
Додаток 2 

до листа Міністерства освіти і 

науки України 

від 14.01.2014 №1/11-205 

 

ЗВIТ 

 

про проведення наукової конференції вищим навчальним закладом 

 

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
2. Назва заходу 

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, 

практика, історія, освіта) 

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус 8 

4. Дата проведення заходу  

14-18 листопада 2016 р. 
5. Співорганізатори заходу 

Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

6. Кількість учасників, в т.ч. з інших країн 

160 учасників 

7. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході 

 Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України 

 Таврійський державний агротехнологічний університет 

 Львівський національний аграрний університет 

 Одеський національний політехнічний університет 

 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра 

Василенка 

 Інститут електродинаміки національної академії наук України  

 Відокремлений підрозділ НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» 

 Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

 Відокремлений підрозділ НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

 Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

 Одеська державна академія будівництва і архітектури 

 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 Полтавська державна аграрна академія 

 Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ» 

 Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут” 

 Державний вищий навчальний заклад «Маріупольський будівельний коледж» 

 Сумський національний аграрний університет 

 Приазовський державний технічний університет 

 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича  

 Національний університет «Львівська політехніка» 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Саратовский государственный аграрный университет, г. Саратов, Россия, 

 Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, 

 Санкт-Петербургский государственный технологический университет, г. СПб, Россия 

 Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения, г. Москва, 

Россия 

 Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 

 Полоцкий государственный університет, г.Новополоцк, Беларусь 

 Universiteit Maastricht, Nederland (Маастрихтський університет, Нідерланди) 

 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Рейнсько-Вестфальський технічний 

університет Ахена, Німеччина) 

8. Збірник матеріалів конференції (додається). 

9. Рішення конференції (додається). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjYlomb1KrQAhXFXhQKHS8YA2YQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lp.edu.ua%2F&usg=AFQjCNED17VgTRTbPjC3N7CQ2HGX1UZ_qA&sig2=cSrlWqKoJd3zwLT5wJTn5w&bvm=bv.138493631,d.d2s
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

