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УМАНЬ – 2021 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

 

Поліщук В.В. – д. с.-г. наук, професор, декан факультету лісового і 

садово-паркового господарства; 

Величко Ю.А. – к. с.-г. наук, доцент, зав. кафедри садово-паркового 

господарства; 

Балабак А.Ф.  – д. с.-г. наук, професор кафедри садово-паркового 

господарства; 

Варлащенко Л.Г. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Пушка І.М. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Осіпов М.Ю. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Тисячний О.П. – к. с.-г. наук, ст. викладач кафедри садово-паркового 

господарства; 

Заморський О.О. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства; 

Шутко С.С. к. с.-г. наук, викладач кафедри садово-паркового 

господарства; 

 

 

Відповідальний секретар: 

Осіпов М.Ю. – к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства. 

Тел. (097) 722-16-44   

e-mail: m3dsad@gmail.com 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

22 листопада 

у платформі Zoom 

 

 

Регламент роботи: 

– доповіді на круглому столі – до 15 хв.; 

– виступи в обговореннях – до 5 хв. 

 

 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

1.  Особливості вирощування садивного матеріалу сортів актинідії 

(Actinidia Lindl.) стебловими живцями для озеленення в умовах 

Правобережного Лісостепу України 

Балабак А.Ф., д. с.-г. наук, професор кафедри садово-паркового 

господарства 

2. Перспективи використання кущових ялівців у садово-паркових 

композиціях в умовах зміни клімату Правобережного Лісостепу України 

Пушка І.М., к. с.-г. наук, доцент, кафедри садово-паркового 

господарства 

3. Особливості підбору декоративних рослин для ландшафтних 

об’єктів та їх презентація  

Осіпов М.Ю., к. с.-г. наук, доцент, кафедри садово-паркового 

господарства 

4. Проблема завчасного проростання вічок окулянтів троянд та 

шляхи її подолання  

Величко Ю.А., с.-г. наук, доцент, кафедри садово-паркового 

господарства 

5. Особливості вирощування лаванди вузьколистої в умовах 

Уманського НУС 

Шутко С.С., викладач кафедри садово-паркового господарства 



6. Особливості розмноження лимонів (Citrus lemon L.) шляхом 

вкорінення повітряними відсадками в Уманському НУС 

Бабій В.В., аспірант кафедри садово-паркового господарства 

7.  Біолого-екологічні особливості вирощування генотипів аронії 

чорноплідної (Aronia melanocarpa L. ) для використання в ландшафтному 

дизайні 

Гребенюк В.М., аспірант кафедри садово-паркового господарства 

8.  Перспективи використання форм і сортів півонії деревовидної 

(Paeonia suffructicosa Andr.) в умовах озеленення Правобережного Лісостепу 

України 

Петренко Н.Р., аспірант кафедри садово-паркового господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано: Редакційно-видавничий відділ 

Свідоцтво ДК № 2499 від 18.05.2006 р. 

Уманський національний університет садівництва 

 вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаської обл., 20305 


