
РІШЕННЯ  

Всеукраїнської  науково-практичної  відео-онлайн конференції  

«Біорізноманіття України в забезпеченні продовольчої та  

енергетичної безпеки» 

Присвячена  70- річчю  заснування навчального закладу 

м. Київ 

24-25 листопада 2016 року 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

та ВП НУБІП України «Мукачівський аграрний коледж» 

 

24 листопада 2016 року в Національному університеті біоресурсів 

іприродокористування України у м. Києві на базі кафедри «Рослинництва» 

була проведенаВсеукраїнська науково-практична  відео-онлайн 

конференція «Біорізноманіття України в забезпеченні продовольчої та  

енергетичної безпеки» 

Проведення науково-практичної студентської конференції 

булообумовлено необхідністю підвищення ефективності та якості 

науковихдосліджень студентів, підготовки фахівців аграрного сектору 

України, глибокого вивчення сучасних проблем енергетичної безпеки країни. 

В конференції прийняли участь всього 107 студентів з обох сторін, 

викладачів та молодих вчених. Зокрема, з Національного університету 

біоресурсів і природокористування України – 67 учасників. 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Рослинні ресурси та дослідження біологічного різноманіття 

 Агроекологічні аспекти сучасних систем землеробства, наукові 

основи раціонального обробітку ґрунту 

 Біобезпека у тваринництві і ветеринарній медицині: проблеми та їх 

вирішення  

 Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки  України 

Відкрила конференцію член–кореспондент НААН України, завідувач 

кафедри  рослинництва НУБіП України, доктор сільськогосподарських наук, 

професорКаленська Світлана Михайлівна. 

На спільному пленарному засіданні конференції з вітальним словом 

виступила завідувач міжкафедральної лабораторії ВП НУБіП України 

«Мукачівський аграрний коледж», кандидат сільськогосподарських наук 

Кнап Надія Василівна. 

Начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та 

заочного навчання НУБіП України Єресько Олег Вікторович зазначив 

важливість започаткованого заходу та привітав учасників обох сторін і 

побажав розпочату спільну співпрацю провідного аграрного закладу України 

і регіонального коледжу продовжувати  та розширювати. 

Учасниками конференції були аспіранти, здобувачі, студенти ОС 

«Бакалавр» та «Магістр», викладачі навчальних закладів. На засіданні 

проходила цікава дискусія та активне обговорення піднятих проблем 



присутніми учасниками обох сторін.Всі учасники конференції отримали 

інформаційні матеріали конференції. 

Звіт заслухано та обговорено на засіданні кафедри рослинництва 

(Протокол № 5 від 28.11.2016 р.) та надано рекомендації. Зокрема, результати 

проведення конференції дають можливість відзначити необхідність 

проведення подібних заходів в подальшому з метою обговорення актуальних 

питань.  
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