
ЗВІТ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                                              

ННІ післядипломної освіти НУБіП України 

за 2019 рік 

 

Протягом 2018-2019 н. р. міжнародна діяльність ННІ післядипломної 

освіти  була спрямована на подальший розвиток зовнішніх зв’язків та 

розширення контактів із закордонними колегами. Основні напрями 

міжнародної діяльності: 

 Популяризація університету за кордоном через збільшення обсягів  

англомовної друкованої інформації. 

 Продовжували поширення інформації щодо можливостей отримання  

подвійних дипломів за спеціальністю «Управління інноваційною 

діяльністю» у Доброва-Гурнічій вищій школі управління (Польща). 

 

 Організовували участь науковців в міжнародних програмах, 

проектах наукового обміну, конференціях, симпозіумах тощо 

 

А саме: 

Стажування за кордоном 

1. Стажування в Державному університеті штату Оклахома, США 

(агротуризм і екстеншн сервіс), 20.01- 02.02 2019 р. (Т. Кальна-Дубінюк). 

2. Стажування за програмою Еразмус, Університет наук про життя, 

Польщі, травень 2019 р. (І. Кудінова). 

3. Стажування за програмою, організованою МОН, Китай, жовтень 2019 

р. (Д. Басюк). 

4. Стажування державних службовців і викладачів ЗВО в агенції 

Королівства Норверія, травень, 2019 р. (І. Грищенко). 

5. Керівник Стартап-школи Ольга Витвицька на запрошення 

Міністерства Інвестицій і Розвитку Республіки Польща прийняла участь у місії 

розвитку підприємництва в рамках проекту «Підвищення 

конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-

українського економічного співробітництва» – жовтень, 2019 р. 

 

Кількість публікацій у міжнародних виданнях за кордоном 

1. O. Martyniuk, O. Vitvitskaya, V. Lagodiienko, I. Krupitsa. Formation of an 

innovative concept of management on the basis of reconstruction of genetic algorithm 

of management technology/ Periodicals of Engineering and Natural Sciences// р.487-

499,  Vol 7, No 2 (2019) (Scopus). 

2. Vitvitskaya O.,  Martynyuk O., Kulayets M., Karcheva G. Formation of 

enterprise management model based on innovation dynamics / Innovative Marketing,  

15 (4), 2019 (Scopus). 

 

Участь у міжнародних заходах 

 

Виставки 



1.  Міжнародний туристичний салон «Україна» - UITM'2019,  3-4 жовтня 

2019 р.  Програма заходів Виставки включала семінари туристичних компаній, 

одним із яких був «День спадщини малих громад» ,                       ( Д. Басюк, Т.  

Кальна-Дубінюк, І. Кудінова, О.Локутова) 

 

Публікації 

1. Кудін Т.В. Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в 

суспільстві і природокористуванні 2019/ Т.В. Кудін, Т.П.   

Кальна-Дубінюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Перспективи і моделі розвитку альтернативної енергетики в 

сільській місцевості» 15-16 травня 2019 р. м. Київ, НУБіП України. 

2. Кальна-Дубінюк Т.П. Роль дорадництва в розвитку сучасного 

підприємства/ Т.П.Кальна-Дубінюк, І.П.Кудінова //  

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент 

ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 23-24 квітня 2019 р., м. Полтава: збірник 

наукових праць / за ред. І.А.Маркіної. –  Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. –  с.15-

18. 

3. Кальна-Дубінюк Т.П. Роль дорадництва у розвитку ринку органічної  

продукції/ Т.П.Каьна-Дубінюк// Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції ". 

 

Виступи на конференціях 

         1."Перспективи і моделі розвитку альтернативної енергетики в 

сільській місцевості" на Міжнародній конференції "Глобальні та регіональні 

проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні"15-16 травня 

2019 р. м. Київ, НУБіП України. (Т. Кальна-Дубінюк, Т. Кудін). 

2." Роль дорадництва в розвитку сучасного підприємства" Міжнародна 

науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні 

виклики» 23-24 квітня 2019 р., м. Полтава (Т. Кальна-Дубінюк, І. Кудінова). 

3. «Роль дорадництва у розвитку ринку органічної продукції», Десята 

ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Поєднання науки, 

освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної 

продукції», 12.09.2019 р. ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Т.Кальна-

Дубінюк). 

4.«Особливості моделі розвитку дорадництва в Україні», КС «Моделі 

системи надання дорадчих послуг в Україні» ФАО ООН 31.05.2019 р., Київ 

(Т.Кальна-Дубінюк). 

5."Створення туристичних інформаційно-консультаційних центрів в 

сільській місцевості"  на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Перспективні форми організації господарської діяльності на селі», 30 травня 

2019 р., м. Київ (Т. Кальна-Дубінюк). 

6.«Розвиток  гастрономічного туризму в інтерактивному сільському 

туристичному середовищі» Міжнародна конференція «Розвиток 

гастрономічного туризму в Україні», 30.05.2019 р. Університет Шевченко, Київ 

(Т. Кальна-Дубінюк, О. Локутова).   



7.«Інтерактивна консалтингова система для сільського туризму», на 

семінарі "Об’єднані територіальні громади і туризм", в рамках 25-ї міжнародної 

туристичної виставки UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм», 29 березня 

2019 року, м. Київ (Т. Кальна-Дубінюк, О. Локутова). 

 

Семінари та КС 

1. Вересень 2019 р. прийняли участь у семінарі з дорадництва Німецько-

Українського агрополітичного діалогу  «Роль дорадчих служб та ОТГ в 

адаптації агросектору до зміни клімату» (Кальна-Дубінюк Т.П.,                     

Локутова О.А.). 

2. Прийняли участь у КС Німецько-Українського агрополітичного 

діалогу «Адаптація до зміни клімату в агросекторі: від стратегії до дій», 

29.11.2019 р. (Кальна-Дубінюк Т.П.,  Локутова О.А.). 

Рецензування статей в іноземних журналах 

      «Europian Cooperation», titles: 

-  Agricultural guarantee fund as a method of risk insurance of bank crediting 

of agro-industrial complex enterprises in Ukraine;  -  Ruralistics: a conceptual and 

categorical apparatus (Т. Кальна-Дубінюк). 

2. "International Journal of Agriculture. invironment, and Food Science", 

title: Determinants of the participation of economic actors in agro-pastoral fairs in 

North-East of Benin : Case study of the Borgou and Alibori departments (Т. Кальна-

Дубінюк).  

Міжнародні проекти та програми співробітництва 

1. Меморандум про співпрацю між Варненським вільним університетом 

" Черноризец храбър " і Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України, 27.05.19 р. 

Кількість поданих заявок 

1.   ERASMUS+ KA1 (НУБіП + CETRAD-DESG-ECHS-UTAD, 

Португалия), 2019 р.  

Членство в міжнародних організаціях 

1. Член AIAEE - Всесвітня асоціація по консалтинговій освіті  (Т. 

Кальна-Дубінюк) 

2.  ESEE - Європейська асоціація по консалтинговій освіті (Т. Кальна-

Дубінюк) 

3.  IFHE  - Міжнародна асоціація з домашньої економіки (Т. Кальна-

Дубінюк) 

4.  Член міжнародного фулбрайтівського товариства (Т. Кальна-

Дубінюк) 

5.  Член Європейскої асоціації по Інтерпретації спадщини (Т. Кальна-

Дубінюк, Адамовська М.С.) 

Кількість проведених міжнародних конференцій на базі НУБіП 

України 

1. Організація і проведення Всесвітнього Дня туриму в НУБіП України, 

27 вересня 2018 р. за участю товариства дружби «Україна – КНДР»,  

консульств Болівії  та Венесуели в Україні. 



 

Участь у міжнародних програмах та інші форми спільної діяльності з 

іноземними організаціями 

          Поширюємо зв’язки із університетами США (Державний 

університет  

Оклахоми,  Державний університет штату Міннесота, Державний 

університет штату Охайо, Айовський державний університет) та з 

європейськими університетами – Краківський аграрний університет, 

Університет Сант Іштван, Угоршина,  університетом Вагенинген та  

консалтинговою  компанією  «LINK Consult»,  Нідерланди, Університетом  

UTAD, Португалія, з Варненським вільним університетом «Черноризец 

Храбър» з університетами країн бувшого Радянського Союзу –Латвійським  

аграрним  університетом в Ялгаві ) з якими підписані меморандуми про 

співпрацю. 

 НПП приймають участь у міжнародних програмах Агентства США з  

міжнародного розвитку (USAID), семінарах FAO, в Днях поля, що 

проводить АДНЦ (аграрний демонстраційний та навчальний центр) Німеччини 

тощо.  

 

Проведення міжнародних зустрічей та супровіду делегацій 

1. Візит Шіди  Хеннеберрі, професора, директора міжнародних 

магістерських програм Оклахомського державного університету, США  (11-25 

червня 2019 р.) (Т Кальна-Дубінюк). 

2.Візит на Internship Магістра Барретта Мура із Оклахомського 

державного університету, США   (9-24 червня 2019 р.) (Т Кальна-Дубінюк). 

 

Як показали ці і інші заходи, ми можемо успішно розвивати 

міжнародні стосунки через практики, обмінюючись викладачами  і  

студентами, організуючі навчання он-лайн  для отримання в подальшому 

подвійних  дипломів. 

 

Відповідальна за міжнародну діяльність  

в ННІ післядипломної освіти, 

д.е.н., професор                                                                           Т. Кальна-

Дубінюк,                 


