ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент НААН
Гадзало Я.М.
від 15 березня 2016 року

Календарний план
основних заходів Національної академії аграрних наук України
на квітень 2016 року:
Назва заходів

Дата та місце
проведення

Контингент та
кількість учасників

Відповідальні

Відділення землеробства, меліорації та механізації
1

Загальні збори Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН
із розгляду підсумків діяльності Відділення за 2011–2015 рр. та
визначення основних завдань на перспективу

06 квітня 2016 р., Президія НААН,
м. Київ, вул. Суворова, 9

2

Участь у засіданні Загальних зборів Національної академії аграрних
наук України

07 квітня 2016 р., Президія НААН,
м. Київ, вул. Суворова, 9

3

Підготовка питання для розгляду на засіданні бюро Президії НААН
«Наукові засади розвитку водних меліорацій в умовах глобальних
змін клімату»

квітень 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

4

Підготовка питання для розгляду на засіданні Президії НААН
«Наукові засади біологічного землеробства в умовах змін клімату»

квітень 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

Представники Мінагрополітики
України та інших державних органів
влади, члени Відділення, наукові
працівники, 150 осіб
Представники Мінагрополітики
України та інших державних органів
влади, члени НААН, наукові
працівники,
300–350 осіб
Члени Президії НААН, 40–50 осіб

Члени Президії НААН, 60–70 осіб

В.о. академіка-секретаря Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Пилипенко Л.А.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту водних проблем і
меліорації НААН Ромащенко М.І.,
завідувач відділення агроресурсів та
використання меліорованих земель
Інституту водних проблем і
меліорації НААН Тараріко Ю.О.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор ННЦ

5

Комплексна перевірка наукової та фінансово-господарської діяльності
Інституту водних проблем і меліорації НААН за 2011–2015 рр.

квітень 2016 р., Інститут водних
проблем і меліорації НААН,
м. Київ

Члени комісії з перевірки Інституту
водних проблем і меліорації НААН,
наукові працівники установи

6

Участь у круглому столі «Нові сорти ярих зернових культур та
особливості їх агротехніки на осушуваних землях Полісся»

7

Участь у нараді з керівниками сільськогосподарських підприємств
Чернігівської області щодо сучасних технологій виробництва
сільськогосподарської продукції

04 квітня 2016 р., Управління
агропромислового розвитку
Сарненської районної державної
адміністрації, Рівненська обл.,
м. Сарни
І декада квітня 2016 р.,
Чернігівська обл., м. Козелець

Науковці, провідні спеціалісти
Управління агропромислового
розвитку Сарненської РДА, керівники
та агрономи сільськогосподарських
підприємств, фермери, 25 осіб
Науковці, керівники
сільськогосподарських підприємств,
30 осіб

8

До Всеукраїнського дня довкілля: круглий стіл щодо проведення
місцевої екологічної акції «Чисте селище починається з чистого
двору»

11–15 квітня 2016 р.,
Біосферний заповідник «АсканіяНова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна
НААН, Херсонська обл.,
Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова

Співробітники заповідника і
метеостанції, 75 осіб

9

Участь у круглому столі «Використання земельних ресурсів
Херсонської області 2016»

12 квітня 2016 р., Департамент
агропромислового розвитку
Херсонської обласної державної
адміністрації, м. Херсон

Науковці, керівники та спеціалісти
сільськогосподарських підприємств,
фермери, 50 осіб

10

Круглий стіл «30 років Чорнобильської катастрофи. Проблеми і
перспективи аграрного виробництва на забруднених землях»

14 квітня 2016 р., Інститут
агроекології і природокористування
НААН, м. Київ

11

До Дня екологічних знань Круглий стіл «Формуючи екологічну
культуру сьогодні – зберігаємо здоров'я майбутніх поколінь!»

15 квітня 2016 р., Біосферний
заповідник «Асканія-Нова» імені
Ф.Е. Фальц-Фейна НААН,
Херсонська обл., Чаплинський р-н,
смт Асканія-Нова

Співробітники заповідника і
метеостанції, 20 осіб

12

Участь у ХІV Національній виставці агротехнологій «Агропром-2016»

19–23 квітня 2016 р., Експоцентр
«Метеор», м. Запоріжжя

Науковці, товаровиробники і
споживачі сільськогосподарської
продукції, 1000 осіб

13

Науково-методологічний семінар «Проблемні питання родючості
ґрунтів дерново-підзолистого типу»

21 квітня 2016 р., Інститут
сільськогосподарської мікробіології
та агропромислового виробництва

Наукові співробітники, 50 осіб

Представники Мінагрополітики
України та інших державних органів
влади, науковці, 50 осіб

«Інститут землеробства НААН»
Камінський В.Ф.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту водних проблем і
меліорації НААН Ромащенко М.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту водних проблем і
меліорації НААН Ромащенко М.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового
виробництва НААН Волкогон В.В.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Біосферного заповідника «АсканіяНова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН
В.С. Гавриленко
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту водних проблем і
меліорації НААН Ромащенко М.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту агроекології і
природокористування НААН
Фурдичко О.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Біосферного заповідника «АсканіяНова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН
В.С. Гавриленко
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту водних проблем і
меліорації НААН Ромащенко М.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор

НААН, м. Чернігів.

14

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф:
мітинг-реквієм до 30-ї роковини Чорнобильської катастрофи

26 квітня 2016 р., Біосферний
заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е.
Фальц-Фейна НААН, Херсонська
обл., Чаплинський р-н,
смт Асканія-Нова

Співробітники заповідника, місцеві
жителі, 50 осіб

15

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
«Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству»

ІІІ декада квітня 2016 р., Інститут
зрошуваного землеробства НААН,
м. Херсон, сел. Наддніпрянське

Молоді вчені та наукові
співробітники, 100 осіб

16

Науково-методологічний семінар «Перспективні напрямки
міжнародної діяльності у галузі ґрунтознавства та агрохімії»

квітень 2016 р., ННЦ «ІҐА імені О.Н.
Соколовського», м. Харків

Науковці, товаровиробники, 40 осіб

Інституту сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового
виробництва НААН Волкогон В.В.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Біосферного заповідника «АсканіяНова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН
В.С. Гавриленко
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор
Інституту зрошуваного землеробства
НААН Вожегова Р.А.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН, директор ННЦ
«Інститут грунтознавства та агрохімії
імені
О.Н. Соколовського»
Балюк С.А.

Відділення рослинництва
1

Виставка–ярмарок «Дача. Сад. Город»

1-2 квітня 2016 р., КСЦ «Шинник»,
м. Дніпропетровськ

2

Участь у виставці-ярмарку садивного матеріалу

2 квітня 2016 р., фермерський ринок,
м. Черкаси

3

Національна виставка енергоефективного будівництва і ландшафтного
дизайну «Фасад – 2016»

7–9 квітня 2016 р.,
м. Дніпропетровськ,
Експо-центр «Метеор»

4

Участь у виставці-ярмарку садивного матеріалу

9 квітня 2016 р., м. Черкаси,
фермерський ринок

5

Спеціалізований весняний ярмарок “САД-ГОРОД»

13-17 квітня 2016 р., м. Харків

6

Участь у виставці-ярмарку садивного матеріалу

16 квітня 2016 р., фермерський ринок,
м. Черкаси

Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники фермерських та
особистих господарств населення,
200 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники і спеціалісти
садівницьких господарств Черкаської
області, садівники-аматори, 200 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники фермерських та
особистих господарств населення,
250 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники і спеціалісти
садівницьких господарств Черкаської
області, садівники-аматори, 200 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники агрофірм з
вирощування насіння та садивного
матеріалу
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники і спеціалісти
садівницьких господарств Черкаської
області, садівники-аматори, 200 осіб

В.о. академіка-секретаря Відділення
рослинництва НААН Іващенко О.О.,
директор Інституту овочівництва і
баштанництва НААН Корнієнко С.І.
В.о. академіка-секретаря Відділення
рослинництва НААН Іващенко О.О.,
директор Інституту помології ім. Л.П.
Симиренка Кучер М.Ф.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту овочівництва і
баштанництва НААН Корнієнко С.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту помології ім. Л.П.
Симиренка Кучер М.Ф.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту овочівництва і
баштанництва НААН Корнієнко С.І.
Академік-секретаря Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту помології ім. Л.П.
Симиренка Кучер М.Ф.

7

IV Міжнародна науково-практична конференція «Селекція, генетика
та технології вирощування сільськогосподарських культур»

21 квітня 2016 р., Миронівський
інститут пшениці імені В.М. Ремесла
НААН с. Центральне, Миронівський
р-н, Київська обл.

8

Виїзна виставка-реалізація насіння овочевих і баштанних рослин

23 квітня 2016 р., с. Оленівка,
Магдалинівський р-н

9

Участь у виставці-ярмарку садивного матеріалу

23 квітня 2016 р., м. Черкаси,
фермерський ринок

10

Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі
технології та їх правова і економічна оцінка»

11

Виїзна виставка-реалізація насіння овочевих і баштанних рослин

27-28 квітня 2016 р., Національний
університет біоресурсів і
природокористування України,
м. Київ
29 квітня 2016 р., с. Олександрівка,
Дніпропетровський р-н

12

Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції
"Біотехнологія XXI століття"

квітень 2016 р., м. Київ

13

Участь у відеоконференції "Обговорення проекту закону України про
обіг сільськогосподарських земель в Україні"

14

Участь у проведенні Круглого столу "Підсумки проведення сівби
ранніх зернових культур в Дніпропетровській області

квітень 2016 р.,
Дніпропетровський регіональний
інститут держ. Управління НАДУ при
Президентові України,
м. Дніпропетровськ
квітень 2016 р., управління
агропромислового розвитку
Дніпропетровської
районної адміністрації

15

Майстер-клас "Сучасна технологія застосування гербіцидів при
вирощуванні пізніх культур"

16

Семінар-нарада „ Система догляду за посівами зернових культур в
господарствах Дніпропетровської області ”

квітень 2016 р., Ерастівська дослідна
станція ДУ Інститут сільського
господарства степової зони НААН,
Дніпропетровська обл.,
П’ятихатський р-н,
п/в Лозоватка
квітень 2016, Ерастівська дослідна
станція ДУ Інститут сільського
господарства степової зони НААН,
Дніпропетровська обл.,
П’ятихатський р-н, п/в Лозоватка

. Науковці науково-дослідних установ
НААН, аспіранти з наукових установ
та вищих навчальних закладів
України та зарубіжних країн.
Всього 60 учасників.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники фермерських та
особистих господарств населення,
100 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники і спеціалісти
садівницьких господарств Черкаської
області, садівники-аматори, 200 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, аграрних вищих навчальних
закладів, аспіранти – близько 150 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники фермерських та
особистих господарств населення,
100 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, аспіранти та студенти
Науковці науково-дослідних установ
НААН, фахівці

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Миронівського інституту пшениці ім.
В.М. Ремесла НААН
Демидов О.А.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту овочівництва і
баштанництва НААН Корнієнко С.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту помології ім. Л.П.
Симиренка Кучер М.Ф.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту захисту рослин
Борзих О.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор
Інституту овочівництва і
баштанництва НААН Корнієнко С.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.

Науковці науково-дослідних установ
НААН, фахівці управління
агропромислового розвитку
Дніпропетровського району, науковці,
керівники с.-г. підприємств та
фермерських господарств, фахівці,
фермери
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники та спеціалісти с.-г.
підприємств всіх форм власності,
фермери

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.

Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники районного
управління агропромислового
розвитку, та фахівці, спеціалісти с.-г.
підприємств всіх форм власності,

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН , директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.

17

Засідання технічного комітету зі стандартизації 170 "Зернові культури
та продукти їх переробки"

квітень 2016 р., ДУ Інститут
сільського господарства степової зони
НААН, м. Дніпропетровськ

18

Семінар "Впровадження гібридів кукурудзи селекції ДУ Інститут
сільського господарства в господарствах всіх форм власності в
Україні"

квітень 2016 р., СФГ "Медея",
Кіровоградська область

19

Семінар з насінництва кукурудзи

квітень 2016 р., компанія ТОВ АПК
"Маис",м. Черкаси

20

Семінар "Особливості технології вирощування нових гібридів
кукурудзи ДУ Інститут сільського господарства в господарствах всіх
форм власності в Україні в умовах 2016 р."

квітень 2016 р., ФГ "Людмила",
Синельниківський район,
Дніпропетровська обл.

фермери, 50 чол.
члени технічного комітету та
запрошені фахівці
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники управлінь
агропромислового розвитку, фахівцінасіннєводи
Науковці науково-дослідних установ
НААН, фахівці селекціонери,
насіннєводи, фермерські господарства
Науковці науково-дослідних установ
НААН, фахівці селекціонери,
насіннєводи, фермерські господарства

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН , директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН , директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН , директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН, директор ДУ
Інститут сільського господарства
степової зони НААН Черенков А.В.

Відділення зоотехнії
1

Лекції-семінари з питань репродукції, вирощування та утримання
вітчизняних порід і популяцій птиці

5, 12, 19, 26 квітня 2016 р.,
Державна дослідна станція
птахівництва НААН,
с. Бірки, Зміївський р-н, Харківська
обл.
6 квітня 2016 р., Інститут біології
тварин НААН, м. Львів

2

Науково-методичний семінар «Походження меду, його якість та
органолептичні властивості»

3

Міжлабораторний семінар «Перспективні гідридні комбінації м'ясояєчних курей для присадибного птахівництва»

6 квітня 2016 р., Державна дослідна
станція птахівництва НААН,
с. Бірки, Зміївський р-н, Харківська
обл.

4

Загальні збори Відділення зоотехнії НААН

6 квітня 2016 р., НААН, м. Київ

5

Участь у конференції «Індиківництво-2016» в рамках Міжнародного
форуму «Птахівництво-2016»

7 квітня 2016 р., Львівський будинок
вчених, м. Львів

6

День науково-технічної інформації «Внесок академіка НААН

7 квітня 2016 р., Інститут свинарства і

Представники присадибних та
фермерських господарств,
60 осіб.
Наукові співробітники, докторанти
та аспіранти Інституту біології
тварин НААН, провідні вчені
Львівського національного
університету ветери-нарної
медицини та біотехнологій імені С.З.
Гжицького, 30 осіб.
Наукові співробітники Державної
дослідної станції птахівництва
НААН, 25-45 осіб.
Відділення зоотехнії НААН,
директори установ Відділення
зоотехнії НААН, 50 осіб
Фахівці у сфері індиківництва та
спеціалісти птахофабрик,
кількість учасників необмежена.
Науковці та аспіранти Інституту

Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, завідувач
лабораторії Державної дослідної
станції птахівництва НААН
Артеменко О.Б.
В.о. академіка-секретаря відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії Інституту
біології тварин НААН
Федорович Є.І.
В.о. академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії Державної
дослідної станції птахівництва НААН
Хвостик В.П.
В.о. академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, провідний науковий
співробітник Державної дослідної
станції птахівництва НААН Білецька
Г.В.
Академік-секретар Відділення

М.В.Зубця в розвиток аграрної науки»

агропромислового виробництва
НААН, м. Полтава

свинарства і агропромислового
виробництва НААН,
47 осіб.

7

Обласний науково-практичний семінар «Підготовка тваринницьких
ферм до літньо-табірного утримання»

12 квітня 2016 р., Інститут свинарства
і агропромислового виробництва
НААН, м. Полтава

Головні зоотехніки та лікарі
ветеринарної медицини господарств
з розведення свиней Полтавської
області, 50 осіб.

8

Участь у засіданні Робочої групи при FАО «Збереження генетичних
ресурсів тварин in situ та ex situ»

12-14 квітня 2016 р., м. Будапешт,
Угорська Республіка

Науковці інституту, члени Робочої
групи з країн Європи, близько 50
осіб.

9

Науковий семінар «Технологічні вимоги до розміщення і
облаштування пасік»

14 квітня 2016 р., ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича»,
м. Київ

Наукові співробітники, спеціалісти
племінних і товарних господарств,
20 осіб.

10

Науково-методичний семінар «Застосування цитратів мікроелементів
у живленні тварин»

20 квітня 2016 р., Інститут біології
тварин НААН, м. Львів

Наукові співробітники, докторанти
та аспіранти Інституту біології
тварин НААН, 20 осіб.

11

Науково-методичний семінар «Сучасні тенденції розвитку
аквакультури в умовах організації високоінтенсивного рибництва»

20 квітня 2016 р., Інститут рибного
господарства НААН, м. Київ

Науковці та аспіранти Інституту,
50 осіб.

12

Науковий семінар «Селекційні та технологічні методи підвищення
якості вовни»

Наукові співробітники Інститут
тваринництва степових районів імені
М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» ННСГЦВ, аспіранти, 50 осіб.

13

День поля «Особливості та наукове забезпечення ефективного
проведення комплексу весняно-польових робіт»

20 квітня 2016 р.,
Інститут тваринництва степових
районів імені М.Ф.Іванова «АсканіяНова» - ННСГЦВ,
смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н,
Херсонська обл.
21 квітня 2016 р., Інститут свинарства і
агропромислового виробництва
НААН, м. Полтава

14

Круглий стіл «Забезпечення дотримання плану породного районування
бджіл України»

21 квітня 2016 р., ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича»,
м. Київ

Представники Департаменту АПР
Полтавської ОДА, головні агрономи
районних управлінь АПР Полтавської
обл., керівники базових і дослідних
господарств, представники комерційних фірм з реалізації насіння та
засобів захисту рослин, наукові
співробітники, представники ЗМІ, 125
осіб.
Наукові співробітники, спеціалісти
племінних і товарних господарств
20 осіб.

зоотехнії НААН, завідувач
лабораторії наукових досліджень з
питань інтелектуальної власності та
маркетингу інновацій Інституту
свинарства і агропромислового
виробництва НААН Сагло О.Ф.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, заступник директора
з наукового забезпечення виробничих
процесів Інституту свинарства і
агропромислового виробництва
НААН Перетятько Л.Г.
Академік-секретар Відділення зоотехнії
НААН, заступник директора з наукової
роботи Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В.Зубця НААН
Ковтун С.І.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, в.о. директора ННЦ
«Інститут бджільництва імені П.І.
Прокоповича» Бугера С.І.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, завідувач
лабораторії Інституту біології тварин
НААН Федорович Є.І.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, заступник директора
з наукової роботи Інституту рибного
господарства НААН Третяк О.М.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, завідувач
лабораторії вовнознавства ІТСР
«Асканія-Нова» - ННСГЦВ
Заруба К.В.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, заступник директора
з наукової роботи в галузі
рослинництва Інституту свинарства і
агропромислового виробництва
Гангур В.В., директор Полтавської
ДСГДС імені М.І. Вавилова Інституту
свинарства і агропромислового
виробництва НААН Кохан А.В.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, в.о. директора ННЦ
«Інститут бджільництва імені П.І.
Прокоповича» Бугера С.І.

15

Розширене засідання вченої ради з розгляду питання «Стан та
перспективи комплексних наукових досліджень з селекції у
молочному і м’ясному скотарстві»

21 квітня 2016 р.,
Інститут розведення і генетики тварин
імені М.В.Зубця НААН,
с. Чубинське, Бориспільський р-н,
Київська обл.
21 квітня 2016 р., Державна дослідна
станція птахівництва НААН, с. Бірки,
Зміївський р-н, Харківська обл.

16

Науково-методичний семінар «Покращення відтворних якостей птиці:
новітні тенденції в інкубації»

17

Науково-практична конференція «Сучасні досягнення і перспективи
розвитку кролівництва та хутрового звірівництва в Україні»

22 квітня 2016 р.,Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН, м. Черкаси

18

Загальноінститутський науково-методологічний семінар «Харківська
експедиційно-стаціонарна технологія кріоконсервації сперми
штучного осіменіння коней. Засоби та ефективність їх використання»

27 квітня 2016 р.,Інститут
тваринництва НААН, м. Харків

19

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Методи застосування
генетичних маркерів в селекції», з нагоди 80-річчя від дня народження
доктора с.-г. наук, професора Б.Є.Подоби

28 квітня 2016 р., Інститут розведення і
генетики тварин імені М.В.Зубця
НААН, с. Чубинське, Бориспільський
р-н, Київська обл.

20

Засідання Науково-технічної ради

28 квітня 2016 р.,Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН, м. Черкаси

Науковці, докторанти та аспіранти
інституту, установ НААН, вищих
навчальних закладів, 40 осіб.

Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН, заступник директора
з наукової роботи Інституту
розведення і генетики тварин імені
М.В.Зубця НААН Полупан Ю.П.
Науковці Державної дослідної
Академік-секретар Відділення
станції птахівництва НААН,
зоотехнії НААН, провідний науковий
представники птахо господарств, 20
співробітник Державної дослідної
осіб.
станції птахівництва НААН
Шоміна Н.В.
Наукові співробітники Черкаської
Академік-секретар Відділення
дослідної станції біоресурсів НААН,
зоотехнії НААН, в.о. директора
спеціалісти і власники господарств
Черкаської дослідної станції
різних форм власності, кролівники біоресурсів НААН Бойко О.В.
аматори, лікарі ветеринарної
заступник директора з наукової
медицини, викладачі та студенти ВНЗ, роботи Черкаської дослідної станції
аспіранти, 80 осіб.
біоресурсів НААН Гончар О.Ф.
Співробітники Інституту
Академік-секретар Відділення
тваринництва, 50 осіб.
зоотехнії НААН, завідувач відділу
Інституту тваринництва НААН
Сушко О. Б.
Науковці, докторанти, аспіранти
Академік-секретар Відділення
установ НААН, НАН України,
зоотехнії НААН, заступник директора
вищих навчальних закладів, 50 осіб.
з наукової роботи Інституту
розведення і генетики тварин імені
М.В.Зубця НААН Ковтун С.І.,
завідувач лабораторії генетики
Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В.Зубця НААН
Метлицька О.І.
Науковці та співробітники
Академік-секретар Відділення
Черкаської дослідної станції
зоотехнії НААН, заступник директора
біоресурсів НААН, 20 осіб.
з наукової роботи Черкаської
дослідної станції біоресурсів НААН
Гончар О.Ф.

Відділення ветеринарної медицини
1

Семінар з правил рецензування та відбору наукових робіт для участі в
міжнародних конференціях

4-6 квітня, м. Київ

Науковці зі США та України,
30-40 осіб

2

Робоча зустріч з питань міжнародного наукового співробітництва з

06 квітня 2016 р., Інститут

Наукові співробітники ІВМ НААН,

В.о. академіка секретаря Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., завідувач лабораторії
вивчення вірусних хвороб птиці ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
Музика Д.В.
В.о. академіка секретаря Відділення

фахівцями Інституту здоров'я тварин ім. Ф. Лефлера

ветеринарної медицини НААН,
м. Київ

представники Інституту здоров'я
тварин ім. Ф. Лефлера (Німеччина),
20 осіб

ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., директор Інституту
ветеринарної медицини НААН
Ничик С.А., заступник директора
Інституту ветеринарної медицини
НААН Ситюк М.П.

3

Загальні збори Відділення ветеринарної медицини НААН

06 квітня 2016 р., НААН, м. Київ

Відділення ветеринарної медицини
НААН, директори установ

В.о. академіка секретаря Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С.

4

Семінар "Африканська чума свиней - епізоотологія, діагностика,
профілактика"

15 квітня 2016 р., Інститут
ветеринарної медицини НААН,
м. Київ

Наукові співробітники ІВМ НААН,
вірусологи Державних регіональних
лабораторій ветеринарної медицини,
15 осіб

5

Тренінг з біобезпеки та біозахисту

18-22 квітня 2016 р., м. Київ

Науковці Національної лабораторії
Сандія (США) та наукових установ
Відділення, 30-40 осіб

6

Конференція з проблем емерджентних інфекцій та біонагляду

26-29 квітня 2016 р., м. Мюнхен,
Німеччина

Науковці зі США, Канади Євросоюзу,
країн Африки, Азії, СНД, Грузії,
України, 200-300 осіб

7

Президія «Про ефективність діяльності ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

квітень 2016 р., м. Київ

Члени Президії НААН

Академік секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН,
директор Інституту ветеринарної
медицини НААН Ничик С.А.,
заступник директора Інституту
ветеринарної медицини НААН
Ситюк М.П.
Академік секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН,
завідувач лабораторії вивчення
вірусних хвороб птиці ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» Музика Д.В.,
завідувач лабораторії вивчення
туберкульозу ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» Палій А.П.
Академік секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН,
директор ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини», академік
НААН Стегній Б.Т., заступник
директора ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»
Герілович А.П.
Академік секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН

Відділення аграрної економіки і продовольства
1

Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

6 квітня 2016 р., НААН, м. Київ

Національна академія аграрних наук

В.о. академіка-секретаря Відділення

України, Науково-дослідні установи
та інші підприємства

2

Участь у роботі Міжнародного форуму «Птахівництво-2016»

6-7 квітня 2016 р., м. Львів

Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Науководослідні установи, вищі навчальні
заклади, видавництво «АГП Медіа» та
журнал «Наше птахівництво»

3

Участь у роботі Міжнародного форуму харчової промисловості та
упаковки IFFIP 2016: -Пак експо2016, Продтехмаш 2016,
Продекспо 2016, Хлібопекарська & Кондитерська індустрія 2016.

12-14 квітня 2016 р., КиївЕкспоПлаза,
м. Київ

Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади, представники
харчових підприємств

4

Участь у 82–ій науковій конференції молодих учених, аспірантів і
студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування
людства у XXI столітті»

11-12 квітня 2016 р., Національний
університет харчових технологій,
м. Київ

Вищі навчальні заклади, науководослідні установи НААН

5

Участь у роботі Міжнародної виставки «Незалежна теплоенергетика
2016»

19-21 квітня 2016 р., КиївЕкспоПлаза,
м. Київ

Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Національна
академія аграрних наук України,
Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади

6

Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
“Electronics and nanotechnology Elnano-2016”

19-21 квітня 2016 р., м. Київ

Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади

7

Участь у роботі XIII Міжнародної конференції "Зерно Причорномор*я
2016: TRADE MUST GO ON

20-21 квітня 2016 р., отель
«Интерконтинентал», м. Київ

Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади, виробники

8

Організація та участь у роботі науково-методичного семінару
«Звітність сільськогосподарських підприємств»

квітень 2016 р., Національний
науковий центр «Інститут аграрної
економіки», м. Київ

Національна академія аграрних наук
України, Науково-дослідні установи
та інші підприємства

9

Організація та проведення семінару щодо впровадження програмного
комплексу інтегрованої системи автоматизованої обробки економічної
інформації с.-г. підприємств та наукових установ

квітень 2016 р., Національний
науковий центр «Інститут аграрної
економіки», м. Київ

Національна академія аграрних наук
України, Науково-дослідні установи
та інші підприємства

аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І.,
директор Національного наукового
центру “Інститут аграрної економіки”
НААН Лупенко Ю.О.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, заступник директора з
інноваційної роботи Інституту
продовольчих ресурсів НААН
Копилова К.В.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН,заступник директора з
інноваційної роботи Інституту
продовольчих ресурсів НААН
Копилова К.В.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, директор Українського
науково-дослідного інституту олій та
жирів Національної академії аграрних
наук України Петік П.Ф.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, заступник директора з
інноваційної роботи Інституту
продовольчих ресурсів НААН
Копилова К.В.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН,заступник директора з
наукової роботи Інституту
продовольчих ресурсів НААН
Хомічак Л.М.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, заступник директора з
наукової роботи Інституту
продовольчих ресурсів НААН
Хомічак Л.М.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, зав. відділу методології
обліку та аудиту ННЦ «Інститут
аграрної економіки» Мельничук Б.В.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, директор Національного

10

Організація та участь у навчанні наукових працівників установ
Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних
та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з
питань аграрної економіки

квітень 2016 р., Національний
науковий центр «Інститут аграрної
економіки», м. Київ

Науково-дослідні установи та інші
підприємства

11

Організація та участь у навчанні наукових співробітників за напрямом
«Автоматизація задач регламентного обліку з використанням
програми 1С:Бухгалтерія 8.2»

квітень 2016 р., Національний
науковий центр «Інститут аграрної
економіки», м. Київ

Науково-дослідні установи та інші
підприємства

наукового центру “Інститут аграрної
економіки” НААН Лупенко Ю.О.,зав.
відділом проблем галузевого і
територіального управління НААН
Кропивко М.Ф.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, директор Національного
наукового центру “Інститут аграрної
економіки” НААН Лупенко Ю.О.,
нач. Відділу науково-організаційного
забезпечення координації досліджень
Козак М.І.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН, директор Національного
наукового центру “Інститут аграрної
економіки” НААН
Лупенко Ю.О., старший науковий
співробітник відділу науковоорганізаційного забезпечення
координації досліджень Столярчук Н.

Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
1

Загальні збори Відділення наукового забезпечення інноваційного
розвитку НААН

6 квітня 2016 р., Президія НААН,
м. Київ, вул. Суворова, 9

Члени Відділення наукового
забезпечення інноваційного розвитку
НААН, 32 особи

2

Обласний семінар «Раціональне використання водних ресурсів
Буковини та технологічні аспекти вирощування риби

11 квітня 2016 р., Облрибокомбінат,
м. Кіцмань, Чернівецька обл.

Головні спеціалісти райуправлінь
АПР, фермери та господарі ставків, 50
осіб

3

Майстер-клас з питань свинарства

11 квітня 2016 р., Інституту
сільського господарства Північного
Сходу НААН

Головні спеціалісти господарств,
керівники господарств, 35 осіб

4

Семінар-нарада «Перспективи виробництва органічної продукції та
застосування інновацій в галузі»

12 квітня 2016 р., Інститут сільського
господарства Західного Полісся НААН

Керівники господарств, науковці,
фермери, 120 осіб

В.о. академіка - секретаря Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН
Володін С.А.
Академік - секретар Відділення
наукового забезпечення інноваційного
розвитку НААН, директор Буковинської
державної сільськогосподарської
дослідної станції НААН Осадчук В.Д.
Академік - секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН,
директор Інституту сільського
господарства Північного Сходу
НААН Кабанець В.М.
Академік - секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН,
директор Інституту сільського
господарства Західного Полісся
НААН Польовий В.М.

5

Обласний семінар «Інноваційні досягнення у картоплярстві та
перспективи його розвитку в області».

19 квітня 2016 р., Буковинська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН

Начальники та фахівці районних
управлінь АПР, керівники
агроформувань, фермери, 50 осіб

6

Науково-методологічний семінар «Динаміка вологозабезпеченості
сільськогосподарських культур залежно від удобрення і меліорації
ґрунту»

20 квітня 2016 р.,с. Шубків

Наукові співробітники ІСГ Західного
Полісся, 28 осіб

7

Науково-методологічний семінар «Продуктивність культур сівозміни
залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту»

27 квітня 2016 р., с. Шубків

Наукові співробітники ІСГ Західного
Полісся, 28 осіб

8

Тематичні книжкові виставки: «Елементи технології вирощування
проса в Україні», «Сучасні проблеми збереження родючості та шляхи
поліпшення стану зрошуваних земель», «170 років з дня народження
Василя Васильовича Докучаєва (1846-1903) видатного геолога і
ґрунтознавця, основоположника національної школи ґрунтознавства і
географії ґрунтів, який створив вчення про ґрунт як особливе
природне тіло, відкрив основні закономірності генезису та
географічного розташування ґрунтів»

квітень 2016 р., Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека
НААН, м. Київ

Академік - секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН,
директор Буковинської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Осадчук В.Д.
Академік - секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН,
директор Інституту сільського
господарства Західного Полісся
НААН Польовий В.М.
Академік - секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН,
директор Інституту сільського
господарства Західного Полісся
НААН Польовий В.М.
Академік - секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН,
директор Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
НААН Вергунов В.А.

