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Міжнародну науково-практичну конференцію «Системи виробництва 

продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів» проведено 

в рамках ХХІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і 

практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». 

Учасниками конференції були представники: 

- Варшавського університету природничих наук (д-р габ. Й. Грущинська, 

д-р інж. Б. Гжегхольська); 

- Державної вищої школи ім. Шимона Шимоновича в м. Замосць (д-р 

габ. Анджей Самборський);  

- Люблінського природничого університету (д-р габ. Г. Ліпінська);  

- Природничо-гуманітарного університету в Седльце (д-р габ. 

Й. Франчук, д-р габ. Р. Роса, Л. Гайко, докторантка, Д. Слонечка, 

докторантка); 

- Державного аграрного університету Молдови (д-р габ. В. Балан, 

аспірант В. Сарбан); 

- Національної академії аграрних наук України (д. с.-г. н. Хареба В.В.,);  

- Поліської дослідної станції ННЦ Інститут ґрунтознавства і агрохімії 

імені О.Н. Соколовського (к. с.-г. н. В. Гаврилюк); 

- ННЦ Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського 

(аспірант Р. Мелимука)  

- Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (аспіранти  

Р. Шаповаленко, К. Пашинська); 

- Українського інституту експертизи сортів рослин (д. с.-г. н. Н. Лещук); 

- Золочівського фахового коледжу Львівського національного аграрного 

університету (викладач 1-шої категорії М. Юзьків); 

- викладачі, аспіранти факультету агротехнологій та екології Львівського 

національного аграрного університету. 
 

Під час роботи конференції заслухано 14 доповідей, присвячених 

питанням загальносвітових та європейських тенденцій зміни кліматичних та 

агрокліматичних умов, формування політики запобігання зміні клімату та 

адаптації до неї; виробництва органічної продукції рослинництва; впливу 

змін клімату на якість продуктів харчування та негативних наслідків для 

продовольчої безпеки; моніторингу шкідливих організмів в агроценозах; 

застосування мікродобрив; підвищення родючості ґрунту та збереження 

екологічної рівноваги довкілля; розробки практичного механізму екологічної 

безпеки та збалансованого природокористування у сфері аграрного 

виробництва; утилізації побутових відходів. 
 

 



За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу:  

1. Вважати, що пріоритетними напрямками розвитку закладів вищої 

освіти аграрного профілю є наука й наукові досягнення співробітників, які 

нерозривно пов’язані з навчальним процесом та підготовкою науково-

педагогічних кадрів. 

2. Розвивати кооперацію з науковими установами НАН України, НААН 

України, регіональними науково-дослідними установами, що дасть змогу 

акумулювати ресурси з метою одержання конкурентоспроможного 

затребуваного актуального наукового продукту. 

3. Продовжити проведення прикладних досліджень з оптимізації 

використання ресурсного потенціалу природних та штучних екосистем 

західного регіону України. 

4. Розширити проблематику наукових досліджень з питань адаптації 

аграрного виробництва до зміни клімату та можливостей використання їх 

потенційних переваг. 

5. Продовжити проведення прикладних досліджень, пов’язаних з 

впровадженням органічної системи землеробства як найбільш оптимальної 

реакції аграрного виробництва на глобальне потепління. 

6. Активно долучатися до міжнародних наукових проєктів, метою яких є 

вирішення наукових і технологічних проблем аграрного виробництва в умовах 

глобалізації, збереження екорівноваги довкілля. 

7. Використати матеріали конференції у навчальному процесі, при 

плануванні наступних наукових заходів (міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференцій, практичних семінарів, круглих столів тощо), 

спрямованих на розвиток актуальних наукових досліджень з урахуванням 

запитів світової практики. 

 
 


