Інформація про плани роботи відділень Академії
на період із 11 по 15 січня 2016 року
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Відділення землеробства, меліорації та механізації
Проведення науково-виробничої наради на тему «Використання акаріофагів для
захисту овочевих культур» (14-15 січня, Інженерно-технологічний інститут
«Біотехніка» НААН, смт Хлібодарське, Одеська обл.).
Взяти участь у у нараді з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних
систем на меліоративних землях. (12 січня, Мінагрополітики України, Інститут
зрошуваного землеробства НААН)
Відділення рослинництва
Моніторинг стану посівів сільськогосподарських культур в Україні
Проведення засідання Бюро Відділення рослинництва щодо підведення підсумків
досліджень захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів за 2011-2015 роки та
планування вирішення проблем захисту на наступну п’ятирічку та підведення
підсумків досліджень у галузі картоплярства та подальші шляхи розвитку цієї галузі
у 2016-2020 роках (12 січня)
Проведення засідання Бюро Відділення рослинництва щодо аналізу досліджень
проблем зі створення нових гібридів цукрових буряків та технологій їх вирощування
та розгляду проблем розвитку наукових досліджень з ефіроолійними, лікарськими і
ароматичними рослинами. Стан і перспективи (14 січня).
Організаційні роботи з підготовки рецензій, експертних висновків на результати
досліджень проведених у 2011-2015 рр.
Розгляд і підготовка відповідей на звернення державних органів та наукових
установ з поточних питань
Підготовка матеріалів з надання статусу Національного наукового центра
установам Відділення рослинництва
Підготовка матеріалів до Звіту про діяльність Національної академії аграрних наук
України за 2011-2015 рр.
Підготовка звіту про виконання доручення прем’єр-міністра України «Про
Рекомендації парламентських слухань за темою «Про стан та законодавче
забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»
Відділення зоотехнії
Надання консультативних послуг спеціалістам Звірогосподарства Черкаської
облспоживспілки, с. Мошни, Черкаський р-н, Черкаська обл., щодо оптимізації
раціонів норок в період підготовки до сезону розмноження (12 січня, Черкаська
дослідна станція біоресурсів НААН).
Проведення науково-практичного семінару «Технологічні вимоги до проведення
селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва» (12 січня, ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича»).
Взяти участь у роботі науково-промислової ради Держрибагентства України
(13 січня, Інститут рибного господарства НААН).
Проведення науково-практичного семінару «Проведення осіменіння овець у
базових господарствах Південного регіону (13 січня, Інститут тваринництва
степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ).
Надання консультативних послуг з годівлі та утримання птиці у птахівничому
господарстві ПП «Агрофірма «Загаї» (14 січня, Інститут біології тварин НААН,
с. Жовтанці, Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.).
Проведення Міжлабораторного семінару «Основні ознаки, що характеризують
загибель ембріонів за порушення режимів інкубації» (14 січня, Державна дослідна
станція птахівництва НААН)
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Надання науково-консультаційних послуг спеціалістам ДП «ДГ «Кутузівка»
Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН» з розроблення
системи технологічних рішень управління кормовим столом при утриманні
молочних корів на довгонезмінній підстилці (14 січня, Інститут тваринництва
НААН).
8. Проведення Круглого столу «Порядок реєстрації пасік» (14 січня, ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І.Прокоповича»).
9. Проведення Засідання Методичної комісії (14-15 січня, Черкаська дослідна станція
біоресурсів НААН).
10. Надання консультативної допомоги із розроблення плану селекційної роботи зі
стадом кролів спеціалістам експериментальної кролеферми ДПДГ «Драбівське»
Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН» (15 січня Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН).
11. Надання консультативних послуг з ведення селекційно-племінної роботи із
молочною худобою спеціалістам ТОВ «Шпола-Агро», м. Шпола, Шполянський р-н,
Черкаська обл. (15-16 січня, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН).
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Відділення ветеринарної медицини
Організація проведення повторного рецензування науково–методичних
рекомендацій, що підготовлені установами Відділення ветеринарної медицини
НААН та вищими навчальними закладами України (11–15 січня)
Підготовка звітів з виконання Програми зменшення біологічної загрози в Україні за
2015 рік для представлення їх в Мінекономрозвитку України (11–15 січня)
Підготовка звітних матеріалів про виконання науково-дослідних робіт науковими
установами Відділення за 2011 – 2015 рр. (11–15 січня)
Оновлення та перегляд складу робочих комісій з найбільш важливих проблем
ветеринарної медицини (11–15 січня).
Відділення аграрної економіки і продовольства
Взяти участь у апаратній нараді Мінагрополітики України (11 січня)
Підготовка матеріалів до звіту НААН
Підготовка до проведення засідання Бюро Відділення щодо організації роботи в
проблемних умовах бюджетоформування (18 січня)
Підготовка до проведення Загальних зборів Відділення (21, 22, 28 січня)
Підготовка до проведення засідання ТК 140 (22 січня, Інститут продовольчих
ресурсів НААН)
Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
Проведення тематичних книжкових виставок: «Охорона прав інтелектуальної
власності у сільському господарстві»; «150 років з дня народження М.І. ТуганБарановського (11-15 січня, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН).
Взяти участь у цільовому навчанні агрономів сільгосппідприємств з питань
особливостей вирощування сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату
(11-15 січня, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН).
Підготовка до видання «Збірника наукових розробок НААН з інноваційним
потенціалом, рекомендованих для впровадження у виробництво» (11-15 січня)
Підготовка матеріалів до видання «Звіту про діяльність НААН за 2011-2015 рр. та
2015 рік» (11-15 січня

