ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент НААН
Гадзало Я.М.
від 16 травня 2016 року

Календарний план
основних заходів Національної академії аграрних наук України
на червень 2016 року:
№

Назва заходу

Дата та місце
проведення

Контингент та
кількість учасників

Відповідальні

Відділення землеробства, меліорації та механізації
1

Міжнародний день поля з питань вирощування озимих та ярих
зернових, овочевих і технічних сільськогосподарських культур на
зрошуваних та неполивних землях

3 червня 2016 р., Інститут
зрошуваного землеробства НААН,
м. Херсон

2

Всеукраїнська наукова конференція «Шляхи підвищення ефективності
використання землі в сучасних умовах»

3

Мастер клас з методики визначення біологічної активності
мікробіопрепаратів

7–8 червня 2016 р., ННЦ «Інститут
землеробства НААН», сел. Чабани,
Києво-Святошинський р-н,
Київська обл.
7–8 червня 2016 р., Інженернотехнологічний інститут «Біотехніка»
НААН, смт Хлібодарське

Представники Мінагрополітики
України та інших державних органів
влади, науковці, керівники
господарств, іноземні наукові
установи та фірми, представники ЗМІ,
450 осіб
Науковці, керівники і спеціалісти
АПК, 70 осіб

Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту зрошуваного
землеробства НААН Вожегова Р.А.

Науковці, студенти, 50 осіб

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

Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.

4

Проведення консультацій із суб’єктами агропромислового
виробництва Львівської області з питань догляду за посівами зернових
культур

8 червня 2016 р., Інститут сільського
господарства Карпатського регіону
НААН, Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с. Оброшине

Наукові співробітники,
товаровиробники
сільськогосподарської продукції,
керівники та спеціалісти
агроформувань, фермери, 40 осіб

5

XXVIII міжнародна агропромислова виставка «АГРО–2016»

8-11 червня 2016 р.

Президія НААН, директори НУ

6

Семінар «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономності
агропромислового виробництва та сільських територій» в рамках
XXVIII міжнародної агропромислової виставки «АГРО–2016»

9 червня 2016 р., Національний
комплекс «Експоцентр України»,
м. Київ

Науковці, сільськогосподарські
товаровиробники, спеціалісти
сільськогосподарського
машинобудування,

7

Лекція до Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням і посухою «З
історії боротьби з суховіями в таврійських степах»

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

Співробітники заповідника, 25 осіб

8

VII Міжнародна науково-практична конференція «Поєднання науки,
освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної
органічної продукції»

Науковці, керівники і спеціалісти
АПК, учасники органічного руху, 60–
70 осіб

9

Науково-методологічний семінар «Пробіотики у тваринництві:
традиційне та нове»

15–16 червня 2016 р.,
ННЦ «Інститут землеробства
НААН», сел. Чабани, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл.;
Іллінецький державний аграрний
коледж; Асоціація учасників
органічного виробництва «БІОЛан
Україна», Вінницька область,
м. Іллінці
15 червня 2016 р., Інститут
сільськогосподарської мікробіології
та агропромислового виробництва
НААН, м. Чернігів

10

Круглий стіл «Обговорення рекомендацій щодо збереження
природного середовища при використанні ентомологічних
препаратів»

21–22 червня 2016 р., Інженернотехнологічний інститут «Біотехніка»
НААН, смт Хлібодарське

Наукові працівники та представники
фіто-санітарної інспекції Одеської
області, 40 осіб

11

Участь у науково-практичній конференції «Проблеми екології та
енергозбереження»

23 червня 2016 р., Південний
науковий центр НАН України,

Науковці, аспіранти, 100 осіб

Науковці, співробітники установи,
60 осіб

Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту сільського
господарства Карпатського регіону
НААН Седіло Г.М.
Академіки-секретарі Відділень
НААН, директори наукових установ
НААН
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.
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.

Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту
сільськогосподарської мікробіології
та агропромислового виробництва
НААН Волкогон В.В.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор ІТІ «Біотехніка» НААН
Крутякова В.І.
Академік-секретар Відділення
землеробства, меліорації та

м. Миколаїв

12

ХХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Технічний прогрес
у сільськогосподарському виробництві».
X Всеукраїнська конференція-семінар аспірантів, докторантів та
здобувачів у галузі агроінженерної науки

30 червня–01 липня 2016 р., ННЦ
«Інститут механізації та
електрифікації сільського
господарства», Київська обл.,
Васильківський р-н, смт Глеваха

Науковці, сільськогосподарські
товаровиробники, спеціалісти
сільськогосподарського
машинобудування, 50–60 осіб

13

Науково-методологічний семінар «Застосування соломи у сільському
господарстві»

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

Науковці, молоді вчені, 40 осіб

14

Консультації виробників сільськогосподарської продукції Київської
області з питань землеробства і рослинництва

Науковці, керівники та агрономи
сільськогосподарських підприємств,
40 осіб

15

Проведення консультацій з суб’єктами агропромислового
виробництва по комплексу сільськогосподарських робіт в зоні
Полісся

червень 2016 р., ННЦ «Інститут
землеробства НААН», сел. Чабани,
Києво-Святошинський р-н, Київська
обл.
червень 2016 р.,агроформування
різних форм власності зони Полісся

Керівники та спеціалісти
агроформувань, фермери, 35 осіб

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 ННЦ «Інститут механізації
та електрифікації сільського
господарства» Адамчук В.В.
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
землеробства, меліорації та
механізації НААН Камінський В.Ф.,
директор Інституту сільського
господарства Полісся НААН
Рудик Р.І.

Відділення рослинництва
1

Всеукраїнські Дні поля

2

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями
селекційного удосконалення пшениці», присвячена 100-річчю селекції
пшениці в Селекційно-генетичному інституті

31 травня – 1 червня 2016 р.,
м. Одеса, Селекційно-генетичного
інституту – Національного центру
насіннєзнавства і сортовивчення,
ДП «ЕБ «Дачна»;
09-10 червня 2016 р.,
ДП ДГ «Покровське»;
10 червня 2016 р., ДП ДГ
«Реконструкція»;
15 червня 2016 р., ДП ДГ «Зелені
кошари»
1-3 червня 2016 р., Селекційногенетичного інституту –
Національного центру
насіннєзнавства і сортовивчення,

Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники
Мінагрополітики, Департаментів
АПК областей України, керівники
агропідприємств,70 осіб

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
в.о. директора Селекційногенетичного інституту –
Національного центру
насіннєзнавства і сортовивчення
Соколов В.М.

Науковці науково-дослідних установ
НААН, вчені з Росії, Білорусі,
Молдови, Казахстану, Литви,
Німеччини, Канади, 100 осіб

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
в.о. директора Селекційногенетичного інституту –

м. Одеса

3

Участь у конференції «Основні напрямки розвитку землеробства у
зоні Степу»

7-8 червня 2016 р., ННЦ «Інститут
землеробства НААН», смт Чабани

Науковці науково-дослідних установ
НААН

4

Районна нарада по збиранню ранніх зернових культур

8 червня 2016 р., П’ятихатський
район

5

XXVIII Міжнародна агропромислова вистава «Агро – 2016»

8-11 червня 2016 р., НК «Експоцентр
України», м. Київ

Науковці науково-дослідних установ
НААН, спеціалісти
сільськогосподарських підприємств
та фермерських господарств району
Понад 900 учасників із близько 20
країн

6

Науково-практичний семінар: "Ефективне кормовиробництво:
заготівля, зберігання та використання кормів"
(в рамках XXVIII міжнародної агропромислової виставки Агро2016»)

09 червня 2016 р.,Експоцентр
України, м. Київ

7

Обласна нарада по збиранню ранніх зернових культур

10 червня 2016 р., ДУ Інститут
зернових культур НААН,
м. Дніпропетровськ

8

Районний семінар-нарада по збиранню ранніх зернових культур

9

Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення і
перспективи генетики, селекції і рослинництва зернових культур»

14 червня 2016 р., Синельниківська
селекційно-дослідна станція ДУ
Інститут зернових культур НААН,
Синельниківський р-н,
Дніпропетровьска обл.
14-15 червня 2016 р.,
Миронівський інститут пшениці імені
В.М. Ремесла НААН
с. Центральне, Миронівський р-н,
Київська обл.

10

Міжнародний День Поля «Сучасні сорти зернових культур та
особливості технології їх вирощування»

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

Науковці науково-дослідних установ
НААН, виробники
сільськогосподарської продукції,
представники аграрних формувань,
науковці; 120 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, спеціалісти обласного
управління агропромислового
виробництва, сільськогосподарських
підприємств, фермерських
господарств
Науковці науково-дослідних установ
НААН, спеціалісти
сільськогосподарських підприємств
та фермерських господарств району
Науковці науково-дослідних установ
НААН, аграрних ВУЗів України та
зарубіжних країн (Білорусь,
Республіка Казахстан, Республіка
Молдова, Угорщина
80 учасників
Науковці науково-дослідних установ
НААН, аграрних ВУЗів, управління
АПР, керівники і головні агрономи
господарств України (Полісся,
Лісостеп і Степ), представники
агрофірм Республіки Білорусь,

Національного центру
насіннєзнавства і сортовивчення
Соколов В.М.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор ДУ Інститут зернових
культур НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор ДУ Інститут зернових
культур НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директори науково-дослідних установ
Відділення рослинництва
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
Директор Інституту кормів та
сільського господарства Поділля
НААН
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор ДУ Інститут зернових
культур НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор ДУ Інститут зернових
культур НААН Черенков А.В.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Миронівського інституту
пшениці ім. В.М. Ремесла НААН
Демидов О.А.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Миронівського інституту
пшениці ім. В.М. Ремесла НААН
Демидов О.А.

11

Науково-методологічний семінар "Впровадження методів
біотехнології у селекційні процеси, створення нових сортів картоплі
для підвищення їхньої ефективності"

22 червня 2016 р., Інститут
картоплярства, смт. Немішаєве

12

День поля «Сучасні технології вирощування сортів вітчизняної
селекції»

30 червня 2016 р., ДП ДГ
«Пархомівське» Інституту
овочівництва і баштанництва НААН,
с. Пархомівка, Краснокутський р-н,
Харківська обл.

13

Всеукраїнський день поля «Зернові культури у Запорізькому краї»

червень 2016 р., Інститут олійних
культур НААН, Запорізька область,
Запорізький район, с. Сонячне

14

День Поля

червень 2016 р., Носівська
селекційно-досліна станція
Миронівського інституту пшениці ім.
В.М. Ремесла НААН,с. Дослідне
Носівський р-н, Чернігівська обл.

15

Підготовка матеріалів до виїзної Президії НААН «Про стан та
перспективи досліджень з селекції, розсадництва і технологій
вирощування горіхоплідних культур»; «Про ефективність діяльності
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН»

червень 2016 р., Інститут садівництва
НААН, с. Новосілки, КиєвоСвятошинського району

Угорщини, Республіки Казахстан і,
Республіки Молдова
150 учасників
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники
картоплевирощуючих господарств,
студенти факультету агробізнесу ВП
НУБІП Немішаївського аграрного
коледжу, 30-35 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники головного
управління агропромислового
розвитку Райдержадміністрації,
фермерські господарства, установи
НААН, 25 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, спеціалісти
сільськогосподарських підприємств
та фермерських господарств
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники головного
управління АПР Чернігівської ОДА,
сільгоспінспекція, ГО «Насіння
України», фірми з виробництва
насіння зернових колосових культур,
асоціація фермерів Чернігівщини,
фермерські та насінницькі
господарства різних областей
України, 80 учасників.
Члени Президії НААН, науковці
науково-дослідних установ НААН,
запрошені за списком

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту картоплярства
НААН Бондарчук А.А.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту овочівництва і
баштанництва Корнієнко С.І.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту олійних культур
НААН Шевченко І.А.
Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Миронівського інституту
пшениці ім. В.М. Ремесла НААН
Демидов О.А.

Академік-секретар Відділення
рослинництва НААН Роїк М.В.,
директор Інституту садівництва
НААН Гриник І.В.

Відділення зоотехнії
1

Участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми емерджентних захворювань тварин: молекулярна
епізоотологія, експрес-діагностика та біобезпека»

6-10 червня 2016 р., Готельний
комплекс «Курортний», м. Одеса

Науковці, фахівці галузі, провідні
вчені, представники Державної та
фітосанітарної служби України,

Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., завідувач

100-150 осіб

2

Круглий стіл з питань поліпшення технології вирощування нутрій в
господарствах приватного сектору.

7 червня 2016 р., Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН, м. Черкаси

Науковці Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН,
спеціалісти та власники господарств
різних форм власності, 12 осіб.

3

Лекція-семінар з питань репродукції, вирощування та утримання
вітчизняних порід і популяцій птиці

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

Представники присадибних та
фермерських господарств України,
60 осіб.

4

Участь у ХХVІІІ Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО2016» (експозиція)

8-11 червня 2016 р., НК «Експоцентр
України», павільйон № 4, м. Київ

Відвідувачі та учасники виставки,
кількість учасників необмежена.

5

Семінар щодо науково-технічного співробітництва з Харківським
національним технічним університетом сільського господарства імені
П. Василенка

9 червня 2016 р., Харківський
національний технічний університет
сільського господарства імені
П. Василенка, м. Харків

6

Науковий семінар «Селекційно-племінна робота з районованими
породами бджіл України: стан та перспективи розвитку» у рамках
ХХVІІІ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016»

9 червня 2016 р., ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича»,
м. Київ

Наукові співробітники Державної
дослідної станції птахівництва
НААН, викладачі кафедри
механізації тваринницьких ферм
Харківського національного
технічного університету сільського
господарства імені П. Василенка,
15 осіб.
Спеціалісти племінних і товарних
господарств, виробники
пасічницького реманенту та
інвентарю, 50 осіб.

7

Науковий семінар «Якісні характеристики продукції
гірськокарпатських овець»

15 червня 2016 р., Інститут біології
тварин НААН, м. Львів

Науковці та аспіранти Інституту
біології тварин НААН,
20 осіб.

8

Науковий семінар «Кріоконсервування як сучасний засіб збереження
генетичного матеріалу у рибництві»

15 червня 2016 р., Інститут рибного
господарства НААН, м. Київ

Науковці та аспіранти Інституту
рибного господарства НААН,
50 осіб.

лабораторії Державної дослідної
станції птахівництва НААН Музика
Н.М., провідний науковий
співробітник Білецька Г.В.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., заступник
директора з наукової роботи
Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН Гончар О.Ф.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., завідувач
лабораторії Державної дослідної
станції птахівництва НААН
Артеменко О.Б.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., директори
наукових установ Відділення
зоотехнії НААН
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., старший науковий
співробітник Державної дослідної
станції птахівництва НААН
Рябініна О.В.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., в.о. директора
ННЦ «Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича» Бугера С.І.
Заступник академіка-секретаря
відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., завідувач
лабораторії Інституту біології тварин
НААН Федорович Є.І.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії Жукорський
О.М., завідувач відділу Інституту
рибного господарства НААН Бех В.В.

9

Семінар-навчання «Штучне осіменіння індичок: ефективність
використання самців»

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

Молоді вчені Державної дослідної
станції птахівництва НААН,
фермери – власники батьківських
стад індиків, 20 осіб.

10

Загальноінститутський науково-методологічний семінар «Селекційноплемінна робота з українською червоною молочною породою»

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

Наукові співробітники, аспіранти
Інституту розведення і генетики
тварин ім. М.В.Зубця НААН,
спеціалісти господарств з розведення
червоної молочної породи, 35 осіб.

11

Проведення обласного семінару з обговорення практичних
рекомендацій щодо організації і проведення збирання ранніх зернових
культур у господарствах Полтавської області

21 червня 2016 р., Полтавська
державна сільськогосподарська
дослідна станція імені М.І.Вавилова
Інституту свинарства і АПВ НААН,
м. Полтава

Представники Департаменту АПР
Полтавської ОДА, науковці,
керівники та агрономи
сільгосппідприємств Полтавської
обл., 85 осіб

12

Круглий стіл «Промислові технології виробництва стільникового
меду»

22 червня 2016 р., ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича»,
м. Київ

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

13

Розширене засідання вченої ради «Перспективи використання
генетичного тестування в селекції сільськогосподарських тварин»

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

Наукові співробітники Інституту
розведення і генетики тварин
ім. М.В.Зубця НААН, наукових
установ НААН та вищих навчальних
закладів аграрного профілю, 30 осіб.

14

Науковий семінар з технології виробництва і переробки продукції
вівчарства

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

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

15

Загальноінститутський науково-методологічний семінар «Методологія
створення консолідованих популяцій сільськогосподарських тварин на
основі використання сучасних генетичних методів»

29 червня 2016 р.,Інститут
тваринництва НААН, м. Харків

Співробітники Інституту
тваринництва НААН, 50 осіб.

Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., завідувач
лабораторії Державної дослідної
станції птахівництва НААН
Артеменко О.Б.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., заступник
директора з наукової роботи
Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В.Зубця НААН
Полупан Ю.П.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., заступник
директора з наукової роботи в галузі
рослинництва Інституту свинарства і
АПВ НААН Гангур В.В.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., в.о. директора
ННЦ «Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича» Бугера С.І.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., завідувач
лабораторії генетики Інституту
розведення і генетики тварин імені
М.В.Зубця НААН Метлицька О.І.
Заступник
академіка-секретаря
Відділення
зоотехнії
НААН
Жукорський О.М., директор ІТСР
«Асканія-Нова»
ННСГЦВ
Вдовиченко
Ю.В.,
завідувач
лабораторії виробництва та переробки
продукції вівчарства ІТСР «АсканіяНова» - ННСГЦВ
Яковчук В.С.
Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., завідувач
лабораторії Інституту тваринництва

НААН Россоха В. І.

16

Засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 36
«Кролівництво та хутрове звірівництво»

червень 2016 р., Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН, м. Черкаси

Члени координаційно-методичної ради
з виконання ПНД № 36 «Кролівництво
та хутрове звірівництво», виконавці
завдань, 20 осіб.

Заступник академіка-секретаря
Відділення зоотехнії НААН
Жукорський О.М., заступник директора
з наукової роботи Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН Гончар О.Ф.

Відділення ветеринарної медицини
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емерджентних 6-10 червня 2016 р., м. Одеса
хвороб тварин: молекулярна епізоотологія, експрес-діагностика та
біобезпека» до 150-річчя з дня народження першого директора ННЦ
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» проф.
О.В. Дєдюліна

Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Державна
ветеринарна та фітосанітарна служба
України, НДІ системи НААН,
представники головних управлінь
ветмедицини областей України, ВНЗ
системи МАП України, представники
господарств різних форм власності,
100 – 150 осіб
Семінар-тренінг «Біозахист і біобезпека вірусологічних лабораторій для 13–17 червня 2016 р., Інститут
Наукові співробітники Інституту
керівників»
ветеринарної медицини НААН, м. Київ ветеринарної медицини НААН,
представники Black & Veatch Special
Projects Corp. та Metabiota, керівники
вірусологічних відділів державних
обласних лабораторій ветеринарної
медицини України,15 осіб

Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини Мандигра
М.С., директор ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» Стегній
Б.Т.,заступник директора ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
Герілович А.П.
Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини Мандигра
М.С.,директор Інституту ветеринарної
медицини НААН Ничик С.А.
заступник директора Інституту
ветеринарної медицини НААН Ситюк
М.П.

3

Всеукраїнська конференція молодих вчених «Актуальні проблеми
ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин»

16 червня 2016 р., Інститут
Наукові співробітники Інституту
ветеринарної медицини НААН, м. Київ ветеринарної медицини НААН,
представники наукових установ та
ВНЗ, 50–60 осіб

4

Засідання координаційно-методичної ради Науково-методичного
центру «Ветеринарна медицина» (розгляд звітів за 1 півріччя 2015 р.)

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

Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини Мандигра
М.С.,завідувач лабораторії
нейроінфекцій Інституту ветеринарної
медицини НААН Полупан І.М.
Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини Мандигра
М.С.,директор ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»
Стегній Б.Т.,вчений секретар ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
Коваленко Л.В.

1

2

Науковці ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини», 60-70 осіб

5

Координаційно-методична рада з виконання ПНД № 39 «Біотехнологія 30 червня 2016 р., Інститут
Члени Координаційно-методичної ради
у ветеринарній медицині» (Застосування сучасних біотехнологій у
ветеринарної медицини НААН, м. Київ Програми 39, Інститут ветеринарної
ветеринарній медицині для розробки засобів захисту тварин)
медицини, ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини», 25 осіб

6

Науковий семінар «Застосування ГІС-технологій в наукових
дослідженнях»

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

7

Бюро Президії «Стан та перспективи розвитку вакцинології в Україні».

червень 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

Наукові співробітники ІВМ НААН,
представники наукових установ,
40 осіб
Члени Президії НААН, директор
Інституту ветеринарної медицини
НААН

Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини Мандигра
М.С.,директор Інституту ветеринарної
медицини НААН Ничик
С.А.,заступник директора Інституту
ветеринарної медицини НААН Ситюк
М.П.
Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини Мандигра
М.С.,науковий співробітник Інституту
ветеринарної медицини НААН
Безіменний М.В.
Академік-секретар Відділення
ветеринарної медицини Мандигра
М.С.,директор Інституту ветеринарної
медицини НААН Ничик С.А.

Відділення аграрної економіки і продовольства
1

Участь у роботі IX всеукраїнської конференції «Олійножирова галузь:
технології та ринок»

1-2 червня 2016 р., м. Київ

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

2

Участь у роботі Міжнародної школи кормів (ISF)

6-12 червня 2016 р., Одеська
національна академія харчових
технологій, м. Одеса

асоціація «Спілка птицеводів
України», Миронівський
хлібопродукт, Вищі навчальні
заклади, науково-дослідні установи
НААН

3

Участь у роботі спеціалізованої виставки-ярмарки органічних
продуктів і технологій "ORGANIC-2016"

8-11 червня 2016 р., Міжнародний
виставковий центр, м. Київ

Вищі навчальні заклади, науководослідні установи НААН

4

Участь у роботі Міжрегіональної універсальної виставки-ярмарку:
Продукти харчування, напої «Подільський ярмарок – 2016»

15-17 червня 2016 р., м. Київ

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

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 інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.
академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.
академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.

5

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

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

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

6

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

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

Науково-дослідні установи та інші
підприємства

7

Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції з
проблем хлібопекарної промисловості

червень 2016 р., Національний
університет харчових технологій,
м. Київ

Укрхлібпром, науково-дослідні
установи, вищі навчальні заклади,
представники харчових підприємств

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., начальник Відділу
науково-організаційного забезпечення
координації досліджень Козак М.І.
академік-секретар Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Саблук П.Т., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.

Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
1

Нарада «Про проведення апробації насіннєвих посівів»

2 червня 2016 р., Закарпатська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН,Закарпатська
область, Берегівський район, с.
Велика Бакта

Спеціалісти Департаменту
агропромислового розвитку
Закарпатської обласної державної
адміністрації, спеціалісти Державної
інспекції сільського господарства у
Закарпатській області, агрономи,
35 осіб

2

День поля «Нові сорти озимих зернових культур »

6 червня 2016 р., Закарпатська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН,Закарпатська
область, Берегівський район, с.
Велика Бакта

Керівники господарств, агрономи,
фермери, 35 осіб

3

Круглий стіл «Особливості вирощування сільськогосподарських
культур з використанням інноваційних технологій»

11 червня 2016 р., Кіровоградська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН,

Директори, головні спеціалісти
господарств мережі станції, науковці,
37 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
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор
Закарпатської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Спаський Г.В.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку

Кіровоградський р-н,
с. Созонівка

4

День поля «Нові сорти ярих зернових культур »

14 червня 2016 р.,Закарпатська
державна сільськогосподарська
дослідна станція,
Закарпатська область, Берегівський
район, с. Велика Бакта

Керівники господарств,
агрономи, агрономи- насіннєводи,
фермери, 45 осіб

5

Обласний семінар «Особливості збирання та підготовки до зберігання
врожаю ранніх зернових культур в умовах 2016 року»

16-17 червня 2016 р., Кіровоградська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН,
Кіровоградський р-н, с. Созонівка

6

Всеукраїнська конференція «Проблеми збалансованого ведення
землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах»

17 червня 2016 р., Інститут сільського
господарства Західного Полісся,
Рівненський р-н, с. Шубків

Представники регіональних органів
влади, керівники та спеціалісти
департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
районних управлінь
агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, керівники та
спеціалісти агроформувань різних
форм власності, науковці, 130 осіб.
Науковці Інституту сільського
господарства Західного Полісся,
40 осіб

7

День поля «Кормові культури (багаторічні трави)»

22 червня 2016 р., Закарпатська
державна сільськогосподарська
дослідна станція,
Закарпатська область, Берегівський
район, с. Велика Бакта

Керівники господарств,
агрономи, агрономи -насіннєводи,
фермери,
45 осіб

8

День поля «Інноваційні розробки в селекції та технології
вирощування сільськогосподарських культур»

23 червня 2016 р., Волинська
державна сільськогосподарська
дослідна станція Інституту с/г
Західного Полісся, смт Рокині,
с.Баківці, Луцький р-н, Волинська
обл.

Керівники та спеціалісти
агроформувань Волинської області,
науковці, 90 осіб

Вергунов В.А., в.о.директора
Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Семеняка І.М.
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., в.о.директора
Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Семеняка І.М.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор Інституту
сільського господарства Західного
Полісся НААН Польовий В.М.
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., в.о.директора
Волинської державної
сільськогосподарська дослідна
станція Інституту с/г Західного
Полісся Карпінський О.Ю.

Представники регіональних органів
влади, керівники та спеціалісти
департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
районних управлінь
агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, керівники та
спеціалісти агроформувань різних
форм власності, науковці, 130 осіб.
Науковці Інституту сільського
господарства Західного Полісся,
28 осіб

9

День поля «Збирання та підготовка до зберігання врожаю ранніх
зернових культур в умовах 2016 року»

23-24 червня 2016 р., Кіровоградська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН,
Кіровоградський р-н,
с. Созонівка,

10

Науково-методологічний семінар «Перспективи вирощування
біоенергетичних культур в умовах Західного Полісся»

26 червня 2016 р., Інститут сільського
господарства Західного Полісся,
Рівненський р-н, с. Шубків

11

Виставка селекційних досягнень Донецької державної
сільськогосподарської дослідної станції (снопи, насіння сортів рослин,
друкована продукція, спайдери) в рамках обласної конференції з
питань збирання зернових колосових культур в умовах 2016 року

26 червня 2016 р., Донецька обласна
державна адміністрація, м.
Краматорськ

Керівники та агрономи с/г
підприємств, фахівці головного
управління сільського господарства,
керівники державних служб,
50 осіб

12

Обласний семінар «Готовність агроформувань до жнив та особливості
проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур в
умовах 2016 року».

29 червня 2016 р., Буковинська
державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН, м. Чернівці

Начальники та фахівці районних
управлінь агропромислового
розвитку, керівники агроформувань,
фермери, 35 осіб

13

Науково-методологічний семінар «Роль удобрення і хімічної
меліорації у покращенні родючості дерново-підзолистого грунту»

30 червня 2016 р., Інститут сільського
господарства Західного Полісся,
Рівненський р-н, с. Шубків

Науковці Інституту сільського
господарства Західного Полісся,, 28
осіб

14

День поля «Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення
прибутковості землеробства»

червень 2016 р., Інститут сільського
господарства Західного Полісся,
Рівненський р-н, с. Шубків

Керівники обласних служб
агропромислового комплексу,
начальники та фахівці районних
управлінь агропромислового
розвитку, 80 осіб

Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., в.о. директора
Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Семеняка І.М.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор Інституту
сільського господарства Західного
Полісся НААН Польовий В.М.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор Донецької
державної сільськогосподарської
дослідної станції НААН
Вінюков О.О.
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 Інституту
сільського господарства Західного
Полісся НААН Польовий В.М.
Академік-секретар Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку
Вергунов В.А., директор Інституту
сільського господарства Західного
Полісся НААН Польовий В.М.

15

День поля «Оптимізація умов живлення сільськогосподарських
культур. Вплив оптимізації кислотності ґрунту та удобрення на
ефективність вирощування сільськогосподарських культур»

червень 2016 р., Інститут сільського
господарства Західного Полісся,
Рівненський р-н,с. Шубків

Керівники та спеціалісти
фермерських господарств Рівненської
області, 40 осіб

16

Тематичні книжкові виставки:
1.«Маркетингова діяльність в господарствах АПК»;
2. 150 років з дня народження Ротмістрова Володимира Григоровича
(1866 – 1941) – українського вченого, професора Київського
університету, академіка ВАСХНИЛ, агронома-дослідника, директора
Одеського дослідного поля

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

Користувачі бібліотеки

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

