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

Календарний план

основних заходів Національної академії аграрних наук України
на вересень 2016 року:
№

Назва заходу

Дата та місце
проведення

Контингент та
кількість учасників

Відповідальні

Відділення землеробства, меліорації та механізації
1

Нарада щодо вимог до виробничих процесів і устаткування при
створенні біолабораторій з виробництва біозасобів захисту рослин

2 вересня 2016 р., Інженернотехнологічний інститут «Біотехніка»
НААН, смт Хлібодарське

2

Проведення кущових нарад з питань підготовки посівного матеріалу
та ґрунту до сівби озимих культур в сільськогосподарських
підприємствах Львівської області в 2016 році

05-09 вересня 2016 р., Інститут
сільського господарства Карпатського
регіону НААН, Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с. Оброшине

3

Круглий стіл «Перспективні сорти озимих зернових культур для зони
Полісся на 2016-2017 рр.»

06 вересня 2016 р.,Управління
агропромислового розвитку
Сарненської райдержадміністрації,
м. Сарни

Директор ННЦ «Інститут механізації
та електрифікації сільського
господарства» Адамчук В.В.,
директор дослідної станції карантину
винограду і плодових культур
Інституту захисту рослин НААН
Клечковський Ю.Е., директор
Інституту сільського господарства
Причорномор’я НААН Ріпенко В.М.,
науковці ІТІ «Біотехніка» НААН,
10-15 осіб
Наукові співробітники, Інституту
сільського господарства
Карпатського регіону НААН
сільськогосподарські
товаровиробники, 30 осіб
Керівники та агрономи
сільськогосподарських підприємств
Сарненського району Рівненської
області, 20 осіб

Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інженерно-технологічного
інституту «Біотехніка» НААН
Крутякова В.І.

Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту сільського
господарства Карпатського регіону
НААН Седіло Г.М.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Сарненської дослідної
станції Інституту водних проблем і
меліорації НААН Стецюк М.Г.

4

Круглий стіл «Місія WWF – зупинити деградацію природних систем
планети та побудувати майбутнє, у якому людина та природа будуть
жити у гармонії» присвячений 60-річчю заснування Всесвітнього
фонду дикої природи (WWF)

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

Співробітники Біосферного
заповіднику «Асканія-Нова» імені
Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, 20 осіб

5

Круглий стіл «Азот у сільському господарстві»

вересень 2016 р., Інститут
агроекології і природокористування
НААН, м. Київ

Представники Мінприроди України,
Мінагрополітики України, ВНЗ,
установ НААН та НАН України, ВГО
«Асоціація агроекологів України», 40
осіб

6

Семінар з особливостей проведення комплексу осінньо-польових
робіт

вересень 2016 р., ННЦ "Інститут
землеробства НААН" Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, сел.
Чабани

Науковці ННЦ «Інститут
землеробства НААН»,
фахівці аграрного сектору економіки,
60 осіб

7

Науково-практичний семінар з питань вирощування посухостійких
культур та підготовки до сівби озимих культур в південному регіоні

вересень 2016 р., Інститут
зрошуваного землеробства НААН,
м. Херсон

8

Робота представників Інституту разом із експертами Світового банку
у робочих групах над розробленням «Стратегії відновлення та
розвитку зрошення і дренажу в Україні»

12-17 вересня 2016 р., Інститут
водних проблем і меліорації НААН,
м. Київ

Представники Херсонської обласної
державної адміністрації, районних
державних адміністрацій, науковці,
сільськогосподарські
товаровиробники фермерські
господарства Херсонської
області, 100 осіб
Експерти Світового банку,
представники центральних органів
виконавчої влади, науковці, 20 осіб

9

Лекція-презентація «Барон Е.О. Фальц-Фейн – меценат» (104 роки з
Дня народження) з переглядом відеофільму «Барон Э.А. Фальц-Фейн.
Русские монологи»

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

Співробітники заповідника, учні
гуртка «Юні друзі природи», 40 осіб

10

До Міжнародного дня захисту озонового шару:
- бесіда з демонстрацією слайдів «Озоноруйнівні речовини»
- лекція «Втрата озонового шару стратосфери – одна з головних
глобальних екологічних проблем нинішнього тисячоліття»

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

Учні 5-6-х класів Навчальновиховного комплексу Асканія-Нова,
40 осіб

11

Комплексна перевірка наукової та фінансово-господарської діяльності
ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
за 2011-2015 рр.

19-22 вересня 2016 р., ННЦ «Інститут
механізації та електрифікації
сільського господарства», Київська
обл., Васильківський р-н,
смт Глеваха

Члени комісії, наукові співробітники
інституту,120 осіб

12

Бесіда про заходи щодо збереження кажанів та місць їхнього

21 вересня 2016 р., Біосферний

Учні Навчально-виховного комплексу

Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. ФальцФейна НААН Гавриленко В.С.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту агроекології і
природокористування НААН
Фурдичко О.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.
Заступник директора з наукової
роботи ННЦ «Інститут землеробства
НААН» Ткаченко М.А.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф,
директор Інституту зрошуваного
землеробства НААН Вожегова Р.А.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту водних проблем і
меліорації НААН Ромащенко М.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. ФальцФейна НААН Гавриленко В.С.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. ФальцФейна НААН Гавриленко В.С.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор ННЦ «Інститут механізації
та електрифікації сільського
господарства»
Адамчук В.В.
Академік-секретар Відділення

перебування, присвячена Міжнародній ночі кажанів (European Bat
Night, 21 вересня)

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

Асканія-Нова,
30 осіб

13

Круглий стіл «Туризм, його внесок в економіку та екологію світової
спільноти, розвиток зв'язків між народами різних країн» присвячений
Міжнародному дню туризму

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

Співробітники Біосферного
заповідника «Асканія-Нова» імені
Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, 20 осіб

14

Круглий стіл «Шляхи виробництва екологічно безпечної рослинної
сировини

вересень 2016 р., Інститут
агроекології і природокористування
НААН, м. Київ

ВНЗ, установи НААН та НАН
України, 30 осіб

15

Методологічний семінар з питань особливостей проведення
досліджень з органічного виробництва

Науковці ННЦ «Інститут
землеробства НААН», 60 осіб

16

Семінар «Буферні механізми грунтів та їх значення в контексті
грунтової родючості»

вересень 2016 р., ННЦ "Інститут
землеробства НААН" Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, сел.
Чабани
вересень 2016 р., ННЦ «Інститут
грунтознавства та агрохімії імені О.Н.
Соколовського», м. Харків

17

Підготовка питання для розгляду на засіданні Президії НААН «Про
стан виконання рішень Загальних зборів, Президії і бюро Президії
НААН

вересень 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

Члени Президії НААН, запрошені
60–70 осіб

1

День поля-2016 "Інноваційні розробки Інституту рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва НААН: кукурудза, соя, просо, соняшник»

2 вересня 2016 р., Харківська обл.,
Харківський р-н,
с. Радгоспне, ДП «ДГ «Елітне»,
селекційний центр Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

2

Великий Слобожанський ярмарок

3-4 вересня 2016 р., м. Харків

3

Виставка «Дари осені»

вересень 2016 р., Одеський
ботанічний сад, м. Одеса

Науковці ННЦ «Інститут
грунтознавства та агрохімії імені О.Н.
Соколовського», 30 осіб

Відділення рослинництва
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники Департаменту
Харківської ОДА, вищих навчальних
закладів, комерційних структур,
керівники та спеціалісти
сільськогосподарських
агроформувань різних форм
власності (всього 60 осіб).
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники обласної та
районної державної адміністрацій,
виробники сільгосппродукції, 5000
чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники
агропромислового комплексу,
фермерських господарств України

землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. ФальцФейна НААН Гавриленко В.С.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. ФальцФейна НААН Гавриленко В.С.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту агроекології і
природокористування НААН
Фурдичко О.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор ННЦ «Інститут
грунтознавства та агрохімії імені О.Н.
Соколовського» Балюк С.А.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва НААН Кириченко В.В.

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту овочівництва і
баштанництва НААН
Корнієнко С.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор ННЦ «Інститут
виноградарства і виноробства ім. В.Є.

4

Виставка-ярмарок плодів. Демонстрація зразків генетичних ресурсів
Інституту помології ім. Л.П.Симиренка НААН

10 вересня, 2016 р., м. Черкаси

5

Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми сучасної ентомології»

15-17 вересня, 2016 р., Ужгородський
національний університет,
м. Ужгород

6

Виставка-ярмарок плодів. Демонстрація зразків генетичних ресурсів
Інституту помології ім. Л.П.Симиренка НААН

17 вересня, 2016 р., м. Черкаси,

7

IV Міжнародні Спаські наукові читання, присвячені 125-річчю від дня
народження Є.Ю. Спаської та 50-річчю створення Ніжинського
краєзнавчого музею

21-23 вересня 2016 р., м. Ніжин та
м. Батурин, Чернігівська обл.

8

Обласна сільськогосподарська виставка

23-24 вересня 2016 р., м. Черкаси,

9

Підготовка матеріалів до заслуховування на Президії НААН питання
про ефективність діяльності Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
НААН

вересень 2016 р., НААН, м. Київ

Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники і спеціалісти
садівницьких господарств Черкаської
області, садівники-аматори, 200 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники вищих
навчальних закладів, ентомологиаматори – 150 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники і спеціалісти
садівницьких господарств Черкаської
області, садівники-аматори, 200 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники обласної та
районної державної адміністрації,
вищих навчальних закладів, 100 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, керівники і спеціалісти
садівницьких господарств Черкаської
області, садівники-аматори, 500 осіб
Члени Президії, керівники науководослідних установ НААН, 60 осіб

Таїрова» Власов В.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту помології ім. Л.П.
Симиренка НААН Кучер М.Ф.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту захисту рослин
НААН Борзих О.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту помології ім. Л.П.
Симиренка НААН Кучер М.Ф.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту овочівництва і
баштанництва НААН Корнієнко С.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту помології ім. Л.П.
Симиренка НААН Кучер М.Ф.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва НААН Кириченко В.В.

Відділення зоотехнії
1

Науково-практичний семінар «Сучасні методи оцінки племінної
цінності курей за якістю потомства та комплексом ознак»

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

Науковці Державної дослідної
станції птахівництва НААН,
зоотехніки-селекціонери
господарств, 15-20 осіб
Фахівці ветеринарної медицини
Машівського, Карлівського та
Полтавського районів Полтавської
області, 75 осіб

2

Семінар «Профілактика і заходи боротьби з інфекційними та
інвазійними захворюваннями свиней»

8 вересня 2016 р., лікарня ветеринарної
медицини Машівського р-ну
Полтавської обл.

3

Участь у XІІ Міжнародній конференції та виставці «ПТАХІВНИЦТВО
2016»

13-15 вересня 2016 р., м. Трускавець

Науковці, фахівці, відвідувачі
виставки,
кількість осіб необмежена

4

Науково-методичний семінар «Вплив афлатоксину В1 на клітини
кишечника тварин і корекція порушень ентеросорбентами і
антиоксидантами»

14 вересня 2016 р., Інститут біології
тварин НААН, м. Львів

Наукові співробітники, докторанти
та аспіранти Інституту біології
тварин НААН, провідні вчені
Львівського національного
університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З.

Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В., учений
секретар Державної дослідної станції
птахівництва НААН Панькова С.М.
Академік-секретар відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
завідувач відділу фізіології та
здоров’я тварин Інституту свинарства
і АПВ НААН Ксьонз І.М.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
провідний науковий співробітник
Державної дослідної станції
птахівництва НААН Білецька Г.В.
Академік-секретар відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
завідувач лабораторії Інституту
біології тварин НААН
Федорович Є.І.

Гжицького, 30 осіб

5

Науково-практичний семінар «Особливості заготівлі вуглеводного та
білкового корму бджолами карпатської породи»

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

Науковці, спеціалісти племінних і
товарних господарств, 30 осіб

6

Круглий стіл «Вплив паратипових факторів на відтворювальні та
продуктивні якості кролів за різних умов утримання»

14 вересня 2016 р., Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН, м. Черкаси

Науковці Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН.
Спеціалісти та власники господарств
різних форм власності, 15 осіб

7

Науковий семінар «Використання селекційних індексів у селекції
сільськогосподарських тварин»

15 вересня 2016 р., Інститут
тваринництва степових районів імені
М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» ННСГЦВ, смт Асканія-Нова,
Чаплинський р-н, Херсонська обл.

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

8

Всеукраїнська науково-практична конференція «Кормовиробництво та
годівля свиней»

15 – 16 вересня 2016 р., Інститут
свинарства і АПВ НААН, м. Полтава

Науковці, провідні спеціалісти
базових господарств з виробництва
свинини та представники зарубіжних
фірм, 95 осіб

9

Участь у засіданні Науково-промислової ради Державного агентства
рибного господарства України щодо затвердження лімітів та прогнозів
вилову водних біоресурсів у внутрішніх водоймах на 2017 рік

20 вересня 2016 р., Держрибагентство
України, м. Київ

Члени науково-промислової ради, 15
осіб

10

Семінар-навчання «Штучне осіменіння кролів»

20 вересня 2016 р.,Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН, м. Черкаси

11

Науково-практичний семінар «Шляхи підвищення рентабельності
галузі бджільництва»

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

Науковці та співробітники Черкаської
дослідної станції біоресурсів НААН.
Спеціалісти та власники господарств
різних форм власності, кролівники
аматори, ветеринари, 40 осіб
Науковці, спеціалісти племінних і
товарних бджологосподарств, 20
осіб

12

Виробнича нарада (семінар) «Підсумки виробничої діяльності та
реконструкція тваринницьких приміщень»

22 вересня 2016 р., ДП «ДГ «Нива»
Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В.Зубця НААН»,
м. Христинівка, Черкаська обл.

Керівники дослідних господарств
НААН, наукові співробітники
інститутів НААН, 50 осіб

13

Участь у спеціалізованій агропромисловій виставці «РАДМИР-АГРО
2016» (експозиція)

22-24 вересня 2016 р., ПВЦ
«РАДМИР-ЭКСПОХОЛЛ», м. Харків

Відвідувачі та учасники виставки,
кількість осіб необмежена

14

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Молекулярно-генетичні,
етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві (етап

27 вересня 2016 р., Інститут
розведення і генетики тварин імені

Наукові співробітники
ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН,

Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
директор ННЦ «Інститут
бджільництва імені
П.І. Прокоповича» Бугера С.І.
Академік-секретар Відділення зоотехнії
НААН Гладій М.В., заступник
директора з наукової роботи
Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН Гончар О.Ф.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
директор Інститут тваринництва
степових районів імені М.Ф.Іванова
«Асканія-Нова» - ННСГЦВ
Вдовиченко Ю.В.
Академік-секретар відділення зоотехнії
НААН Гладій М.В., заступник
директора з наукової роботи Інституту
свинарстві і АПВ НААН Мазанько
М.О.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії Гладій М.В., директор
Інституту рибного господарства
НААН Грициняк І.І.
Академік-секретар Відділення зоотехнії
НААН Гладій М.В., заступник
директора з наукової роботи
Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН Гончар О.Ф.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
директор ННЦ «Інститут
бджільництва імені
П.І. Прокоповича» Бугера С.І.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
заступник директора з наукової
роботи Інституту розведення і
генетики тварин імені М.В.Зубця
НААН Полупан Ю.П.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
провідний науковий співробітник
Державної дослідної станції
птахівництва НААН Руда С.В.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,

ІІ: ВРХ)»

М.В.Зубця НААН,с. Чубинське,
Бориспільський р-н, Київська обл.

наукових установ НААН та вищих
навчальних закладів аграрного
профілю, 40 осіб

15

Семінар «Аналіз епізоотичної ситуації щодо вірусного ентериту гусей
в Україні»

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

Науковці Державної дослідної
станції птахівництва НААН,
ветлікарі, 15-20 осіб

16

Науково-методичний семінар «Жирнокислотне живлення риб»

28 вересня 2016 р., Інститут біології
тварин НААН,м. Львів

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

17

Загальноінститутський науково-методичний семінар за темою:
«Ресурсозбереження за отримання поновлювальних джерел енергії за
промислового виробництва свинини»

28 вересня 2016 р., Інститут
тваринництва НААН, м. Харків

Співробітники інституту, 50 осіб

18

Участь у обласному семінарі-нараді «Стратегія розвитку галузі
свинарства в господарствах Полтавської області з 2017 до 2020 року»

29 вересня 2016 р., Департамент АПР
Полтавської ОДА, м. Полтава

19

Підготовка матеріалів до засідання Президії НААН « Про стан і
завдання наукових досліджень із технологічного забезпечення
виробництва продукції тваринництва»

вересень 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

Керівники, головні зоотехніки
провідних господарств Полтавської
області, фахівці Департаменту АПР
Полтавської облдержадміністрації та
науковці Інституту свинарства і АПВ
НААН, 65 осіб
Члени Президії НААН, наукові
установи Відділення зоотехнії НААН

завідувач лабораторії генетики
Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В.Зубця НААН
Метлицька О.І.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
завідувач лабораторії Державної
дослідної станції птахівництва НААН
Музика Н.М.
Академік-секретар відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
завідувач лабораторії Інституту
біології тварин НААН
Федорович Є.І.
Академік-секретар відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
завідувач сектору механізації
технологічних процесів у
тваринництві Інституту тваринництва
НААН Піскун В. І.
Академік-секретар відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.,
провідний науковий співробітник
Інституту свинарстві і АПВ НААН
Перетятько Л.Г.
Академік-секретар Відділення
зоотехнії НААН Гладій М.В.

Відділення ветеринарної медицини

1

Семінар з проблеми африканської чуми свиней

6-8 вересня 2016 р., м. Плоуфраган,
Франція

Науковці зі США, Канади, країн
Африки, ЄС, СНД та України, 100150 осіб

2

Науковий семінар для здобувачів наукових ступенів та аспірантів з
питань інтелектуальної власності та бібліографії

вересень 2016 р., ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини», м. Харків

Наукові співробітники ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»,
аспіранти та їх керівники, 55-60 осіб

3

Семінар «Актуальні питання мікотоксикозів та їх вплив на здоров’я
сільськогосподарських тварин»

вересень 2016 р., Інститут ветеринарної
медицини НААН, м. Київ

Наукові співробітники Інституту
ветеринарної медицини НААН та
ДНДІЛДВСЕ, 40 осіб

Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., заст. директора з
наукової роботи ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» Герилович
А.П.
Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., зав відділом ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
Унковська О.М.,старший науковий
співробітник ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» Вовк Д.В.
Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., директор Інституту

ветеринарної медицини НААН
Ничик С.А.

4

Семінар «Профілактика неплідності та маститу корів, як основа
отримання безпечного та якісного молока»

15 вересня 2016 р., ТДС Інститут
ветеринарної медицини НААН

Наукові співробітники Інституту
ветеринарної медицини НААН, лікарі
господарств Західного регіону
України, начальники районних
лікарень ветмедицини, 40–50 осіб

5

Підготовка матеріалів до засідання Бюро Президії « Стан та
перспективи науково-методичного забезпечення продовольчої
безпеки, якості та безпечності продукції тваринництва в Україні»

вересень 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

Члени Президії НААН, наукові
установи Відділення ветеринарної
медицини.

Відділення аграрної економіки і продовольства
вересень 2016 р., Національний
науковий центр «Інститут аграрної
економіки», м. Київ
вересень 2016 р., Національний
науковий центр «Інститут аграрної
економіки», м. Київ

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

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

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

Науково-дослідні установи та інші
підприємства

4

Участь у семінарі «Практический опыт: технологии глубокой
переработки масличных культур»

6 вересня 2016 р., м. Київ

Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади

5

Участь у роботі Міжнародної спеціалізованої науково-практичної
конференції «Технологічні аспекти підвищення
конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів»

13 вересня 2016 р., Міжнародний
виставковий центр, павільйон №3,
конференц-зал №14, м. Київ

Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади

1

Організація та проведення загальних зборів Відділення

2

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

3

Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., директор Інституту
ветеринарної медицини НААН Ничик
С.А., директор Тернопільської станції
Інституту ветеринарної медицини
НААН Стравський Я.С.
Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., завідувач відділу ННЦ
« Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
Куцан О.Т.

Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., директор
Національного 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 Саблук П.Т., директор
Національного наукового центру
“Інститут аграрної економіки” НААН
Лупенко Ю.О., нач. Відділу науковоорганізаційного забезпечення
координації досліджень Козак М.І.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., директор
Українського науково-дослідного
інституту олій та жирів НААН
Петік П.Ф.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., заступник
директора з наукової роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН, Хомічак Л.М.

6

Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Харчові технології. Хлібопродукти і комбікорми»

7

Участь у роботі виставки "SWEETS UKRAINE 2016"

13-17 вересня 2016 р., Одеська
національна академія харчових
технологій, м. Одеса

Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади

13-15 вересня, Міжнародний
виставковий центр, павільйон №3,
м. Київ

Науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади

Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
1

День поля «Застосування інновацій в агропромисловому
виробництві – шлях до ефективного господарювання»

2 вересня 2016 р., Кіровоградська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН,
Кіровоградська обл., с.Созонівка,

2

Участь в обласній нараді з питань підготовки до посіву озимих
зернових культур під урожай 2017 року

5 вересня 2016 р., Волинська ОДА,
м. Луцьк

3

Круглий стіл «Підготовка до збирання урожаю пізніх
сільськогосподарських культур»

4

Навчання керівників і фахівців «Перспективи розвитку галузі
свинарства для забезпечення екологічно безпечного виробництва
продукції»

6 вересня 2016 р., ДП «ДГ
«Ставидлянське» КДСГДС НААН»,
с. Ставидла, Кіровоградського р-ну,
Кіровоградської обл.
8 вересня 2016р., ДП “ДГ “Червоний
землероб“ КДСГДС НААН“, с.
Чарівне, Бобринецького р-ну
Кіровоградської обл.
8 вересня 2016 р., Закарпатська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН, с. Велика
Бакта, Берегівський район,
Закарпатська область

5

Участь в обласному семінарі «Агротехнологічні вимоги до
проведення осіннього комплексу робіт».

15 вересня 2016 р.,ТзОВ «ХрещатикАгро»,

Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., заступник
директора з наукової роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН, Хомічак Л.М.
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., заступник
директора з наукової роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН, Хомічак Л.М.

Представники регіональних органів
влади, керівники та спеціалісти
департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
районних управлінь
агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, керівники та
спеціалісти сільськогосподарських
агроформувань різних форм
власності, науковці, 150 осіб
Начальники та головні агрономи
управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, керівники:
наукових установ, державної
інспекції сільського господарства,
обласних служб АПК,
сільськогосподарських підприємств
та фермерських господарств,
100 осіб
Керівники та спеціалісти дослідного
господарства, науковці, 20 осіб

Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., в.о.директора
Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Семеняка І.М.

Керівники господарств, зоотехніки,
ветеринари, фермери, 45 осіб

Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор
Закарпатської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Спаський Г.В.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення

Начальники та фахівці районних
управлінь агропромислового

Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., в.о.директора
Волинської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Карпінський О.Ю.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., в.о.директора
Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Семеняка І.М.

Заставнівський р-н, Чернівецька обл.

розвитку, керівники і спеціалісти
агроформувань, фермери,
60 осіб

6

Обласний семінар «Основні напрямки сучасної селекції кукурудзи в
умовах Буковини та її продуктивні якості у порівнянні з іноземними
гібридами»

20 вересня 2016 р.,Буковинська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН, м. Чернівці

Начальники та фахівці районних
управлінь агропромислового
розвитку, керівники агроформувань,
фермери, 50 осіб

7

Участь у Міжнародній конференції «Конярство в Україні та Європі»

23 вересня 2016 р., санаторій «Квітка
Полонини», с. Солочин,
Свалявський район, Закарпатська
область

8

Семінар «Особливості збирання пізніх сільськогосподарських
культур урожаю 2016 року»

вересень 2016 р., Інституту сільського
господарства Північного Сходу
НААН,
с. Сад, Сумський р-н, Сумська обл.

Керівники і спеціалісти головного
управління агропромислового
розвитку області та районних
управлінь, керівники господарств усіх
форм власності, науковці вітчизняних
та зарубіжних наукових установ ,100
осіб
Науковці, керівники господарств,
головні агрономи, 75 осіб

9

Участь у ярмарку (демонстрація досягненьта продаж
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки)

вересень 2016 р., торговий центр
«Глобус», м. Луцьк

Власники особистих селянських
господарств, представники
фермерських та переробних
підприємств, працівники Волинської
державної сільськогосподарської
дослідної станції НААН,
40 осіб

10

Тематичні книжкові виставки:
1. Розвиток та перспективи зеленого туризму в Україні.
2. Фермерство: практичні аспекти розвитку та особливості
функціонування.
3. 140 років з дня заснування Київського товариства сільського
господарства і сільськогосподарської промисловості (1876).

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

Користувачі бібліотеки

інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор
Буковинської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Осадчук В.Д.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор
Буковинської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Осадчук В.Д.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор
Закарпатської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Спаський Г.В.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор Інституту
сільського господарства Північного
Сходу НААН
Кабанець В.М.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., в.о.директора
Волинської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН
Карпінський О.Ю.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку,
директор Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
НААН Вергунов В.А.

