторіна, старший викладач кафедри експлуатації гідромеліоративних 

систем і технології будівництва (ЕГМС і ТБ) 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

Методика розрахунку втрат води з магістрального каналу за програмою Visual 

Modflow 2.8 (очна) 
 

46. Приходько Наталя Володимирівна, аспірант  

Заєць Віталій Вадимович, к.т.н. ст. викладач  

Рокочинський Анатолій Миколайович, д.т.н., професор, зав. кафедри 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Шляхи підвищення дренуючої здатності рисових чеків Придунайських РЗС в умовах 

реалізації ресурсозберігаючої технології водокористування (очна) 
 

47. Волкова Людмила Андріївна, к.с.-г.н, професор кафедри водогосподарської екології, 

гідрології та гідравліки 

Литвиненко Лариса Леонідівна, к.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення 

та бурової справи 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Щодо можливості використання зливових вод (заочна) 
 

48. Клімов Сергій Васильович, к.т.н., доцент  

Немоловська Наталія Андріївна, асистент 

Дацишина Ірина Борисівна 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Метод вирішення проблеми підтоплення з використанням дренажно-екранних модулів 

(заочна) 
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49. Карпюк Анатолій Андрійович, к.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики 

та гідравлічних машин 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Огляд та аналіз існуючих регулюючих пристроїв меліоративних трубчастих споруд з 

метою забезпечення стійкого режиму їх роботи (очна) 

 

50. Мартинюк Григорій Федосьович, головний фахівець 

Шевчук Ярослав Власович, головний фахівець 

Ігнатова Оксана Сергіївна, провідний інженер 

Бойко Григорій Ярославович, провідний інженер 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Фільтраційні втрати із каналів зрошувальних систем і модернізація протифільтраційних 

облицювань з застосуванням геосинтетичних матеріалів (очна) 
 

51. Забуга Андрій Олексійович, начальник управління 

Ірпінське міжрайонне управління водного господарства Київводресурсів 

Сучасний стан використання осушуваних земель у басейні річки Ірпінь (очна) 
 

52. Гапіч Геннадій Васильович, асистент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем і 

технології будівництва (ЕГМС і ТБ) 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ 

Технічний стан ґрунтової дамби на Гірківському водосховищі у Дніпропетровській 
області (заочна) 
 

53. Харламов Олексій Ігорович, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Роль вертикального дренажу в забезпечені захисту від підтоплення в зоні зрошення 

Північно-Кримського каналу (очна) 
 

54. Чорна Катерина Іванівна, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Роль зацікавлених сторін у вирішенні задач відновлення та сталого використання 

зрошення (заочна) 
 

55. Юзюк Олександр Юрійович, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Характеристика та визначення технічного стану окремих каналів 

Нижньодністровсьокої зрошувальної системи (очна) 
 

56. Антипенко Світлана Михайлівна, аспірант 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Особливості водоспоживання високопродуктивних кормових культур на осушуваних 

землях (заочна) 
 

Секція: Водопостачання і водовідведення 
 

Голова: Хоружий Петро Данилович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник 

Секретар: Кулаківський Сергій Володимирович, науковий співробітник 
 

57. Чарний Дмитро Володимирович, к.т.н., с.н.с., докторант 

Мацелюк Євген Михайлович, к.т.н., с.н.с., завідувач лабораторії 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Впровадження нових способів очищення підземних вод для поліпшення соціально- 

побутових умов сільського населення (очна) 
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58. Квартенко Олександр Миколайович, к.т.н., доцент кафедри водопостачання, 

водовідведення та бурової справи 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Інтенсифікація технологій водоочищення багатокомпонентних підземних вод які 

знаходяться під впливом антропогенної складової (заочна) 
 

59. Куницький Сергій Олегович, к.т.н., старший науковий співробітник 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Водопідготовка залізовмісних підземних вод для господарсько-питних потреб (заочна) 
 

60. Кулаківський Сергій Володимирович, науковий співробітник 

Стасюк Сергій Ростиславович, старший науковий співробітник 

Хоружий Петро Данилович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Шляхи створення замкнених систем водокористування на підприємствах АПК (очна) 
 

61. Косінов Василь Петрович, к.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення та 

бурової справи 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Оптимальне конструювання водопровідної мережі населеного пункту  для зменшення 

її кошторисної вартості  та підвищення надійності (заочна) 
 

62. Россінський Володимир Миколайович, к.т.н., докторант 

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” 

Вплив поверхнево – активних речовин на процеси глибокого очищення стічних вод від 

сполук азоту (заочна) 
 

63. Петроченко Олексій Вячеславович, науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Обґрунтування висхідного фільтрування води на багатошарових плаваючих зернистих 

фільтрах водоочисних споруд (очна) 
 

Секція: Екологія 
 

Голова: Шевченко Анатолій Миколайович, к.с.-г.н., с.н.с., зав. відділу водних ресурсів 

Секретар: Власова Олена Веніамінівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник 
 

64. Шевченко Анатолій Миколайович, к.с.-г.н., с.н.с., зав. відділу водних ресурсів 

Власова Олена Веніамінівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Взаємовідносини між людиною і водою (очна) 
 

65. Жемба Алла Йосипівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Шергіна Лідія Антонівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ 

Розвиток природоресурсного менеджменту як передумова продуктивної економіки 
 

66. Левковська Людмила Володимирівна, д.е.н, с.н.с., зав. відділом економічних 

проблем водокористування 

Рижова Катерина Іванівна, к.е.н., старший науковий співробітник 

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 

Інвестиційне забезпечення водогосподарсько-меліоративного комплексу (очна) 
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67. Дехтяр Оксана Олександрівна, к.т.н., с.н.с., завідувач відділення меліорації 

Брюзгіна Наталя Дмитрівна, к.т.н., с.н.с., завідувач лабораторії 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Вода – це життя (очна) 
 

68. Морозов Володимир Васильович, к.с.-г.н., професор 

Безніцька Наталія Валеріївна, асистент 

Ченіна Наталя Олександрівна, аспірант 

Херсонський державний аграрний університет 

Зміни еколого–меліоративного режиму агроландшафтів Інгулецької зрошувальної 

системи (очна) 
 

69. Слюта Володимир Борисович, асистент 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 

Динаміка розвитку несприятливих геологічних процесів у зоні впливу водосховищ 

Удайської осушувальної системи (очна) 
 

70. Стефанишин Дмитро Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри 

гідротехнічного будівництва 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Про малу гідроенергетику в контексті екологічно безпечного природокористування 

(заочна) 
 

71. Реут Дмитро Тагірович, старший викладач  

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

Перспективи використання пристроїв автоматичної ідентифікації мікроорганізмів у 

екологічному моніторингу (очна) 
 

72. Шевчук Сергій Анатолійович, к.т.н., с.н.с., завідувач відділенням водних ресурсів 

Книш Владислав Володимирович, завідувач лабораторії 

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ 

Розробка інтерактивної карти екологічних проблем України за підтримки форуму 

«EcoPost» (очна) 
 

 

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 
 

Ромащенко Михайло Іванович,  

директор Інституту водних проблем і меліорації, д-р техн. наук, професор,  

академік НААН. 


