
Програма 1-го етапу навчання 

осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання 

страхового випадку та розміру збитків  

(аварійних комісарів) в галузі рослинництва 

 

18-20 червня 2018 року 

Понеділок, 18 червня НУБіП кім. 307 

Час Тематика Викладач/експерт 

9.30 – 9.45 Вітальне слово Герасименко Н.А. – координатор 

навчання 

9.45 – 11.00 Фінансовий ринок і його складові: 

• Поняття фінансів, фінансових 

послуг та фінансових установ. 

• Поняття та функції 

страхування  

Худолій Л.М. - д.е.н., професор, 

завідувач кафедри фіскальної 

політики і страхування, НУБіП 

України 

11.00 - 11.15 Перерва   

11.15 – 13.00 Система законодавства про 

страхування : 

• Регулювання страхової діяльності 

в Україні 

• Роль аварійних комісарів 

• Права та обов’язки 

врегулювальників збитків 

Посполітак В.В. - к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри гуманітарного 

розвитку, ПВНЗ «Міжнародний 

інститут менеджменту» 

13.00 – 14.00 Обід  

14.00 -15.30 Основи агрострахування: основні 

поняття  

Головенько І.В. - експерт Проекту 

«Розвиток фінансування аграрного 

сектору в Європі та Центральній Азії» 

15.30 - 15.45 Перерва  

15.45-17.30 Страхові процедури при 

страхуванні 

сільськогосподарських культур 

Головенько І.В. - експерт Проекту 

«Розвиток фінансування аграрного 

сектору в Європі та Центральній Азії» 

17.30-18.00 Запитання  

Вівторок, 19 червня НУБіП кім.307 

Час Тематика Викладач/експерт 

10.05-11.25 Особливості вирощування 

основних сільськогосподарських 

культур 

Калєнська С.М. - д. с.-г. н, професор, 

завідувач кафедри рослинництва 

НУБІП України 

11.25 - 11.40 Перерва   

11.40 -13.00 Особливості вирощування 

основних сільськогосподарських 

культур 

Калєнська С.М. - д. с.-г. н, професор, 

завідувач кафедри рослинництва 

НУБІП України 

13.00 – 14.00 Обід  



14.00-16.00 Особливості вирощування 

основних сільськогосподарських 

культур (практична частина) 

Калєнська С.М. - д. с.-г. н, професор, 

завідувач кафедри рослинництва 

НУБІП України 

15.00-16.00 Особливості прийняття с/г 

культур на страхування 

Головенько І.В. - експерт Проекту 

«Розвиток фінансування аграрного 

сектору в Європі та Центральній Азії» 

16.00-17.00 Практична робота: заповнення 

документації при прийнятті на 

страхування 

Головенько І.В. - експерт Проекту 

«Розвиток фінансування аграрного 

сектору в Європі та Центральній Азії» 

Середа, 20 червня Виїзний тренінг  

Час Тематика Викладач/експерт 

9.30 – 11.00 Механізація технологічних 

процесів (сівба, обробіток ґрунту) 

і т.п. 

Теслюк В. В. – д.т.н., професор, 

кафедри сільськогосподарських 

машин та системотехніки імені П. М. 

Василенка, НУБіП України 

11.00 – 12.00 Виїзд на дослідні ділянки Національного наукового центру "Інститут 

землеробства Національної академії аграрних наук України"  

12.00-15.00 Практична частина: Страхові 

процедури при страхуванні 

сільськогосподарських культур 

Головенько І.В. - експерт Проекту 

«Розвиток фінансування аграрного 

сектору в Європі та Центральній Азії» 

15.00-16.00 Повернення до Києва  

Альтернативний варіант: Середа, 20 червня Виїзний тренінг  

11.00 – 15.00 "Міжнародні дні поля в Україні" смт. Дослідницьке, Васильківський 

район, Київська область 
 


