
 

 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  

ОН-ЛАЙН АГРОСЕМІНАР 
"ЕФЕКТИВНІ БІОПРЕПАРАТИ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" 
 
 

26 лютого 2021 року, 10.00 год.  

м. Чернігів  

 

Місце  проведення:  Інститут  сільськогосподарської  мікробіології  та 

 агропромислового виробництва НААН  

Формат проведення: он-лайн  

Платформа: Microsoft Teams. Посилання приєднання отримають учасники семінару 

на електронну адресу за 48 годин до початку заходу.  

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ  

09.00 – 10.00 
Підключення учасників до зустрічі у Microsoft Teems та реєстрація у 

Google-формі  

10.00 – 10.45 ПЛЕНАРНА ЧАСТИНА 

10.00 – 10.05 

Москаленко Анатолій Михайлович, директор Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, 

доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент НААН, заслужений 

економіст України   

Відкриття семінару 

10.05 – 10.10 

Лупенко Юрій Олексійович, віцепрезидент НААН, доктор економічних 

наук, професор, академік НААН, голова Північного міжрегіонального 

наукового центру НААН 

Вітальне слово 

10.10 – 10.15 

Савченко Олександр Павлович, заступник голови Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

Вітальне слово 

10.15 – 10.45 

Волкогон Віталій Васильович, начальник відділу сільськогосподарської 

мікробіології ІСМАВ НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України 

Мікробіологічні аспекти впливу на продуктивність аграрного 

виробництва 

10.45 – 11.45 

СЕКЦІЯ РОСЛИННИЦТВО 

Модератор – Волкогон Віталій Васильович, начальник відділу 

сільськогосподарської мікробіології ІСМАВ НААН, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч 

науки і техніки України  

10.45 – 10.55 

Козар Сергій Федорович, заступник директора з наукової роботи ІСМАВ 

НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

Бактеризація в технологіях вирощування бобових культур 

10.55 – 11.05 

Копилов Євгеній Павлович, головний науковий співробітник лабораторії 

рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, доктор біологічних наук, 

старший науковий співробітник 



Застосування біофунгіциду Хетоміку для захисту сільськогосподарських 

культур від кореневих патогенів 

11.05 – 11.15 

Токмакова Любов Миколаївна, провідний науковий співробітник 

лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів ІСМАВ НААН, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

Застосування мікробного препарату Альбобактерину при вирощуванні 

олійних культур у сучасному землеробстві 

11.15 – 11.25 

Крутило Дмитро Валерійович, провідний науковий співробітник 

лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

Біопрепарати на основі бульбочкових бактерій для сої та квасолі 

11.25 – 11.35 

Шаховніна Олена Олександрівна, старший науковий співробітник 

лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, кандидат 

сільськогосподарських наук 

Мікробний препарат Діазобактерин для підвищення врожайності гречки 

та озимого жита 

11.35 – 11.45 

Кравченко Наталія Олександрівна, завідуюча лабораторією пробіотиків 

ІСМАВ НААН, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник 

Біородентицид Антимишин для захисту сільськогосподарських культур 

11.45 – 12.15 ПЕРЕРВА (в перерві - фільм про ІСМАВ НААН) 

12.15 – 12.35 

СЕКЦІЯ ТВАРИННИЦТВО ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО 

Модератор – Кравченко Наталія Олександрівна, завідуюча лабораторією 

пробіотиків ІСМАВ НААН, кандидат ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник 

12.15 – 12.25 

Кравченко Наталія Олександрівна, завідуюча лабораторією пробіотиків 

ІСМАВ НААН, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник 

Пробіотичні консерванти для кормовиробництва 

12.25 – 12.35 

Бардаков Володимир Анатолійович, завідуючий лабораторією 

землеробства та насінництва  відділу наукового забезпечення 

агропромислового виробництва ІСМАВ НААН, кандидат 

сільськогосподарських наук  

Високопродуктивні сорти люпину селекції ІСМАВ НААН 

12.35 – 13.05 

СЕКЦІЯ НОВИНКИ 

Модератор – Халеп Юрій Миколайович, заступник директора з наукової та 

інноваційної діяльності ІСМАВ НААН, кандидат економічних наук 

12.35 – 12.45 

Токмакова Любов Миколаївна, провідний науковий співробітник 

лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів ІСМАВ НААН, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

Прийоми оптимізації кореневого живлення кукурудзи та пшениці озимої 

за використання Агробактерину та оптимальних норм мінеральних 

добрив 

12.45 – 12.55 

Цехмістер Ганна Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії 

рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, кандидат 

сільськогосподарських наук 

Триходермін – універсальний засіб захисту рослин і деструктор рослинних 



решток 

12.55 – 13.05 

Москаленко Анатолій Михайлович, директор Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, 

доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент НААН, заслужений 

економіст України     

Економічна ефективність застосування засобів біологізації в сучасних 

аграрних технологіях 

13.05 – 13.25 

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ БІОЛОГІЗАЦІЇ У 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Модератор – Халеп Юрій Миколайович, заступник директора з наукової та 

інноваційної діяльності ІСМАВ НААН, кандидат економічних наук 

13.05 – 13.15 

Старостишин Володимир Михайлович, кандидат сільськогосподарських  

наук, експерт з агробізнесу  

Новий світогляд біологізації агротехнологій та шляхи підвищення 

прибутковості агробізнесу 

13.15 – 13.25 
Мисник Микола Ілліч, голова ФСГ «ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН» 

Застосування біопрепаратів в органічному виробництві 

сільськогосподарської продукції 

13.25 – 13.30 

Москаленко Анатолій Михайлович, директор Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, 

доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент НААН, заслужений 

економіст України   

Заключне слово 

 

 

Регламент заходу передбачає питання та коментарі до доповідачів у письмовій формі у чаті 

заходу. Доповідачі письмово, після виступу надають відповіді у тому ж чаті заходу.   

 

Додаткову інформацію можете одержати:  

Відділ економіки, інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та організації 

підготовки наукових кадрів 

  +38 (04622) 3-20-75,  (099) 223 92 95, (096) 538 25 75, (066) 922 83 80. 

E-mail: Ins.ekonomika2017@gmail.com 

Мельник Богдан (063)-186-82-87 – технічна підтримка (підключення до он-лайн заходу, 

показ презентації).   

 

  

Бережіть себе та близьких!  

Чекаємо на зустріч!  

 

mailto:Ins.ekonomika2017@gmail.com

