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Конференція проходитиме у конференц-залі Інституту водних 

проблем і меліорації на 7 поверсі за адресою вул. Васильківська, 37. 
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конференції 

 

РЕДАКЦІЙНА  РАДА 

 
Курикін С.І. – голова комітету, заступник Міністра екології та природних ресурсів України; 

Чунарьов О.В. – співголова комітету, в.о. Голови Державного агентства водних ресурсів 

України, к.геогр.н.; 

Гадзало Я.М. – співголова комітету, Президент НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН; 

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

професор, академік НААН; 

Балюк С.А. – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

НААН,  д.с.-г.н., професор, академік НААН; 

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

д.б.н., професор,  чл.-кор. НАН; 

Вишневський В.І. – професор кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного 

університету, д.геогр.н., професор; 

Вожегова Р.А. – директор Інституту зрошуваного землеробства НААН, д.с.-г.н., професор; 

Гончарук В.В. – директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН, 

д.х.н., професор, академік НАН; 

Гриценко А.В. – директор Українського НДІ екологічних проблем Мінприроди, д.геогр.н., 

професор; 

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

НААН, д.б.н.;  

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

органів Держводагентства України; 

Осадчий В.І. – директор Українського гідрометеорологічного інституту МНС та НАН, 

д.геогр.н., професор, чл.-кор. НАН; 

Романенко В.Д. – директор Інституту гідробіології НАН України, д.б.н., професор, академік 

НАН; 

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

природокористування, д.с.-г.н., професор; 

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., професор, чл.-кор. НААН; 

Фурдичко О.І. – директор Інституту агроекології і природокористування, д.е.н., професор, 

академік НААН; 

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

НАН», д.е.н., професор, академік НААН; 

Хільчевський В.К. – завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка, д.геогр.н., професор; 

Хоружий П.Д. – головний науковий співробітник відділу використання та охорони вод 

Інституту водних проблем і меліорації НААН, д.т.н., професор; 

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

професор, академік НААН. 

  



ВІДКРИТТЯ  КОНФЕРЕНЦІЇ,  ПРИВІТАННЯ 
 

 

Курикін Сергій Іванович, заступник Міністра екології та природних 

ресурсів України 

(11:00-11:10) 

Гадзало Ярослав Михайлович,  Президент Національної академії аграрних 

наук України, д.с.-г.н., професор, академік НААН 

(11:10-11:15) 

 

 

ПЛЕНАРНІ  ДОПОВІДІ 
 

 

Регламент  доповіді – 15 хв. 

 

 
1. Ромащенко Михайло Іванович, директор Інституту водних проблем і 

меліорації НААН, д.т.н., професор, академік НААН 

Проблеми водозабезпечення та водокористування в Україні в контексті 

сталого розвитку (11:15-11:30) 

 

2. Бондар Олександр Іванович, ректор Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН 

Екологічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення (11:30-11:45) 

 

3. Хвесик Михайло Артемович, директор Державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», д.е.н., 

професор, академік НААН 

Водно-ресурсний потенціал і сталий розвиток України (11:45-12:00) 

 

4. Балюк Святослав Антонович, директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН, д.с.-г.н., професор, академік 

НААН 

Ґрунтовий покрив і вологозабезпеченість сільськогосподарських культур в 

контексті сталого розвитку України (12:00-12:15) 

 

5. Ткач Віктор Петрович, директор Українського НДІ лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, д.с.-г.н., професор, чл.-

кор. НААН 

Водоохоронно-захисна роль лісів України (12:15-12:30) 

 

6. Коваленко Петро Іванович, радник дирекції ІВПіМ НААН, д.т.н., 

професор, академік НААН 

Водні форуми – віддзеркалення міжнародних днів води (12:30-13:00) 



7. Тимочко Тетяна Валентинівна,  голова Всеукраїнської екологічної ліги 

України 

Розв’язання екологічних проблем водних ресурсів в контексті Європейської 

інтеграції України (13:00-13:15) 

 

8. Хоружий Петро Данилович – гол. науковий співробітник ІВПіМ НААН, 

д.т.н., професор 

Інноваційні засади і технології в системах водопостачання (13:15-13:30) 

 

9. Вишневський Віктор Іванович, професор кафедри країнознавства і 

туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного 

університету, д.геогр.н., професор 

Зміни клімату та їх вплив на водність річок України (13:30-13:45) 

 

10. Тараріко Олександр Григорович, гол. науковий співробітник Інституту 

агроекології і природокористування, д.с.-г.н., професор, академік НААН 

Формування ґрунтозахисних агроландшафтів в басейнах малих річок  

(13:45-14:00) 

 

11. Жовтоног Ольга Ігорівна, завідувач лабораторії використання 

зрошуваних земель Інституту водних проблем і меліорації НААН, д.с.-г.н. 

Методологія застосування комплексу гідрологічних та агроекологічних 

моделей для оцінки стану водних та земельних ресурсів у межах річкових 

басейнів (14:00-14:15) 

 

 

СЕКЦІЙНІ  ДОПОВІДІ 
 

 

Регламент  доповіді – до 10 хв. 

 

 
1. Шевченко Анатолій Миколайович 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Трансформація меліорованих земель як чинник зростання водних ризиків у 

басейнах річок Київської області 

 
2. Писаренко Павло Володимирович 

Інститут зрошуваного землеробства НААН  

Удосконалення технології вирощування пшениці озимої на зрошуваних 

землях 
 

  



3. Стецюк Микола Григорович 

Сарненська дослідна станція ІВПіМ НААН 

Сучасні зміни гідротермічних умов меліорованих торфово-болотних 

агроландшафтів Західного Полісся 

 

4. Рижова Катерина Іванівна 

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України» 

Утворення рентного доходу у сільськогосподарському водокористуванні 

 
5. Савчук Дмитро Петрович 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Дренажні системи в Україні та їх технічний стан 

 
6. Максимова Наталія Миколаївна 

Дніпропетроський державний аграрно-економічний університет 

Влияние левобережного отвала горнорудной промышленности на 

экологическое состояние бассейна р. Ингулец 

 

7. Петроченко В`ячеслав Ілліч 

Інститут водних проблем і меліорації НААН  

Наукові основи сталого розвитку територій в зоні ризику шкідливої дії вод 

 

8. Заєць Віталій Вадимович  

Національний університет водного господарства та природокористування  

Оцінювання енергоефективності рисових зрошувальних систем 

 

9. Петренко Юрій Миколайович 

Сумський національний аграрний університет 

Використання попелу після спалювання біомаси очеретянки звичайної для її 

удобрення як забезпечення балансу поживних елементів в осушених торфових 

ґрунтах 
 

10. Трофимчук Дмитро Миколайович 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Комплексний підхід до мінімізації збитків від повеней на річках Карпат 

 

11. Лісовець Аліна В’ячеславівна 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Вплив ступеня дренування на врожайність сільськогосподарських культур 

 

12. Козицький Олег Миколайович 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Сучасні проблеми визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів 
 

  



13. Ясенчук Тарас Олексійович 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Методологія вивчення формування якості поверхневих вод за басейновим 

принципом 
 

14. Гофман Міхаель 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Оцінка ерозійних процесів в руслі р. Суха Згар 

 

15. Чорна Катерина Іванівна 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Системний аналіз використання зрошення та типізація умов 

водоземлекористування на півдні України 

 

16. Діденко Наталія Олександрівна 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Сучасні методи аналізу проблем зрошуваного землеробства (на прикладі 

Херсонської області) 

 

17. Юзюк Олександр Юрійович 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Аналіз сучасного стану зрошувальних каналів після довготривалої 

експлуатації 

 

18. Шевченко Ірина Анатоліївна 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Визначення основних органолептичних показників якості води за допомогою 

методів дистанційного зондування землі 

 

19. Купєдінова Рушена Асанівна 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

Удосконалення технології експлуатації поливної мережі системи 

краплинного зрошення - передумова отримання високих та сталих врожаїв 

 

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ  СЛОВО 

 

 

Ромащенко Михайло Іванович, директор Інституту водних проблем і 

меліорації, д-р техн. наук, професор, академік НААН. 


