
 План проведення науково-технічних заходів 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 на 2018 рік 

№ Назва заходу 

Планова 

дата 

виконання  

Виконавець 

1.  Всеукраїнська науково-практична  

конференція 

«Комунікативний дискурс: наукова 

рецепція та стилістика перекладу» 

15-16 березня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет 

тел.: (097) 642-19-70  

Лановюк Людмила Петрівна 

2.  72 Всеукраїнська науково-практична 

студентська конференція  

«Наукові здобутки студентів у 

дослідженнях технічних та 

біоенергетичних систем 

природокористування: конструювання 

та дизайн» 

15-16 березня  

2018 року 

Факультет конструювання та 

дизайну 

тел.: (068) 102-31-64 

 Ромасевич Юрій Олександрович 

 

3.  71-а Всеукраїнська  наукова 

студентська  

конференція  

«МОЛОДІ НАУКОВЦІ-АГРОБІОЛОГИ 

– ЮВІЛЕЮ УНІВЕРСИТЕТУ» 

20-21 березня 

2018 року 

Агробіологічний факультет 

тел.: (098) 782-97-62 

 Іванюк М. Ф. 

 

4.  Науково-практичний семінар  

«Соціальна профілактика сирітства» 

20 березня 

2018 року 

Кафедра соціальної педагогіки та 

інформаційних технологій в освіті 

тел.: (044) 527-80-73  

Вікторова Леся Вікторівна  

5.  72-га Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція  

«Науковий пошук молоді для сталого 

розвитку лісового комплексу та садово-

паркового господарства» 

21 березня 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, НДІ лісівництва та 

декоративного садівництва 

тел.: (095) 345-27-22 

Василишин Роман Дмитрович 

6.  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Конкурентоспроможність аграрного 

сектору в умовах функціонування Зони 

вільної торгівлі з Європейським 

Союзом» 

21 березня 

2018 року 

Економічний факультет, кафедра 

глобальної економіки 

тел.: (044) 527-86-48 

Вдовенко Наталія Михайлівна 

 

7.  Міжнародний науково-методичний 

семінар 

«Are you listening to me?  Listening Skills 

Enhancing» 

22 березня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра англійської 

мови для технічних та 

агробіологічних спеціальностей 

тел.: (096) 656-75-37 

 Іванова Оксана Вікторівна 

8.  Виїзний науково-практичний семінар  

«Організація системи планування» 

22 березня 

2018 року 

Кафедра економіки підприємства 

тел.: (044) 527-85-70 

Ільчук Микола Максимович  

9.  XVІІІ Міжнародна конференція  

«Проблеми та перспективи розвитку 

технічних та біоенергетичних систем 

22-23 березня 

2018 року 

Факультет конструювання та 

дизайну 

тел.: (068) 102-31-64 



природокористування: конструювання 

та дизайн» 

 Ромасевич Юрій Олександрович 

 

10.  Міжнародна інтернет-конференція  

ІІІ-го науково-практичного форуму 

 «Основи духовного і молекулярно-

генетичного оздоровлення людини та 

охорони навколишнього середовища. 

Український прорив у світову 

цивілізацію і науку» 

25 березня-03 

квітня 2018 

року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет 

тел.: (068) 892-41-34  

 Канішевська Любов Вікторівна 

11.  ІІІ Міжнародна науково-практична  

студентська конференція 

«Світ мов і мови світу» 

 

27-28 березня 

2018 року 

Кафедра іноземної філології і 

перекладу, кафедра романо-

германських мов і перекладу, 

кафедра англійської філології 

тел.: (097) 642-19-70 

 Лановюк Людмила Петрівна 

12.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів 

«Теоретичні та прикладні аспекти 

розробки комп’ютерних систем 2018» 

29 березня 

2018 року 

Факультет інформаційних 

технологій 

тел.: (044) 527-83-52 

Ткаченко Олексій Миколайович 

13.  Круглий стіл 

«Наука та виробництво – основні важелі 

прогресу у ветеринарній медицині 

України» 

30 березня 

2018 року 

Факультет ветеринарної медицини 

тел.: (067) 977-79-31 

 Засекін Дмитро Адамович 

14.  Семінар 

«Національна аквакультура: 

природокористування, якість і безпека 

продукції галузі» 

березень 

2018 рік 

Українська лабораторія якості і 

безпеки продукції АПК 

тел.: (067) 302-87-10  

Данчук В’ячеслав Володимирович  

15.  Науково-навчальний семінар  

«Декоративне розсадництво України, 

сучасний стан, головні проблеми та 

шляхи підвищення його 

рентабельності» 

квітень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 

16.  Круглий стіл 

«Напрями ефективного розвитку  

агробізнесу України» 

 

квітень 

2018 року 

Кафедра економіки підприємства, 

кафедра економіки праці та 

соціального розвитку, 

кафедра підприємництва та 

організації агробізнесу 

тел.: (098) 903-15-48 

 Єрмаков Олександр Юхимович 

17.  Виїзний науково-практичний семінар  

«Наукові об’єкти лісокультурної 

спадщини ВП НУБіП України: 

історичний аспект, сучасний стан, 

інноваційне значення та перспективи 

використання» 

квітень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 

18.  Круглий стіл з проблем патології 

лісового біорізноманіття екосистем 

України 

квітень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра біології лісу 

та мисливствознавства 

тел.: (093) 628-90-45 

Пузріна Наталія Василівна 



19.  72-га Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«Сучасні технології у тваринництві та 

рибництві: навколишнє середовище – 

виробництво продукції–екологічні 

проблеми» 

3-4 квітня 

2018 року 

 

НДІ технологій та якості продукції 

тваринництва, факультет 

тваринництва та водних 

біоресурсів 

тел.: (050) 542-19-35 

Чумаченко Іван Петрович  

20.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Дизайн інтер’єру: тренди, 

тенденції, технології» 

5-6 квітня 

2018 року 

 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра технологій 

та дизайну виробів з деревини 

тел.: (097) 384-06-40 

Пінчевська Олена Олексіївна 

21.  Науково-практичний семінар  

«Видатні діячі освіти і науки в літописі 

університету» 

12 квітня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра історії і 

політології 

тел.: (099) 200-89-61 

 Кропивко Олена Михайлівна 

22.  Україно-Польський круглий стіл 

«Відтворення та біоморфологія 

репродуктивних органів тварин» 

15-20 квітня 

2018 року 

Факультет ветеринарної 

медицини, 

кафедра анатомії, гістології і 

патоморфології тварин ім. акад. В. 

Г. Касьяненка 

тел.: (044) 527-86-24 

Мельник Олег Петрович 

23.  72-га науково-практична конференція 

науково- 

педагогічних працівників, наукових 

співробітників та аспірантів 

«Актуальні проблеми розвитку галузей 

тваринництва та рибництва» 

18-19 квітня 

2018 року 

НДІ технологій та якості продукції 

тваринництва, факультет 

тваринництва та водних 

біоресурсів 

тел.: (050) 542-19-35 

Чумаченко Іван Петрович 

24.  Всеукраїнський семінар  

«Розробка національного стандарту FSC 

відповідального ведення лісового 

господарства» 

18-19 квітня 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра лісового 

менеджменту 

тел.: (067) 502-38-45 

Кравець Павло Васильович 

25.  ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Історичні, правові та 

природоохоронні аспекти збереження 

пам’ятних багатовікових дерев» 

18-20 квітня 

2018 року 

 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра 

ландшафтної архітектури та 

садово-паркового будівництва, 

кафедра дендрології 

тел.: (044) 527-82-96 

 (067) 780-35-12 

Піхало Олеся Віталіївна  

26.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Контроль безпечності 

харчових продуктів. Україна – ЄС: 

невирішені питання» 

19-20 квітня  

2018 року 

Факультет ветеринарної 

медицини, НДІ здоров’я тварин, 

кафедра ветеринарно-санітарної 

експертизи 

Цвіліховський Микола Іванович 

тел.: (067) 238-05-36 

Засєкін Дмитро Адамович  

тел.: (067) 977-79-31 

Якубчак Ольга Миколаївна  



тел.: (050) 440-81-31 

27.  72-а Науково-практична конференція 

студентів «Енергозабезпечення, 

електротехнології, 

електротехніка та інтелектуальні 

управляючі системи в АПК» 

19-20 квітня 

2018 року 

ННІ енергетики, автоматики та 

енергозбереження 

тел.: (067) 234-61-94 

Усенко Сергій Миколайович  

тел.: (068) 151-97-35 

Романенко Олексій Іванович 

28.  Науково-практична конференція 

науково-педагогічних працівників, 

наукових співробітників та аспірантів  

«Підсумки науково-дослідних робіт 

2017 року» 

19-20 квітня  

2018 року 

ННІ енергетики, автоматики та 

енергозбереження 

тел.: (067) 234-61-94 

Усенко Сергій Миколайович  

тел.: (068) 151-97-35 

Романенко Олексій Іванович 

29.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Флористичне і ценотичне різноманіття 

 у відновленні, охороні та збереженні 

рослинного світу» 

23-25 квітня 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра ботаніки, 

кафедра дендрології та лісової 

селекції 

тел.: (044) 527-82-08 

Лещенко Олександра Юріївна 

30.  Міжнародна науково-практична 

конференція  

«Наукові здобутки у вирішенні 

актуальних проблем виробництва та 

переробки сировини, стандартизації і 

безпеки продовольства» 

24-26 квітня  

2018 року 

НДІ технологій та якості продукції 

тваринництва, факультет харчових 

технологій та управління якістю 

 продукції АПК 

 тел.: (050) 542-19-35 

Чумаченко Іван Петрович 

31.  V Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених  

«Екологія-філософія існування 

людства» 

24-26 квітня 

2018 року 

НДІ фітомедицини, біотехнологій 

та екології, факультет захисту 

рослин, біотехнологій та екології 

тел.: (097) 220-42-14 

Рибалко Юлія Володимирівна  

32.  Науковий семінар  

«Ідентичність української нації: теорія 

та практика» 

25 квітня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра історії і 

політології 

тел.: (067) 443-70-54  

Калуга Володимир Федорович 

33.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика 

сучасної психології: реалії та 

перспективи» 

26-27 квітня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогіний 

факультет, кафедра соціальної 

психології 

тел.: (067) 696-53-70  

Шмаргун Віталій Миколайович 

34.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

науково-педагогічних працівників, 

докторантів та аспірантів за 

результатами наукової роботи у 2017 

році 

квітень-

травень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, НДІ лісівництва та 

декоративного садівництва 

тел.: (095) 345-27-22 

Василишин Роман Дмитрович  

35.  Міжнародна конференція  

«Biosystems engineering (BSE 2018)» 

9-11 травня 

2018 року 

Агробіологічний факультет, 

НДІ рослинництва та 

грунтознавства кафедра 

рослинництва 

тел.: (067) 777-18-32 



Каленська Світлана Михайлівна 

36.  MakeLearn and TIIM joint international 

Confe- rence Management 

«Challenges in a Network Ekonomy 

Creativity and Education – Bussines 

Collaboration - Economic Activity – 

Information Technology»  

17-19 may 

2018 year 

Кафедра економічної теорії,  

тел.: (044) 527-87-94 

Байдала В. В. 

 

37.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Цілі сталого розвитку третього 

тисячоліття: виклики для університетів 

наук про життя» 

23-25 травня 

2018 року 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

тел.: (044) 527-87-20 

Кирилюк Вікторія Іванівна  

38.  VII Міжнародна науково-технічна  

інтернет-конференція  

«Проблеми сучасної енергетики і 

автоматики в системі 

природокористування» 

23-27 травня 

2018 року 

ННІ енергетики, автоматики і 

енергозбереження 

тел.: (093) 771-78-28 

Васюк В’ячеслав Володимирович 

39.  Науково-методичний семінар  

«Збереження здоров’я і життя дітей в 

умовах війни засобами вуличної 

соціальної роботи: вітчизняний і 

зарубіжний досвід» 

31 травня –  

01 червня  

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра соціальної 

педагогіки та інформаційних 

технологій в освіті 

тел.: (093) 946-70-46  

Ковальчук Тамара Іванівна 

40.  Науково-навчальний семінар  

 «Сучасні тенденції розвитку 

ягідництва»  

 

травень 

2018 року 

Агробіологічний факультет,  

НДІ рослинництва та 

грунтознавства, кафедра 

садівництва 

тел.: (097) 886-31-46  

Андрусик Юрій Юрійович  

41.  Всеукраїнський інформаційний семінар  

«Стан та перспективи розвитку FSC 

лісової сертифікації в Україні» 

травень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра лісового 

менеджменту 

тел.: (067) 502-38-45 

Кравець Павло Васильович  

42.  Всеукраїнський семінар-нарада  

«Забезпечення якості сертифікаційних 

робіт» 

травень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра лісового 

менеджменту 

тел.: (067) 502-38-45 

Кравець Павло Васильович 

43.  Науково-навчальний семінар  

«Екоадаптаційне відтворення лісів: 

актуальність, значення в контексті 

переходу до сталого ведення лісового 

господарства, умови застосування та 

перспективи» 

травень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 

44.  Виїзний науково-практичний семінар 

«Відтворення сосняків Полісся України: 

сучасний стан, проблеми та  

шляхи удосконалення» 

травень 

(вересень) 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 



45.  Всеукраїнський семінар-тренінг  

«Практична реалізація вимог FSC 

стандартів» 

4-8 червня  

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра лісового 

менеджменту 

тел.: (067) 502-38-45 

Кравець Павло Васильовича 

46.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми переробки 

деревини: вирішення, перспективи, 

науково-практична співпраця» 

5-6 червня 

2018 року 

 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра технологій 

та дизайну виробів з деревини 

тел.: (097) 384-06-40 

Пінчевська Олена Олексіївна 

47.  International Science Conference 

«Global problems of agriculture food 

economy» 

June 8-9 

2018 year 

Кафедра економічної теорії, 

лабораторія економічної теорії 

тел.: (044) 527-87-94  

Бутенко В. М. 

48.  Науково-практичний виїзний семінар  

«Лісівничо-екологічні методи, досвід та 

перспективи ведення лісового 

господарства у дібровах Вінницького 

ОУЛМГ» 

12-13 червня 

2018 року 

 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра лісівництва 

тел.: (096) 148-97-41 

Сендонін Сергій Євгенович 

49.  Міжвузівський науково-методичний 

семінар «Тенденції розвитку 

європейських мов у інформаційному 

суспільстві» 

14 червня 

2018 року 

 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра іноземної 

філології і перекладу 

тел.: (067) 609-22-31 

Амеліна Світлана Миколаївна 

50.  Міжнародний науково-виробничий 

семінар  

«Збагачення біорізноманіття польових 

культур за зміни кліматичних умов»  

20-22 червня 

2018 року 

 

Агробіологічний факультет, НДІ 

рослинництва та грунтознавства, 

кафедра рослинництва 

тел.: (067) 777-18-32 

Каленська Світлана Михайлівна 

51.  ІІ Міжнародна наукова конференція 

«Україна, Болгарія, ЄС: економічні і 

соціальні тенденції розвитку» 

26 червня –  

1 липня 

2018 року 

Кафедра економіки та управління 

Давиденко Надія Миколаївна  

тел.: (067) 717-23-37  

Негода Юлія Володимирівна  

 тел.: (050) 522-35-64 

52.  Семінар-нарада  

«Стан та перспективи кадрової політики 

на факультеті з урахуванням підготовки 

кадрів вищої кваліфікації до 2020 року» 

червень  

2018 року 

Факультет ветеринарної 

медицини, НДІ здоров’я тварин 

тел.: (067) 238-05-36 

Цвіліховський Микола Іванович 

тел.: (067) 977-79-31 

Засєкін Дмитро Адамович 

53.  Міжнародний науково-практичний 

семінар  

«Сучасні системи живлення культур із 

використанням спеціальних добрив» 

червень 

2018 року 

Агробіологічний факультет, НДІ 

рослинництва та грунтознавства, 

кафедра агрохімії та якості 

продукції рослинництва 

тел.: (067) 249-03-99  

Бикін Анатолій Вікторович 

54.  Міжнародна конференція  

«Інновації у виробництві, зберіганні та 

переробці рослинницької сировини» 

червень 

2018 року 

Агробіологічний факультет, НДІ 

рослинництва та грунтознавства, 

кафедра технології зберігання, 

переробки та стандартизації 

продукції рослинництва  



тел.: (067) 405-66-32  

Бобер Анатолій Васильович 

55.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Управління живленням 

картоплі столової у сучасних 

технологіях» 

липень 

2018 року 

Агробіологічний факультет, НДІ 

рослинництва та грунтознавства, 

кафедра агрохімії та якості 

продукції рослинництва  

тел.: (067) 249-03-99 

Бикін Анатолій Вікторович 

56.  Науковий семінар  

«Життєвий шлях класика вітчизняного 

степового лісорозведення Б.Й. 

Логгінова: виробнича, освітня, наукова  

та громадська діяльність» 

липень 

(вересень) 

2018 року 

ННІ ЛіСПГ, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 3114316 

Маурер Віктор Мельхіорович 

57.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні методики 

професійного навчання і сучасні 

педагогічні технології в умовах 

реформування ринку освітніх послуг» 

27-28 серпня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра педагогіки  

тел.: (050) 469-16-72 

Васюк Оксана Вікторівна 

58.  ІІ Міжнародна наукова конференція  

«Проблеми та перспективи фінансового 

забезпечення аграрного сектору: 

вітчизняний та зарубіжний досвід» 

13-14  вересня 

2018 року 

Економічний факультет 

тел.: (067) 717-23-37 

Давиденко Надія Миколаївна 

59.  Міжнародна наукова конференція 

«Вплив біоекономіки на просторовий 

розвиток територій» 

14-15 вересня 

2018 року 

Кафедра управління земельними 

ресурсами, факультет 

землевпорядкування 

тел.: (044) 258-05-24 

 Дорош Ольга Степанівна 

60.  Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Вплив біоекономіки на просторовий 

розвиток територій» 

14-15 вересня 

2018 року 

НДІ економіки і менеджменту, 

кафедра управління земельними 

ресурсами 

тел.: (044) 258-05-24   

Бутенко В. М. 

61.  ІІ Міжнародна науково-практична  

інтернет-конференція 

«Аналітико-прогностичне моделювання 

стратегії соціально-економічного 

розвитку підприємств 

 аграрної сфери» 

20 вересня 

2018 року 

Економічний факультет, 

кафедра статистики та 

економічного аналізу 

тел.: (044) 527-82-36 

Куць Тетяна Валеріївна  

 

62.  Всеукраїнський інформаційний семінар  

«Стан та перспективи розвитку FSC 

лісової сертифікації в Україні» 

26 вересня 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра лісового 

менеджменту 

тел.: (067) 502-38-45 

Кравець Павло Васильович 

63.  Міжнародний науково-практичний 

семінар «Інновації агрохімсервісу в 

системі технологій вирощування 

сільськогосподарських культур» 

вересень 

2018 року 

Агробіологічний факультет, НДІ 

рослинництва та грунтознавства, 

кафедра агрохімії та якості 

продукції рослинництва  

тел.: (067) 249-03-99 

Бикін Анатолій Вікторович 

64.  Навчально-практичний семінар  

«Протиерозійні лісові насадження ДП 

вересень-

жовтень 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 



“Канівське лісове господарство”: досвід 

і технології створення» 

2018 року лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 

65.  Виїзний науково-практичний семінар 

«Відтворення дібров Лісостепу України: 

сучасний стан, проблеми та шляхи 

удосконалення» 

жовтень 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 

66.  Круглий стіл 

«Інновації у ветеринарній освіті і науці» 

жовтень 

2018 року 

Факультет ветеринарної  

медицини 

тел.: (067) 977-79-31 

Засєкін Дмитро Адамович 

67.  Міжвузівський науково-методичний 

семінар «Інновації у методиці навчання 

іноземних мов» 

4 жовтня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра іноземної 

філології і перекладу 

тел.: (096) 826-60-07 

Максимчук Валентин 

Спиридонович 

68.  Круглий стіл 

«Фактори економічного зростання з 

біоекономіки» 

17 жовтня 

2018 року 

 

Кафедра економічної теорії 

лабораторія економічної теорії 

тел.: (044) 527-87-94 

Болгарова Наталя Костянтинівна 

69.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Творча спадщина Г.С. Сковороди в 

контексті сучасного соціогуманітарного 

дискурсу» 

25-26 жовтня 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра філософії 

тел.: (044) 527-81-50 

Сторожук Світлана 

Володимирівна  

70.  V Міжнародна конференція 

«Цифрова освіта в природничих 

університетах» 

25-27 жовтня 

2018 року 

Факультет інформаційних 

технологій 

тел.: (044) 527-83-52 

Ткаченко Олексій Миколайович 

71.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Моніторингові 

дослідження стану ґрунтів та живлення 

сільськогосподарських рослин» 

жовтень-

листопад 

2018 року 

Агробіологічний факультет, НДІ 

рослинництва та грунтознавства, 

кафедра агрохімії та якості 

продукції рослинництва  

тел.: (067) 249-14-98 

Бикіна Ніна Миколаївна 

72.  Виїзний науково-практичний семінар 

«Теоретичні та технологічні засади 

створення та експлуатації постійної 

лісонасінної бази сосни звичайної» 

жовтень-

листопад 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 

73.  Науковий семінар  

«Міжнародна комунікація як засіб 

саморозвитку сучасної молоді» 

1 листопада 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра історії і 

політології 

тел.: (067) 321-08-91 

Сєкунова Юлія Володимирівна 



 

 

74.  ІІІ Науково-практичний семінар  

«Професійні компетентності фінансиста 

в умовах розвитку корпоративних 

фінансів» 

8 листопада 

2018 року 

Кафедра фінансів 

тел.: (067) 717-23-37 

Давиденко Надія Миколаївна 

 

75.  VI науково-практична конференція  

студентів магістратури  

«Актуальні проблеми розвитку галузей 

тваринництва та рибництва» 

12 листопада 

2018 року 

НДІ технологій та якості продукції 

тваринництва, 

 факультет тваринництва та 

водних біоресурсів 

тел.: (050) 542-19-35 

Чумаченко Іван Петрович  

76.  VIIІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених 

«Інформаційні технології: економіка, 

 техніка, освіта» 

14-15 

листопада 

2018 року 

Факультет інформаційних 

технологій 

тел.: (044) 527-83-52 

Ткаченко Олексій Миколайович 

77.  72-а Студентська наукова конференція  

«Сучасна гуманітарна наука в 

інтерпретації молодих дослідників» 

15 листопада 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет 

тел.: (067) 787-68-40 

Харченко Світлана Василівна 

78.  Міжнародний науково-методичний 

семінар «Політика франко-українського 

співробітництва в аграрному секторі: 

освіта, наука,  

професійні кола» 

21-22 

листопада 

2018 року 

Гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра іноземної 

філології і перекладу 

тел.: (067) 609-22-31 

Амеліна Світлана Миколаївна 

тел.: (050) 353-61-14 

Рудницька Наталія Анатоліївна 

79.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Лісова таксація та 

лісовпорядкування: сучасні методи, 

техніка і технології для раціонального 

природокористування» 

листопад 

2018 року 

ННІ Лісового і садово-паркового 

господарства, кафедра відтворення 

лісів та лісових меліорацій 

тел.: (044) 527-87-47 

(050) 311-43-16 

Маурер Віктор Мельхіорович 


