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Міжнародна науково-практична конференція “Системи виробництва 

продукції рослиництва на основі екологостабілізуючих заходів”, присвячена 100-

річчю з дня народження професора Михайла Гончара 04-06 жовтня 2022 року в м. 

Дубляни проходила в рамках XХІIІ Міжнародного науково-практичного форуму 

«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій».  

Програма конференції була реалізована із залученням сучасних засобів 

відеозв’язку, зокрема платформи Zoom. 

 

  Учасниками конференції були представники: 

- Жешувського університету (д-р інж. Г. Гайдек); 

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

Самборський);  

- Люблінського природничого університету (д-р габ. А. Новак);  

- Білоцерківського національного аграрного університету (к.с.-г.н. О. Борщ); 

- Державного біотехнологічного університету (д.с.-г.н. А. Рожков, аспірант 

С. Давиденко); 

- Подільського державного університету (д. філос. з агрономії  Т. Падалко); 

- Одеського національного морського університету (аспірантка В. Гусак); 

- Вінницького національного аграрного університету (аспіранти О. Гусак,  

В. Мельник, А. Піддубна, О. Врадій); 

-Інституту сільського господарства Карпатського регіону України (д.б.н.  

С. Вовк); 

-Горохівського фахового коледжу Львівського НУП (викл. вищої кат.  

Н. Загоруйко, викладачі  О. Коленда, Н. Коленда, Н. Крук, Р. Кондратюк); 

-Івано-Франківського коледжу Львівського НУП (к.с.-г.н. Б. Костюк, к.с.-

г.н. В. Вихованець); 

-Вишнянського коледжу Львівського НУП (викладачі П. Ковалко,  

М. Задорожний); 

-Львівського фахового коледжу ЛНУП (викл. Н. Кректун); 

-Кам’янець-Подільського фахового коледжу (викл. А. Годованюк); 

-НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (викл.  

Т. Герасимова); 

-стейкхолдери, викладачі, аспіранти факультету агротехнологій та екології. 

 

Під час роботи конференції було заслухано 11 доповідей, присвячених 

питанням удобрення та оптимізації систем вирощування основних 

сільськогосподарських культур; виробництва органічної продукції рослинництва; 

моніторингу шкідливих організмів в агроценозах; накопичення важких металів у 

продукції рослинництва; підвищення родючості ґрунту та збереження екологічної 

рівноваги довкілля; зміни кліматичних та агрокліматичних умов й можливі шляхи 

адаптації до неї; інноваційних розробок та бізнес освіти у сфері аграрного 

виробництва; утилізації побутових відходів. Активна наукова дискусія засвідчила 

актуальність піднятої проблематики, важливість розвитку органічного 

землеробства та виробництва якісної продукції рослинництва, а також 
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необхідність розширення програми наукових досліджень з питань адаптації 

аграрного виробництва до сучасної агроекологічної ситуації.  

Підсумки роботи конференції були підведені головою конференції 

доцентом Бальковським В.В.  

З огляду на теоретичну й прикладну значимість проведеної науково-

практичної конференції було прийнято ухвалу: 

1. Згідно концепції розвитку факультету агротехнологій та екології на 

2021-2025 р. р. вважати, що його пріоритетними напрямками є наука й наукові 

досягнення співробітників, які нерозривно пов'язані з навчальним процесом та 

підготовкою науково-педагогічних кадрів. 

2. Продовжити проведення прикладних досліджень з оптимізації 

використання ресурсного потенціалу природних та штучних екосистем західного 

регіону України. 

3. Розширити програму наукових досліджень з питань адаптації аграрного 

виробництва до несприятливих наслідків зміни клімату та можливостей 

використання їх потенційних переваг. 

4. Продовжити проведення прикладних досліджень, пов'язаних з 

впровадженням органічної системи землеробства та визначенням залишків 

важких металів у продукції рослинництва. 

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

вирішення наукових і технологічних проблем аграрного виробництва в умовах 

глобалізації, збереження екологічної рівноваги довкілля. 

6. Розвивати кооперацію з науковими установами України, регіональними 

науково-дослідними установами, що дозволить акумулювати ресурси з метою 

одержання конкурентоспроможного затребуваного актуального наукового 

продукту. 

7. Організовувати й проводити міжнародні наукові конференції, практичні 

семінари та круглі столи, спрямовані на пошук та формування напрямів наукових 

досліджень, які відповідають сучасному рівню світової науки. 

8. Спеціальним кафедрам і науковим керівникам окремих розділів 

забезпечити якісне виконання наукових досліджень згідно тематичного плану 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт факультету 

агротехнологій та екології на 2021–2025 рр.: «Розробити системи управління 

формуванням продуктивності агроценозів, адаптованих до змін клімату на основі 

оцінки стану природних та штучних екосистем західного регіону України» 

(державний реєстраційний номер – 0121U109748). 

 


