
ПРОГРАМА  
Семінару «Техніко-технологічне забезпечення обробітку ґрунту  
та сівби сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату». 

17 червня 2022 року 
 Модератор: Валерій Адамчук 

Час Доповідач Співавтори та тема доповіді 
10:00-10:15 Заришняк 

Анатолій 
Семенович  

д. с.-г. н , проф., академік НААН, 
віцепрезидент НААН 

Вступне слово 

10:15-10:30 Адамчук Валерій 
Васильович 

д.т.н, проф., академік НААН 
ННЦ «Інститут механізації та 
електрифікації сільського 
господарства»  

Розвиток техніко-технологічних рішень з 
обробітку ґрунту та сівби сільськогосподарських  
культур  

10:30-10:40 Насонов Василь 
Андрійович 

к.т.н., с.н.с ННЦ «Інститут 
механізації та електрифікації 
сільського господарства» 

Розроблення адаптивного комплексу машин для 
механізації грунтообробно-посівних робіт 

10:40-10:50 Балюк Святослав 
Антонович 

д. с.-г. н, проф., академік НААН 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О. Н. 
Соколовського» 

Грунтоохоронна спрямованність технологій 
обробітку ґрунту в умовах змін клімату 

10:50-11:00 Булгаков 
Володимир 
Михайлович 

д.т.н, проф., академік НААН 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 

Теорія коливального руху у ґрунті дискового 
сошника зубчастого типу зернової сівалки 
прямого посіву Адамчук В.В., Булгаков В.М. 
Ігнатьєв Є.І.  

10:00-11:10 Булигін Сергій 
Юрійович 

д. с.-г. н , проф., академік НААН 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 

Технологічне навантаження на ґрунти  

11:10-11:20 Arlindo Almeida PhD - Agriculture Mechanization 
School of Agriculture - Polytechnic 
Institute of Bragança 
Bragança – Portugal 

Possibilities for cooperation on Agriculture 
Machinery  



11:20-11:30 Литвинюк Леонтій 
Каленикович 

к.т.н, с.н.с ННЦ «Інститут 
механізації та електрифікації 
сільського господарства»  

Дослідження виробництва екологічно безпечних 
продуктів рослинництва  в різних кліматичних 
умовах Степу і Лісостепу України 

11:30-11:40 Асанішвілі 
Надія Миколаївна 

к.с.-г. н., с.н.с, заступник 
директора, ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» 

Тенденції розвитку систем обробітку ґрунту і 
сівби за сучасних кліматичних змін: науковий 
аспект 

11:50-12:00 Калетник  
Григорій 
Миколайович 

д.е.н., проф., академіка НААН Сортові ресурси основних енергетичних культур 
в Україні в умовах змін клімату та інтенсифікації 
землеробства 

12:00-12:10 Черновол Михайло 
Іванович  

д.т.н., проф., академік НААН 
України Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет 

Практичні аспекти реалізації системи 
ресурсозбереження на різних етапах обробітку 
ґрунту та сівби в ускладнених ґрунтово-
кліматичних умовах Центральної України 
Свірень М.О., Амосов В.В.,  

12:10-12:20 Танчик Семен 
Петрович 

д. с.-г. н., проф.,член-кор. НААН, 
Національного університету 
біоресурсів і 
природокористування України 

Управління технологічними процесами при 
обробітку ґрунту за зберігаючого землеробства 

12:20-12:30 Надикто 
Володимир 
Трохимович  

д. с.-г.н., проф, член-кор. НААН, 
Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного 

Особливості технології обробітку парів в умовах 
Півдня України  

12:30-12:40 Мірошниченко 
Микола 
Миколайович 

член-кор. НААН, д.біол.н. 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О. Н. 
Соколовського» 

Оптимізація глибини розміщення стрічки 
мінеральних добрив під польовими культурами в 
умовах кліматичних змін 

12:40-12:50 Кравчук 
Володимир 
Іванович 

д.т.н., професор, Академік НААН  
Інститут біоенергетичних культур 
і цукрових буряків НААН. 

Гарантовано-адаптивне управління робочими 
процесами сільськогосподарських машин за умов 
ризикованого землеробства 

12:50-13:00 Іванишин 
Володимир 
Васильович 

д.е.н., проф., член-кор. НААН 
Подільський державний 
університет 

Адаптація технологічних рішень сучасного 
землеробства в умовах зміни клімату в південній 
частині Лісостепу Західного 



13:00-13:10 Сало Василь 
Михайлович 

д.т.н., професор, 
Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет,  

Технічне забезпечення глибокого обробітку 
ґрунту в системі ґрунтозахисного землеробства із 
диференціацією основних та додаткових робочих 
органів глибокорозпушувачів 
Лещенко С.М 

13:10-13:20 Мельник Віктор 
Іванович 

д.т.н., проф. Державний 
біотехнологічний університет  
 

Обгрунтування конструкції та переваги агрегату 
для суцільного обробітку ґрунту із плавно 
змінною шириною захвату 
Чигрина С.А.  

13:20-13:30 Свірень Микола 
Олександрович 

д.т.н., професор, 
Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет 

Підвищення універсальності кріплення стійки 
лапи культиватора при зміні типу і стану ґрунту 
Черновол М.І., Васильковський О.М., Амосов В.В 

13:30-13:40 Ветохін 
Володимир 
Іванович  

д.т.н., проф., 
Полтавський державний аграрний 
університет 

Системні аспекти обробітку ґрунту з 
накопиченням вологи в умовах зміни клімату 

13:40-13:50 Клисак Геннадій 
Олександрович 

Директор заводу колісних систем 
«Консима» 

Новаційні наукові концепції та інженерні 
стратегії української агробіомашинерії в умовах 
зміни клімату, війни, COVID-19 та інших 
викликів  

13:50-14:00 Вольський 
Володимир 
Анатолійович 

к.т.н., ст. дослідник, ННЦ 
«Інститут механізації та 
електрифікації сільського 
господарства» 

Розроблення комбінованого агрегату для 
обробітку і мульчування ґрунту рослинними 
рештками 

14:00-14:10 Погорілий Віктор 
Васильович 

керівник Центру випробування 
техніки УкрНДІПВТ 
ім.Л. Погорілого 

Польові дослідження впливу взаємного 
розміщення зон обробітку,  добрив та насіння на 
вегетацію озимого ячменю в засушливих умовах. 
Хомішинець В. (ТОВ «Велес Агро») 

14:10-14:20 Іванюта Михайло  
Васильович 

к.т.н., с.н.с..  
Інститут біоенергетичних культур 
і цукрових буряків НААН. 

Інтелектуальні системи управління 
агрофізичними параметрами ґрунту  
 



14:20-14:30 Коцюбанський 
Ростислав 
Васильович 

аспірант ННЦ «Інститут 
механізації та електрифікації 
сільського господарства» 

Розроблення котка-подрібнювача 
грубостебельних рослинних решток 

Підведення підсумків 14:30-15:00 
 


