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Луцьк-Колки 2018 



ВСТУПНЕ СЛОВО:  

 

Книш Олександр Сергійович, начальник відділу, Департамент 

агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації. 

 

МОДЕРАТОР: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник Гаврилюк Володимир Андрійович, член ГО «Українське 

товариство ґрунтознавців та агрохіміків» 

 

ДОПОВІДАЧІ: 

 

1. Моделі системного управління родючістю ґрунтів (доктор 

сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН 

Трускавецький Роман Степанович, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського», член Центральної ради ГО «Українське товариство 

ґрунтознавців та агрохіміків»). 

 

2. SWOT-аналіз системи охорони ґрунтів (законодавчих актів, 

політик, програм, планів тощо) в аграрному секторі України (кандидат 

педагогічних наук, докторант, член-кореспондент Академії економічних наук 

України Кучер Анатолій Васильович, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського», член ГО «Українське товариство 

ґрунтознавців та агрохіміків»). 

 

3. Законодавче регулювання охорони ґрунтів в Україні (кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Зінчук Микола Іванович, Волинська філія 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», член ГО «Українське товариство 

ґрунтознавців та агрохіміків»). 

 

4. Динаміка показників родючості ґрунтів у Волинській області 
(Штань Сергій Сергійович, головний інженер ґрунтознавець, Волинська філія 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», член ГО «Українське товариство 

ґрунтознавців та агрохіміків»). 

 

5. АгроБіоКомплексна (АБК) технологія для листового підживлення 

та обробки насіння (кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник Гаврилюк Володимир Андрійович, Поліська дослідна станція 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», член ГО 

«Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»). 

 

6. «Нішеві» культури для рекультивації порушених і техногенно 

деградованих ґрунтів (кандидат сільськогосподарських наук Бортнік Тетяна 

Павлівна, Поліська дослідна станція ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського», член ГО «Українське товариство ґрунтознавців та 

агрохіміків»). 



7. Екологічно безпечні біопрепарати ‒ складова технологій 

вирощування зернових культур (кандидат сільськогосподарських наук 

Августинович Марія Богданівна, Поліська дослідна станція ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», член ГО «Українське 

товариство ґрунтознавців та агрохіміків»). 

 

8. Стимулятори росту рослин ‒ вагома запорука високого врожаю  
(кандидат сільськогосподарських наук Бортнік Андрій Миколайович, Поліська 

дослідна станція ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені                  

О.Н. Соколовського», член ГО «Українське товариство ґрунтознавців та 

агрохіміків»). 

 

9. Розвиток органічного землеробства в Україні (кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Мерленко Ігор Михайлович, Луцький 

національний технічний університет, член ГО «Українське товариство 

ґрунтознавців та агрохіміків»). 

 

10. Ефективність карбоксилатного комплексу «Аватар» при 

вирощуванні сільськогосподарських культур (Коломеєць Володимир 

Олексійович, консультант ТОВ «НВК «Аватар»). 

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО:  

 

Панасюк Людмила Григорівна, директор Колківського вищого професійного 

училища. 

 

 

 

Основні форми роботи практичного семінару: 

виступи доповідачів ‒ до 15 хвилин. 

обговорення ‒ до 10 хвилин. 

 


