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

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

Дата та місце
проведення

Контингент та
кількість учасників

Відповідальні

Відділення землеробства, меліорації та механізації
1

Круглий стіл «Водно-болотні угіддя Асканії-Нова: можливості для
збалансованого екотуризму»

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

Співробітники заповідника,
екскурсоводи, 20 осіб

2

Нарада з керівниками і спеціалістами сільськогосподарських
підприємств Чернігівської області з питань впровадження наукових
розробок у виробництво

І декада лютого 2016 р.,
Інститут сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового
виробництва НААН, м. ЧернігіВ

Представники Департаменту
агропромислового розвитку
Чернігівської облдержадміністрації
України, науковці, керівники і
спеціалісти сільськогосподарських
підприємств, 30 осіб

3

Всеукраїнський семінар «Мікробні препарати в
сільськогосподарському виробництві»

12 лютого 2016 р., Інститут
сільськогосподарської мікробіології
та агропромислового виробництва
НААН, м. Чернігів

Представники Мінагрополітики
України та інших державних органів
влади, науковці, товаровиробники, 60
осіб

4

Науково-методологічний семінар «(Р)еволюція в сільському

лютий 2016 р., ННЦ «ІҐА імені О.Н.

Представники Мінагрополітики

В.о. академіка-секретаря Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Пилипенко Л.А.,
директор Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. ФальцФейна НААН В.С. Гавриленко
В.о. академіка-секретаря Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Пилипенко Л.А.,
директор Інституту
сільськогосподарської мікробіології
та агропромислового виробництва
НААН Волкогон В.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Пилипенко Л.А.,
директор Інституту
сільськогосподарської мікробіології
та агропромислового виробництва
НААН Волкогон В.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення

5

господарстві Польщі у 2003-2013 рр. та охорона ґрунтів»

Соколовського», м. Харків

Підготовка питання для розгляду на засіданні бюро Президії НААН за
темою «Стратегія розвитку агропромислового виробництва та
збереження природних ландшафтів у зоні Полісся України»

лютий 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

України та інших державних органів
влади, науковці, товаровиробники, 40
осіб
Члени Президії НААН,
60–70 осіб

землеробства, меліорації та
механізації НААН Пилипенко Л.А.,
директор ННЦ «Інститут
грунтознавства та агрохімії імені О.Н.
Соколовського» Балюк С.А.
В.о. академіка-секретаря Відділення
землеробства, меліорації та
механізації НААН Пилипенко Л.А.,
директор Інституту сільського
господарства Полісся НААН
Рудик Р.І.

Відділення рослинництва
1

Навчання з підвищення кваліфікації головних агрономів господарств
усіх форм власності

1-15 лютого 2016 р.,
Інститут рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків

Науковці науково-дослідних установ
НААН, головні агрономи господарств
Харківської області, 100 осіб.

2

Виставка-ярмарок «Грядка-посадка»

3-7 лютого 2016 р., м. Харків

3

Виїзна виставка-реалізація насіння овочевих і баштанних рослин

12 лютого 2016 р.,
м. Дніпропетровськ, ж/м Ігрень

4

Навчання керівників сільськогосподарських підприємств та
начальників управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій 4 областей Південного регіону України

16 лютого 2016 р.,Селекційногенетичний інститут – Національний
центр насіннєзнавства та
сортовивчення НААН, м. Одеса

5

Виставка-ярмарок «Сад, город»

18-21 лютого 2016 р., м. Харків

6

Науково-практичний семінар «Формування і обрізування плодових
дерев»

20-21 лютого 2016 р., ТОВ «Сади
Донбасу»,
Донецька обл.

Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники агрофірм з
вирощування насіння та садивного
матеріалу
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники фермерських та
особистих господарств населення,
100 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН,, керівники
сільськогосподарських підприємств
та начальників управлінь
агропромислового розвитку
райдержадміністрацій 4 областей
Південного регіону України;
50 осіб
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники агрофірм з
вирощування насіння та садивного
матеріалу, 10000 чол.
Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники регіональних
фермерських садівничих господарств

7

Майстер-клас з формування і обрізування плодових і горіхоплідних
дерев у різних конструкціях насаджень

8

Курси підвищення кваліфікації наукових кадрів системи НААН

20-23 лютого 2016 р.,
Придністровська дослідна станція
садівництва Інституту садівництва
НААН, м. Чернівці
22-26 лютого 2016 р.,

Науковці науково-дослідних установ
НААН
Науковці науково-дослідних установ

В.о. академіка-секретаря Відділення
рослинництва НААН Іващенко О.О.,
директор Інституту рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва НААН Кириченко В.В.
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 овочівництва і
баштанництва НААН Корнієнко С.І.
В.о. академіка-секретаря Відділення
рослинництва НААН Іващенко О.О.,
В.о. директора Селекційногенетичного інституту –
Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення
Соколов В.М.
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 садівництва
Гриник І.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
рослинництва НААН Іващенко О.О.,
директор Інституту садівництва
Гриник І.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення

«Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних
ресурсів рослин»

Інститут рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва НААН,
м. Харків
22-26 лютого 2016 р.,
Інститут рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва НААН,
м. Харків
27 лютого 2016 р.,
с.м.т. Магдалинівка

9

Курси підвищення кваліфікації наукових кадрів системи НААН
«Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і
генетичних досліджень»

10

Виїзна виставка-реалізація насіння овочевих і баштанних рослин

11

Підготовка питань до розгляду на Президії НААН «Про ефективність
діяльності Інституту помології ім. Л.П. Симиренка НААН»

ІІ декада лютого 2016 р.,
НААН, м. Київ

12

Науково-практичний семінар «Виробництво високобілкових культур:
сорти і технології»(в рамках 6 міжнародної агропромислової виставки
«AgroAnimalSow»)
Нарада «Стратегія розвитку агропромислового комплексу Вінниччини
на 2016-2020 рр.»

лютий 2016 р.; ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
м. Київ

13

лютий2016 р., Інститут кормів та
сільського господарства Поділля
НААН, м. Вінниця

НААН
Науковці науково-дослідних установ
НААН

Науковці науково-дослідних установ
НААН, представники фермерських та
особистих господарств населення,
150 чол.
Члени Президії, керівники науководослідних установ НААН,
60 осіб
Виробники сільськогосподарської
продукції, представники аграрних
формувань, науковці; 120 осіб
Керівники обласної та районних
адміністрацій та департаментів,
виробники сільськогосподарської
продукції, 150 осіб

рослинництва НААН Іващенко О.О.,
директор Інституту рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва НААН Кириченко В.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
рослинництва НААН Іващенко О.О.,
директор Інституту рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва НААН Кириченко В.В.
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 НААН
Відділ координації наукових
досліджень, економіки та маркетингу
Директор інституту кормів та
сільського господарства Поділля
НААНКорнійчук О.В.

Відділення зоотехнії
1

Участь у підсумковому засіданні секції «Раціональне
природокористування» Міністерства освіти і науки України із
реалізації завдань державного замовлення на науково-технічну
продукцію 2015 року

9 лютого 2016 р., Міністерство освіти
і науки України

Члени секції «Раціональне
природокористування» МОН
України, 20 осіб.

2

Круглий стіл «Профілактичні щеплення батьківських стад гусей –
запитання та відповіді»

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

Приватні підприємці, науковці,
аспіранти, 15-20 осіб.

3

Науковий семінар «Особливості продукування маточного молочка
бджолами української степової породи»

10 лютого 2016 р.,
ННЦ «Інститут бджільництва
імені П.І. Прокоповича», м. Київ

Науковці, спеціалісти племінних та
товарних господарств,
20 осіб.

4

Науково-методичний семінар «Фізіолого-біохімічні зміни в організмі
корів при застосуванні гормональних препаратів для корекції
відтворної функції»

10 лютого 2016 р., Інститут біології
тварин НААН, м. Львів

Наукові співробітники, докторанти
та аспіранти Інституту біології
тварин НААН, провідні вчені

В.о. академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
заступник директора із наукової
роботи Інституту розведення і
генетики тварин імені М.В.Зубця
НААН Ковтун С.І.
В.о.академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
провідний науковий співробітник
Державної дослідної станції
птахівництва НААН Білецька Г.В.
В.о.академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач відділу технологій утримання
бджіл і виробництва продукції
бджільництва ННЦ «Інститут
бджільництва імені
П.І.
Прокоповича» Міщенко О.А.
В.о. академіка-секретаря відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії Інституту

Львівського національного
університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З.
Гжицького, 30 осіб.
Науковці та аспіранти Інституту
рибного господарства НААН,
50 осіб.

5

Науково-методичний семінар «Водні біоресурси внутрішніх водойм:
сучасний стан, проблеми та перспективи використання»

17 лютого 2016 р., Інститут рибного
господарства НААН, м. Київ

6

Круглий стіл «Закономірності інтенсивного вирощування телят різного
віку за безприв’язної технології утримання»

17 лютого 2016 р., Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН, м. Черкаси

Науковці та співробітники
Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН, спеціалісти
приватних господарств, 15 осіб.

7

Участь у 12-й спеціалізованій виставці «Фермерське господарство2016» (експозиція)

18-21 лютого 2016 р., Палац спорту,
м. Харків

Відвідувачі та учасники виставки

8

Круглий стіл «Лікування та профілактика аскосферозу бджіл»

23 лютого 2016 р., ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича»,
м. Київ

Науковці, спеціалісти племінних та
товарних господарств, 20 осіб.

9

Семінар-навчання для власників присадибних і фермерських
господарств з репродукції та ресурсозберігаючих екологічно
безпечних технологій вирощування і утримання українських порід та
популяцій птиці

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

Наукові працівники, приватні
підприємці, фермери, птахівникиаматори, 30-40 осіб.

10

Міжлабораторний семінар «Методичні аспекти використання cometтесту для оцінки якості сперми плідників»

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

11

Науково-методологічний семінар «Сучасна методологія оцінки
племінних овець за комплексом молекулярно-генетичних маркерів»

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

Наукові співробітники та аспіранти
ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, науковопедагогічні працівники
Національного університету
біоресурсів і природокористування
України, 22 особи.
Наукові співробітники, аспіранти
Інституту тваринництва степових
районів імені М.Ф.Іванова «АсканіяНова» - ННСГЦВ, 60 осіб.

12

Науково-методичний семінар «Імунний стан організму тільних корів і
народжених від них телят за дії корегуючи чинників»

24 лютого 2016 р., Інститут біології
тварин НААН, м. Львів

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

13

Загальноінститутський науково-методичний семінар «Формування

25 лютого 2016 р., Інститут

Науковці, аспіранти Інституту

біології тварин НААН
Федорович Є.І.
В.о.академіка-секретаря Відділення
зоотехнії Жукорський О.М., завідувач
відділу Інституту рибного
господарства НААН Бузевич І.Ю.
В.о. академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
заступник директора із наукової
роботи Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН Гончар О.Ф.
В.о.академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії Державної
дослідної станції птахівництва НААН
Гриценко Д.М.
В.о.академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії технологічних
та спеціальних заходів профілактики
захворювань бджіл ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І.
Прокоповича» Єфіменко Т.М.
В.о.академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії Державної
дослідної станції птахівництва НААН
Артеменко О.Б.
В.о. академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії генетики
Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В.Зубця НААН
Метлицька О.І.
В.о.академіка-секретаря Відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
директор Інституту тваринництва
степових районів імені М.Ф.Іванова
«Асканія-Нова» - ННСГЦВ
Вдовиченко Ю.В., завідувач
лабораторії генетики ІТСР «АсканіяНова» - ННСГЦВ Скрепець К.В.
В.о. академіка-секретаря відділення
зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії Інституту
біології тварин НААН Федорович Є.І.
В.о.академіка-секретаря Відділення

ознак м’ясної продуктивності у овець різних генотипів»

тваринництва НААН, м. Харків

тваринництва НААН, 50 осіб.

зоотехнії НААН Жукорський О.М.,
завідувач лабораторії Інституту
тваринництва НААН Косова Н.А.

Відділення ветеринарної медицини
1

Участь у міжнародній конференції «American Society for Microbiology
biodefense»

8-10 лютого 2016 р., Арлінгтон, США

Науковці зі США, Канади Євросоюзу,
країн СНД, Грузії, України, 100 осіб

2

Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів
та розгляд звітів аспірантів

лютий 2016 р., ННЦ “Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини” НААН,
м. Харків

Наукові співробітники ННЦ
“Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини”
НААН, аспіранти та їх керівники, 5560 осіб

3

Робоча зустріч з питань міжнародного наукового співробітництва

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

Наукові співробітники ІВМ НААН,
представники Інституту здоров’я
тварин ім. Ф.Лефлера (Німеччина),
20 осіб

4

Робочі зустрічі з питань виконання Імплементаційної Угоди з
Програми зменшення біологічної загрози в Україні – технічна
допомога

лютий 2016 р., Американський Дім,
м. Київ

Представники Посольства США в
Україні, міністерств та відомств
України, 10 – 15 осіб

5

Підготовка питань до розгляду на Президії НААН “Стан та
перспективи застосування молекулярно-генетичних методів
діагностики у ветеринарній медицині”

лютий 2016 р., Президія НААН,
м. Київ

Члени Президії НААН та Відділення
ветеринарної медицини НААН, 25 –
30 осіб

В.о. академіка секретаря Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., зав. лабораторії
вірусних хвороб птиці ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» Музика Д.В.,
старший науковий співробітник ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
НААН Солодянкін О.С.
В.о. академіка секретаря Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., директор ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»,
академік НААН Стегній Б.Т.,
заступник директора ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» НААН
Герілович А.П.
В.о. академіка секретаря Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., директор Інституту
ветеринарної медицини НААН
Ничик С.А., заступник директора
Інституту ветеринарної медицини
НААН Ситюк М.П.
В.о. академіка-секретаря Відділення
ветеринарної медицини НААН
Мандигра М.С., директор ННЦ
«Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
НААН Стегній Б.Т.
В.о. академіка-секретаря Відділення,
член-кореспондент НААН Мандигра
М.С., директор ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» НААН
Стегній Б.Т., заступник директора
ННЦ «Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»

НААН Герілович А.П.

Відділення аграрної економіки і продовольства
1

Організація та проведення науково-методологічного семінару за
темою «Наукове забезпечення виробництва олій»

4 лютого 2016 р., Український
науково-дослідний інститут олій та
жирів, м. Харків

Науково-дослідні установи НААН

2

Участь у роботі VI Міжнародної виставки інноваційних рішень в
зерновому господарстві «Зернові технології – 2016»

10-12 лютого 2016 р.,
КиївЕкспоплаза, м. Київ

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

3

Участь у роботі Міжнародної виставки «Фрукти. Овочі. Логістика
2016».

10-12 лютого 2016 р.,
КиївЕкспоплаза, м. Київ

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

4

Участь у роботі Міжнародної виставки «AGRO ANIMAL SHOW
2016»

10-12 лютого 2016 р.,
КиївЕкспоплаза, м. Київ

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

5

Організація та проведення засідання ТК-140

18 лютого 2016 р., Інститут
продовольчих ресурсів НААН,
м. Київ

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

6

Участь у роботі ХVIII Міжнародної спеціалізованої виставки
«Продіндустрія – 2016»

17-19 лютого 2016 р.,
КиївЕкспоплаза, м. Київ

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

Участь у роботі Міжнародної виставки «Сховища для фруктів,, овочів
і ягід 2016»

23-25 лютого 2016 р.,
КиївЕкспоплаза, м. Київ

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

7

В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., директор
Українського науково-дослідного
інституту олій та жирів НААН
Петік П.Ф.
В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., заступник
директора з наукової роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Хомічак Л.М.
В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., заступник
директора з інноваційної роботи
Інституту продовольчих ресурсів
НААН Копилова К.В.

8

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

лютий 2016 р.,Національний
науковий центр «Інститут аграрної
економіки»НААН, 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

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

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

В.о. академіка-секретаря Відділення
Ібатуллін Ш.І., зав. відділу
методології обліку та аудиту ННЦ
«Інститут аграрної економіки»
Мельничук Б.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
аграрної економіки і продовольства
НААН Ібатуллін Ш.І., директор
Національного наукового центру
“Інститут аграрної економіки” НААН
Лупенко Ю.О.,зав. відділом проблем
галузевого і територіального
управління НААН Кропивко М.Ф.

Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
1

Навчання керівників і фахівців агропромислового виробництва
області за темою «Напрямки збереження біологічних особливостей
генофонду бурої карпатської худоби в Закарпатті»

5 лютого 2016 р., Закарпатська
державна сільськогосподарська
дослідна станція, Закарпатська
область, Берегівський район, с.
Велика Бакта,
11 лютого 2016 р., Закарпатська
державна сільськогосподарська
дослідна станція, Закарпатська
область, Берегівський район, с.
Велика Бакта,
18 лютого 2016 р., Інститут сільського
господарства Західного Полісся
НААН, Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Шубків

Зоотехніки, ветеринари,
техніки штучного осіменіння,
фермери, зав. фермою, 60 осіб

2

Навчання керівників і фахівців агропромислового виробництва
області за темою «Перспективні сорти винограду, комплексностійкі
до хвороб та біотичних і абіотичних факторів навколишнього
середовища»

3

Науково-методологічний семінар «Збереження родючості грунту за
різних систем обробітку в сівозміні»

4

Науково-методологічний семінар: «Еколого-агрохімічний стан орних
земель Рівненської області»

25 лютого 2016 р.,
Інститут сільського господарства
Західного Полісся НААН, Рівненська
обл., Рівненський р-н, с. Шубків

Наукові співробітники Інституту
сільського господарства Західного
Полісся, 28 осіб

5

Нарада з питань організації створення наукового парку
«Агротехнополіс»

лютий 2016 р., ЗАТ «Інститут
Інноваційного провайдингу»,
м. Київ

Науковці, 20 осіб

6

Круглі столи:
1.»Стан посівів озимих культур та підготовка посівного матеріалу

лютий 2016 р.,
Кіровоградська державна

Керівники та спеціалісти дослідних
господарств, наукові співробітники

Агрономи, винороби господарств
різних форм власності, виноградарі,
фермери, 60 осіб
Наукові співробітники Інституту
сільського господарства Західного
Полісся, 28 осіб

В.о. академіка-секретаря Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН
Володін С.А., директор Закарпатської
ДСГДС НААН Спаський Г.В.
В.о. академіка-секретаря Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН
Володін С.А., директор Закарпатської
ДСГДС НААН Спаський Г.В.
В.о. академіка-секретаря
Відділення наукового забезпечення
інноваційного розвитку Володін С.А.,
директор Інституту сільського
господарства Західного Полісся
НААН Польовий В.М.
В.о. академіка-секретаря
Відділення наукового забезпечення
інноваційного розвитку Володін С.А.,
директор Інституту сільського
господарства Західного Полісся
НААН Польовий В.М.
В.о. академіка-секретаря Відділення
наукового забезпечення
інноваційного розвитку НААН
Володін С.А., генеральний директор
ЗАТ «Інститут інноваційного
провайдингу» Комісарук Н.М.
В.о. академіка-секретаря Відділення
наукового забезпечення

ярих культур»
2. »Стан та проблеми галузі тваринництва»

сільськогосподарська дослідна
станція, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с.Созонівка

станції,30 осіб

інноваційного розвитку НААН
Володін С.А., в. о. директора
Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Семеняка І. М.

7

Семінар-нарада «Інтенсифікація розвитку тваринництва та державна
підтримка галузі»

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

Наукові співробітники Інституту
сільського господарства Західного
Полісся, 28 осіб

8

Тематичні книжкові виставки:
1. «Розвиток страусівництва на Україні».
2. «Стан та перспективи розвитку галузі промислового виноградарства
в Україні».
3. «165 років з дня народження Олександра Олексійовича
Ізмаїльського (1851 – 1914) – українського вченого, агронома, члена та
віце-президента Полтавського товариства сільського господарства».
4. «175 років з дня виходу в світ «Журналу сельского хозяйства и
овцеводства» (1841 – 1859)».

лютий 2016 р., читальний зал
Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
НААН, м. Київ,

Користувачі Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
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