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№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

МІЖНАРОДНІ 

1. 

ІІ Міжнародна 
науково- 

практична 
конференція 
студентів та 

молодих 
науковців 

Перші наукові 
кроки – 2021 

15 квітня 
2021 року 100 50 

Україна 
Білорусь 
Польща 

Словаччина  
Сербія  

Панцир 
Юрій Іванович 
+380679101990 

dekan-itf@pdatu.edu.ua 
 

Семенов 
Олександр Михайлович 

+380671400578 
nauka_itf@pdatu.edu.ua 

 
Дуганець 

Віктор Іванович 
+380678842586 
po@pdatu.edu.ua 

 
Дуганець 

Василь Іванович 
+380674565648 

duganec.vasil@gmail.com 
 

Комарова  
Тетяна Володимирівна 

+384968367 
kafedrapdatu@gmail.com 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Подільський 
державний 

аграрно-технічний 
університет 

 
Варшавський 
університет 

природничих наук 
 

Аграрний 
університет в 

Кракові 
 

Крагуєвацький 
університет 

 
Білоруський  

державний аграрний 
технічний  

університет 
 

Електронний 
збірник 

матеріалів 
конференції 

                                                
1 Для міжнародних наукових заходів  

mailto:kafedrapdatu@gmail.com


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Комарніцький 

Сергій Петрович 
+380964589447 

ttzapk@pdatu.edu.ua 
 

Приліпко Тетяна 
Миколаївна 

+380962705602 
vtl280726p@ukr.net 

 
Рудь 

Анатолій Володимирович 
+380979758890 

sgmmt@pdatu.edu.ua 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористуван
ня 

України 
 

Львівський 
національний 

аграрний 
університет 

2. 

V Міжнародна 
науково- 

методична 
конференція 

Проблеми 
підготовки 
фахівців - 
аграріїв у 

навчальних 
закладах вищої та 

професійної 
освіти 

1 жовтня 
2021 року 200 20 

Україна 
Білорусь 
Польща 

ОАЕ 
Сербія 

Молдова 

Панцир 
Юрій Іванович 
+380679101990 

dekan-itf@pdatu.edu.ua 
 

Семенов 
Олександр Михайлович 

+380671400578 
nauka_itf@pdatu.edu.ua 

 
Дуганець 

Віктор Іванович 
+380678842586 
po@pdatu.edu.ua 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Державна 
установа 

“Науково-
методичний центр 
вищої та фахової 

передвищої освіти” 
 

Подільський 
державний 

аграрно-технічний 
університет 

 

Збірник 
матеріалів 

конференції 

mailto:vtl280726p@ukr.net
mailto:po@pdatu.edu.ua


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Львівський 
національний 

аграрний 
університет 

 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира 

Гнатюка 
 

Варшавський 
університет 

природничих наук 
 

Аграрний 
університет в 

Кракові 
 

Університет 
Абу-Дабі 

 
Крагуєвацький 

університет 
 

Білоруська 
державна 

сільськогосподарськ
а 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

академія 
 

Комратський 
державний 
університет 

 
ГО “Науковий клуб 

”SOPHUS” 
ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

3. 

II 
Всеукраїнська 

науково- 
теоретична 

конференція 

Історія Подільського 
державного 

аграрно-технічного 
університету 

29 квітня 
2021 року 40 5 – 

Кіріка 
Діана Володимирівна 

+380974744517 
dkirika7@gmail.com 

 
Попович 

Микола Дмитрович 
+380679320040 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра теоретико-

правових і 
соціально-

гуманітарних 
дисциплін  

Збірник 
матеріалів 

конференції 

МІЖВУЗІВСЬКІ 

4. 

Науково-
практична 

конференція 
молодих вчених 

і здобувачів 
вищої освіти  

Ефективне 
використання енергії: 

стан і перспективи  

Червень  
2021 року  25 5 – 

Козак 
Олександр 

Володимирович 
+380964588451 

nauka_nnie@pdatu.edu.ua 
 

Гарасимчук 
Ігор 

Подільський 
державний аграрно-

технічний університет 
 

Львівський 
національний 

аграрний університет 
 

Електронний 
збірник 

матеріалів 
конференції 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дмитрович 
+380673063986 

e.e.e@pdatu.edu.ua 
 

Ткач  
Олег Васильович 
+380673841425  

oleg.v.tkach 
@gmail.com 

Кам’янець-
Подільський міський 
район електромереж 

 
ПАТ “Хмельницьк-

обленерго” 
 

ВСП “Кам’янець-
Подільський 

фаховий коледж 
ПДАТУ” 

 
ДВНЗ “Кам’янець-

Подільський 
індустріальний 

колледж” 
РЕГІОНАЛЬНІ 

5. 

IV Регіональна  
науково-

практична 
конференція 

Ефективне 
використання енергії: 

стан і перспективи 

15 листопада 
2021 року 35 5 – 

Козак 
Олександр 

Володимирович 
+380964588451 

nauka_nnie@pdatu.edu.ua 
 

Гарасимчук 
Ігор 

Дмитрович 
+380673063986 

e.e.e@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний університет 
 

Львівський 
національний 

аграрний університет 
 

Кам’янець-
Подільський міський 
район електромереж 

 

Електронний 
збірник 

матеріалів 
конференції 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” 

 
Коледж ПДАТУ 

 
ДВНЗ “Кам’янець-

Подільський 
індустріальний 

колледж” 

6. 

Науково-
практична 

конференція у 
Музеї Хліба 

ПДАТУ 

Голодомор в Україні; 
причини, 

наслідки, уроки 

26 листопада 
2021 року 30 – – 

Кіріка 
Діана Володимирівна 

+380974744517 
dkirika7@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра теоретико-

правових і 
соціально-

гуманітарних 
дисциплін 

 
Кафедра 

садівництва і 
виноградарства, 
землеробства і 
грунтознавства  

Збірник 
матеріалів 

конференції 

ВУЗІВСЬКІ 

7. Звітна наукова 
конференція 

Результати 
наукової і 

науково-технічної 

2-4 березня  
2021 року 150 – – 

Загнітко 
Лариса Анатоліївна 

+380677412326 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 

Збірник 
матеріалів 

конференції 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

діяльності ПДАТУ 
у 2020 році 

nauka@pdatu.edu.ua університет 

8. 
Студентська 

наукова 
конференція 

Живи органіка Березень  
2021 року 30 – – 

Мулярчук 
Оксана Іванівна 
+380677967438 

oksankarom777@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

садівництва і 
виноградарства, 
землеробства та 
ґрунтознавства  

Збірник 
матеріалів 

конференції 

9. 
Науково-

теоретична 
конференція  

Результати наукової 
діяльності за 2020 рік 

Березень  
2021 року 20 – – 

Хоміна Вероніка 
Ярославівна 

+380963637049 
homina13@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

садівництва і 
виноградарства, 
землеробства та 
ґрунтознавства  

Резолюція 

10. 
Студентська 

наукова 
конференція 

Дзвони Чорнобиля Квітень  
2021 року 30 – – 

Зеленський 
Віктор Анатолійович 

+380968516000 
zelenskiy-pdatu@meta.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

садівництва і 
виноградарства, 

Збірник 
матеріалів 

конференції 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

землеробства та 
ґрунтознавства  

11. 

Студентська 
науково-

практична 
конференція 

Студентська науково-
практична 

конференція за 
результатами 
проходження   
виробничої 

електромонтажної та  
виробничої 

експлуатаційної 
практики 

Вересень 
2020 року 45 – – 

Козак 
Олександр Володимирович 

+380964588451 
nauka_nnie@pdatu.edu.ua 

Навчально-
науковий інститут 

енергетики 

Збірник 
матеріалів 

конференції 

12. 
Студентська 

наукова 
конференція 

Анатомічні 
особливості будови 
тіла свійської птиці 

15 жовтня, 
2021 року 25 – – 

Савчук Любов 
Броніславівна 

+380971925416 
lyuba.savchuk.2015@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра нормальної 

та патологічної 
морфології і 

фізіології 

Резолюція, 
рекомендації 

13. 

Студентська 
наукова 

конференція 
до 

Міжнародного 
дня грунту 

Проблеми 
моніторингу та 

управління родючістю 
грунтів 

Грудень 
2021 року 30 – – 

Вахняк 
Василь Степанович 

+380673677223 
wastep@meta.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

садівництва і 
виноградарства, 
землеробства та 

Збірник 
матеріалів 

конференції 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ґрунтознавства  

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

МІЖНАРОДНІ 

14. 

Міжнародна 
науково-

практична 
Інтернет-

конференція 
науковців, 

аспірантів та 
студентів 

 

Актуальні проблеми 
управління та 

адміністрування: 
теоретичні і практичні 

аспекти 
 
 
 

4 травня  
2021 року 100 30 

Польща  
Молдова 
Білорусь 
Іспанія 

 

Чикуркова  
Алла Дмитрівна 

+384968309 
alladomanchuk@gmail.com 

 

Варшавський 
університет 

природничих наук 
(SGGW) 

 
Університет 
сільського 

господарства  ім. Гуго 
Коллантая в Кракові  

 
Комратський 
державний 
університет 

 
Білоруська державна 
сільськогосподарська 

академія  
Білоруський державний 

аграрний технічний 
університет 

 
Політехнічний 

Університет Картахени, 
Іспанія    

Електронний 
збірник 

матеріалів 
конференції 

15. 
Міжнародна 

науково-
практична 

Рослинництво, 
кормовиробництво, 
селекція: виклики та 

24-26 червня 
2021 року 100 – – 

Вільчинська 
Людмила Аліківна 

+384968311 

Львівський 
національний 

аграрний 

Електронний 
збірник 

матеріалів 

mailto:alladomanchuk@gmail.com


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

інтернет-
конференція 

інновації lydmilavilchynska@gmail.com 
 

Климишена 
Ріта Іванівна 

+380971330286 
KlymyshenaRI@gmail.com 

університет 
 

Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет  

ім. В. Гнатюка 
 

Комратский 
державний 
університет  
Білоруський 

державний аграрний 
технічний 

університет  
 

Аграрний 
університет в 

Кракові 
 

Варшавський 
університет 

природничих наук  
 

Крагуєвацький 
університет 

конференції 

16. 

VІ Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 

Актуальні проблеми 
теорії і практики 
бухгалтерського 
обліку, аналізу, 

25 Жовтня 
2021 року 150 130 

Білорусь 
Молдова 
Болгарія 
Польща 

Цвігун 
Інна Анатоліївна 
+380975664641 
oa@pdatu.edu.ua 

Федерація 
аудиторів, 

бухгалтерів і 
фінансистів АПК 

Збірник 
матеріалів 

конференції, 
резолюція 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контролю й 
оподаткування в 

Україні: сучасний 
стан, тенденції та 

перспективи розвитку 

Словакія України 
 

Східно-
європейський 
національний 

університет імені 
Лесі Українки 

 
ГО НК “Софус” 

 
Комратський 
державний 
університет 

 
Білоруський 
державний 

економічний 
університет 

 
Казахський 

агротехнічний 
університет ім. С. 

Cейфулліна 
 

Щецінський 
університет 

 
Білоруська 
державна 
сільсько-



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

господарська 
академія 

17. 

VIII 
Міжнародна 
конференція 

студентської та 
учнівської 

молоді 
 
 

Стан та перспективи 
виробництва, 
переробки і 

використання 
продукції 

тваринництва 
 
 

25 листопада 
2021 року 200 50 

Україна  
Білорусь  

Казахстан  
Польща  
Молдова  

Димчук А.В. 
+380976096583 

scandinav.23@gmail.com 
 
 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Подільський 

державний аграрно- 
технічний 

університет 
 

Краківський 
аграрний 

університет ім. 
Хугона Коллонтая 

 
Білоруська 
державна 
сільсько-

господарська 
академія  

 
Академія 
сільсько-

господарських наук 
Грузії 

 
Факультет 

ветеринарної 
медицини і 

технологій у 

Збірник 
матеріалів 

конференції 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тваринництві 
ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

18. 

Всеукраїнська 
науково-

практична 
конференція  

Наука. Молодь. 
Земля. Сталий 

розвиток. 

березень  
2021 року 40 – – 

М’ялковський 
Руслан Олександрович 

+380980360097 
ruslanmialkovskui@i.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра садово-

паркового 
господарства, 

геодезії і 
землеустрою 

Збірник 
матеріалів 

конференції 

19. 

Всеукраїнська 
науково – 
практична 

конференція 

Розвиток фінансово – 
економічних відносин 
в суспільстві в умовах 
прояву різноманітних 
фінансових ризиків 

 
11 березня 
2021 року 

 
50 

 
25 Україна 

Рудик 
Володимир Касянович 

+380672581053 
rudyk_vk@meta.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

Електронний 
збірник тез 
конференції 

20. 

Всеукраїнська 
науково-

практична 
інтернет-

конференція з 
проблем вищої 
освіти і науки 

Освітній простір  
XXI ст.: виклики та 

перспективи 

22 квітня 
2021 року 50 10 – 

Чайковська  
Ольга Володимирівна 

+380677471018 
olgachaikovskaya@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра іноземних 

мов 

Електронний 
збірник тез 
доповідей 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. 

ІІ 
Всеукраїнська 

науково-
практична 
інтернет-

конференція 
молодих вчених 

та здобувачів 
вищої освіти 

Інформаційні 
технології, облік, 

аналіз і контроль в 
управлінні 

економічними 
процесами 

11 травня 
2021 року 50 15 – 

Цвігун 
Інна Анатоліївна 
+380975664641 
oa@pdatu.edu.ua 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Національний 

університет водного 
господарства та 

природо-
користування 

 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет 

 
Київський 

кооперативний 
інститут бізнесу і 

права 

Збірник 
матеріалів 

конференції 

22. 

Всеукраїнська 
науково-

практична 
конференція 

Інноваційний 
потенціал науки 

14 травня 
2021 року 75 35 – 

Мушеник  
Ірина Миколаївна 

+380989759285 
mushenik77@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра  

Електронний 
збірник тез 
доповідей 

23. 

II 
Всеукраїнська 
конференція 
здобувачів 

вищої освіти та 
молодих учених 

Забезпечення сталого 
розвитку фінансової 
системи України в 
умовах глобалізації 

19 травня 
2021 року 55 25 Україна 

Рудик 
Володимир Касянович 

+380672581053 
rudyk_vk@meta.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 

Електронний 
збірник тез 
конференції 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=8531&uk


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

страхування та 
електронних 

платіжних систем 

24. 

Всеукраїнська 
науково-

практична  
інтернет-

конференція 
молодих вчених 

та здобувачів 
вищої освіти 

Розвиток економіки, 
підприємництва, 
торгівлі, біржової 

діяльності в умовах 
глобалізації 

25 листопада 
2021 року 100 10 Україна 

Волощук К.Б. 
0673621101 

kbvol@ukr.net 
Гойсюк Л.В. 
0676877051 

gojsyuk@ukr.net 
 

ІАЕ УААН 
 

Дніпровський  
державний аграрно-

економічний  
університет  

 
Львівський 
державний 
університет 

внутрішніх справ  

Електронний 
збірник  

матеріалів  
конференції 

РЕГІОНАЛЬНІ 

25. 
Студентська 

наукова 
конференція 

Вплив годівлі і 
біотехнологічних 

аспектів на 
формування 

продуктивності 
тварин 

28 квітня 
2021 року 40 – – 

Бучковська 
Віта Іванівна 

+380671197661 
vbutschk@ukr.net 

 
Євстафієва 

Юлія Миколаївна 
+380671197661 

vbutschk@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра технології 

виробництва 
продукції 

тваринництва та 
кінології 

Збірник  
матеріалів  

конференції 

ВУЗІВСЬКІ 

26. VІ студентська 
наукова 

Історія, сьогодення та 
перспективи 

10-20 травня 
2021 року 12 – – Пустова 

Наталія Володимирівна 
Подільський 

державний аграрно-
Збірник  

матеріалів  



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

конференція  птахівництва +384927574 
pustovanatasha@ukr.net 

технічний 
університет 

 
Кафедра технології 

виробництва 
продукції 

тваринництва та 
кінології 

конференції 

СЕМІНАРИ 

27. Науковий 
семінар 

Фінансове 
забезпечення розвитку 

та економічної 
модернізації 

тваринництва 

Лютий 
2021 року 15 – – 

Лаврук 
Віталій Валерійович 

+380985908757 
vvlavruk@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

Доповіді і 
презентації 

28. 
Науково-

методичний 
семінар 

Google Scholar – 
наукометрична база 

українських науковців 

11 березня 
2021 року 15 – – 

Поліщук 
Ніна Анатоліївна 

Михайлик 
Артур Олександрович 

+384968318 
slibrary@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

  
Наукова бібліотека 

Резолюція 

29. Науковий 
семінар 

Формування системи 
захисту пенсійних 

активів 
накопичувального 

Березень 
2021 року 20 – – 

Рудик 
Володимир Касянович 

+380672581053 
rudyk_vk@ 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

Доповіді і 
презентації 

mailto:slibrary@pdatu.edu.ua


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пенсійного 
страхування 

meta.ua  
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

30. Засідання 
круглого столу 

Електроенергетика 
сьогодні: стан та 

перспективи розвитку 

18 березня 
2021 року 12 – – 

Горбовий 
Олег Володимирович 

+380667329074 
Oleg.Gorbovuy@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

31. 
Науково-

методичний 
семінар 

Діагностика 
трансмісивних хвороб 

тварин в Україні 

Березень 
2021 року 10-15 – – 

Мушинський 
 Андрій Броніславович 

Левицька 
Вікторія Андріївна 

+380673803515 
mab.ua@me.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

інфекційних та 
інвазійних хвороб 

Резолюція 

32. 

Виїзний 
науково-

практичний 
семінар  

Ознайомлення 
студентів з практикою 

ведення 
бухгалтерського 

обліку 

25 березня 
2021 року 10 – – 

Борковська 
Валентина Вікторівна 

+380677273040 
oa@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра обліку, 

оподаткування та 
технологій 

Рекомендації 

mailto:oa@pdatu.edu.ua


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

електронного 
бізнесу 

33. 
Науково-

практичний 
семінар 

Захист авторського 
права і суміжних 

прав на твір, 
оформлення 

документації  для 
отримання свідоцтва 

про реєстрацію 

25 березня 
2021 року 20 – – 

Бончик 
Віталій Семенович 

+380963411080 
vitaliy-bonchik@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

– 

34. Засідання 
круглого столу 

Європейський 
тиждень сталої 

енергетики 

15 квітня 
2021 року 30 – – 

Ткач 
Олег Васильович 
+38 0673841425 

oleg.v.tkach@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

35. 
Науково-

методичний 
семінар 

Епізоотологічний 
моніторинг сказу 

тварин в 
Подільському регіоні. 

Квітень 
2021 року 10-15 – – 

Карчевська 
Тетяна Миколаївна 

+380962162241 
 ktmkp2015@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

інфекційних та 
інвазійних хвороб 

Резолюція 

36. 
Науково-

методичний 
семінар 

Використання 
бактеріофагів в 

системі одержання 
екологічно-

безпечного молока 

Квітень  
2021 року 10-15 – – 

Горюк 
Юлія Вікторівна 
+380976617964 
goruky@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 

Резолюція 

mailto:vitaliy-bonchik@ukr.net


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра 
інфекційних та 

інвазійних хвороб 

37. 
Науково-

методичний 
семінар 

Моніторингові 
дослідження щодо 

інфекційних ентеритів 
собак  Подільського 

регіону 

Квітень-
травень  

2021 року 
10-15 – – 

Просяний 
Сергій Броніславович  

Бетлінська 
Тамара Василівна 

+380671510584 
prosianyi2016@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

інфекційних та 
інвазійних хвороб 

Резолюція 

38. 
Науково-

практичний 
семінар 

Набуття прав на 
винахід, корисну 
модель в Україні 

15 квітня 
2021 року 20 – – 

Бончик 
Віталій Семенович 

+380963411080 
vitaliy-bonchik@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

– 

39. 
Навчально-
науковий 
семінар  

Монтаж 
електрообладнання та 

систем керування  

22 квітня 
2021 року 20 – – 

Горбовий  
Олег Володимирович 

+380667329074 
Oleg.Gorbovuy@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

40. 
Науково-
освітній  
семінар 

Чорнобиль – 
загублений світ 

22 квітня 
2021 року 50 – – 

Збаравська 
Леся Юріївна 

+380979090991 
olzbaravska@ gmail.com 

 
Супрович 

Микола Петрович 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фізики, 
охорони праці та 

Рекомендації 

mailto:vitaliy-bonchik@ukr.net


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+380977821821 
kokas2008 @ukr.net 

інженерії 
середовища 

41. 
Науково-

методичний 
семінар 

Міждисциплінарний 
підхід в сучасному 

закладі вищої освіти: 
фізика-англійська 

мова 

19 травня  
2021 року 50 – - 

Збаравська 
Леся Юріївна 

+380979090991 
olzbaravska@ gmail.com 

Супрович 
Микола Петрович 

+380977821821 
kokas2008 @ukr.net 

 
Слободян 

Сергій Борисович 
+380677545223 

sergessb75@ gmail.com 
 

Торчук 
Михайло Васильович 

+380974704689 
michael.tmv@ gmail.com 

 
Шутяк 

Олександр 
Володимирович 
+380967378054 

shutjak@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фізики, 
охорони праці та 

інженерії 
середовища 

Рекомендації 

42. Засідання 
круглого столу 

Підведення підсумків 
роботи наукового 

гуртка  
за 2020-2021 н.р. 

Травень 
2021 року 6 – – 

Дубік 
Віктор Миколайович 

+380660479531 
vmdubick@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

43. 

Між-
кафедральний 

науковий 
семінар 

Міждисциплінарний 
підхід в сучасному 

ЗВО: фізика - 
англійська мова 

Травень  
2021 року 40 – – 

Чайковська  
Ольга Володимирівна 

olgachaikovskaya@ukr.net 
+380677471018 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра іноземних 

мов 

Рекомендації 

44. Науковий  
семінар 

Комерціалізація  
результатів науково-

дослідної роботи 

12 травня 
2021 року 50 – – 

Волощук 
Катерина Богданівна 

+380673621101 
kbvol@ukr.net 

 
Гойсюк 

Лілія Володимирівна 
+380676877051 
gojsyuk@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Економічний 

факультет 
 

Кафедра економіки, 
підприємництва, 

торгівлі та біржової 
діяльності 

Рекомендації 

45. 
Навчально-
науковий 
семінар 

Електропривод в АПК Травень 
2021 року 20 – – 

Потапський  
Павло Васильович 

+380984702051 
p.v.potap@meta.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 

Рекомендації 

mailto:kbvol@ukr.net
mailto:gojsyuk@ukr.net


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

енергетики 

46. 
Навчально-
науковий 
семінар  

Електротехнології в 
АПК 

Травень  
2021 року 20 – – 

Гарасимчук  
Ігор Дмитрович 
+380673063986 

e.e.e@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

47. 
Навчально-
науковий 
семінар  

Використання 
ультразвуку в 

переробці 
сільськогосподарської 

продукції  

20 травня 
2021 року 10 – – 

Дубік  
Віктор Миколайович  

+380660479531  
vmdubick@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

48. 
Навчально-
науковий 
семінар  

Контрольно-
вимірювальні прилади  

20 травня 
2021 року  20 – – 

Вільчинська  
Дарія Володимирівна 

+380983832058 
Daria.Vilchinska@gmail.co m 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

49. 
Навчально-
науковий 
семінар  

Електропостачання в 
АПК 

Червень  
2021 року 20 – – 

Вусатий  
Микола Вікторович 

+380971186086 
0611142015vus@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 

Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Навчально-
науковий інститут 

енергетики 

50. 
Науково - 

практичний 
семінар  

Енергозбереження в 
АПК 

Червень  
2021 року 20 – – 

Думанський  
Олександр Васильович 

+380987240187 
Duman.alexsandr@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

51. 
Науково-

методичний 
семінар 

Методика проведення 
науково-дослідної 
роботи здобувачів 

вищої освіти 

19 жовтня  
2021 року 50 – – 

Волощук  
Катерина Богданівна 

+380673621101 
kbvol@ukr.net 

 
Гойсюк  

Лілія Володимирівна 
+380676877051 
gojsyuk@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Економічний 

факультет 
 

Кафедра економіки, 
підприємництва, 

торгівлі та біржової 
діяльності 

Рекомендації 

52. 
Науково - 

практичний 
семінар 

Енергозбереження – 
найдешевше і 

екологічно чисте 
джерело енергії 

10 листопада  
2021 року 18 – – 

Ткач  
Олег Васильович 
 +38 0673841425  

oleg.v.tkach@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 

Рекомендації 

mailto:kbvol@ukr.net
mailto:gojsyuk@ukr.net


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

енергетики 

53. 
Науково - 

практичний 
семінар 

Енергетиком бути 
круто 

22 грудня 
2021 року 22 – – 

Ткач  
Олег Васильович 
 +38 0673841425  

oleg.v.tkach@gmail.com 
Вільчинська  

Дарія Володимирівна 
+380983832058 

Daria.Vilchinska@gmail.co m 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

54. 
Науково-

практичний 
семінар 

Методика написання 
наукової статті  

Червень 
2021 року 20 – – 

Бялківська 
Оксана Антонівна 

+380976654366 
Ksenish05@gmail.com  

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра 

менеджменту, 
публічного управління 

та адміністрування 

Доповіді і 
презентації 

55. Науковий 
семінар 

Інформаційні 
технології у фінансах 

Квітень  
2021 року 15 – – 

Печенюк 
Андрій Васильович 

+380973254910 
anvaspe@meta.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

Доповіді і 
презентації 

56. Науковий 
семінар 

Порядок проведення 
фінансової санації 

Травень  
2021 року 15 – – Фугело 

Павліна Миколаївна 
Подільський 

державний аграрно-
Доповіді і 

презентації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

підприємств +380973270066 
ole18@meta.ua 

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

57. Науковий 
семінар 

Механізм формування 
прибутку 

підприємства в 
умовах фінансової 

кризи 

Вересень 
2021 року 20 – – 

Гайбура 
Юлія Анатоліївна 

+380975353097 
hayburay@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

Доповіді і 
презентації 

58. Науковий 
семінар 

Інноваційні фінансові 
інструменти в 

аграрному бізнесі 
України та світу 

 
 

Жовтень  
2021 року 20 – – 

Зеленський 
Андрій Вікторович 

+380977264467 
zelenskiy2306@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

Доповіді і 
презентації 

59. Науковий 
семінар 

Ключові аспекти 
аналізу інвестиційних 

Листопад 
2021 року 15 – – Будняк 

Любов Миколаївна 
Подільський 

державний аграрно-
Доповіді і 

презентації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проектів в умовах 
економічної кризи 

+380673803513 
budnyakluba@ gmail.com 

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

60. 
Науково-

методичний 
семінар 

Авторське право і 
відкритий доступ. 

Проблеми 
співіснування. 

16 вересня  
2021 року 9 – – 

Михайлик 
Артур Олександрович 

+384968318 
slibrary@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

  
Наукова бібліотека 

Резолюція 

61. 
Науково-

методичний 
семінар 

Підвищення якості 
моніторингу 

дистанційної освіти за 
умов використання 

СДН Moodle. 

6 квітня  
2021 року 20 – – 

Бурлаков 
Олександр Сергійович 

+3809757436024 
oa@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра обліку, 

оподаткування та 
технологій 

електронного 
бізнесу 

Рекомендації 

62. 
Науково- 

практичний 
семінар 

Актуальні питання 
ветеринарної 
медицини за 
результатами 

виробничої практики 
здобувачів вищої 

15 вересня 
2021 року 30 – – 

Савчук  
Любов Броніславівна 

+380971925416 
lyuba.savchuk.2015@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра нормальної 

Рекомендації 

mailto:slibrary@pdatu.edu.ua
mailto:oa@pdatu.edu.ua


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

освіти за ОС 
“Магістр” 

та патологічної 
морфології і 

фізіології 

63. 
Науково- 
освітній 
семінар 

Апоптоз та інші види 
запрограмованої 

клітинної загибелі 

травень  
2021 року 20-25 – - 

Добровольський 
Володимир Антонович 

+380972701869 
dobrovolsky.va@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра нормальної 

та патологічної 
морфології і 

фізіології 

Рекомендації 

64. 
Науково- 

практичний 
семінар 

Біологічні 
особливості у парних і 

турнірних видів 

травень  
2021 року 10 – – 

Каспров  
Роман Васильович 

+380972194437 
romank1111@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра нормальної 

та патологічної 
морфології і 

фізіології 

Рекомендації 

65. 
Науково- 

практичний 
семінар 

Значення 
патоморфологічних 
методів дослідження 

при проведенні 
клінічних 

випробувань 
(досліджень) 

квітень-
травень  

2021 року 
15 – – 

Чепурна  
Валентина Анатоліївна 

+380684968230 
valentinachepurna70@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра нормальної 

та патологічної 
морфології і 

фізіології 

Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗАСІДАННЯ “КРУГЛОГО СТОЛУ” 

66. 

Засідання 
науково-

практичного 
круглого столу 

Електроенергетика 
сьогодні: стан та 

перспективи розвитку 

Березень  
2021 року 12 – – 

Вусатий  
Микола Вікторович 

+380971186086 
0611142015vus@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

67. 

Засідання 
науково-

практичного 
круглого столу 

Європейський 
тиждень сталої 

енергетики 

Травень  
2021 року 30 – – 

Гарасимчук  
Ігор Дмитрович 
+380673063986 

e.e.e@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Навчально-

науковий інститут 
енергетики 

Рекомендації 

68. 

Засідання 
науково-

практичного 
круглого столу 

Історія розвитку 
теоретичної механіки 

як науки 

13 травня 
2021 року 15 – – 

Семенишена  
Руслана Володимирівна 

+380972897162 
alexrusl@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Інженерно-
технічний 
факультет 

Рекомендації 

69. 
Засідання 
науково-

практичного 

Проведення 
кластерного аналізу 

даних з 

20 квітня 
2021 року 20 – – 

Цвігун 
Інна Анатоліївна 
+380975664641 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

круглого столу використанням 
статистичних пакетів  
Statistica та пакету MS 

Excel 

oa@pdatu.edu.ua університет 
 

Кафедра обліку, 
оподаткування та 

технологій 
електронного 

бізнесу 

70. 

Засідання 
науково-

освітнього 
круглого столу 

Гендерні питання в 
науці (фізика) 

02 червня 
2021 року 20 – – 

Збаравська 
Леся Юріївна 

+380979090991 
olzbaravska@ gmail.com 

Супрович 
Микола Петрович 

+380977821821 
kokas2008 @ukr.net 

 
Слободян 

Сергій Борисович 
+380677545223 

sergessb75@ gmail.com 
 

Торчук 
Михайло Васильович 

+380974704689 
michael.tmv@ gmail.com 

 
Шутяк 

Олександр 
Володимирович 
+380967378054 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фізики, 
охорони праці та 

інженерії 
середовища 

Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

shutjak@gmail.com 

71. 

Засідання 
науково-

практичного 
круглого столу 

Фінансово – 
практичні механізми у 

підвищенні 
ефективності 

аграрного 
виробництва 

Червень 
2020 року 20 5 – 

Лаврук 
Віталій Валерійович 

+380985908757 
vvlavruk@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фінансів, 

банківської справи, 
страхування та 

електронних 
платіжних систем 

 
Акціонерне 
товариство 

“Райффайзен Банк 
Аваль” Кам’янець-

Подільське 
відділення 

Рекомендації 

72. 

Засідання 
науково-

практичного 
круглого столу 

Актуальні питання 
патології за умов дії 

надзвичайних 
факторів на організм 

Листопад 
2021 року 15 – – 

Ліщук 
Світлана Георгіївна 

+380969504111 
itomlin@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра нормальної 

та патологічної 
морфології і 

фізіології 

Резолюція 

73. Засідання 
круглого столу 

Сільськогосподарські 
бібліотеки в сучасних 

26 травня 
2021 року 12 2 – Михайлик 

Артур Олександрович 
Подільський 

державний аграрно- Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до Дня науки умовах +384968318 
slibrary@pdatu.edu.ua 

технічний 
університет 

 
Наукова бібліотека 

74. 

Засідання 
науково-

освітнього 
круглого 

столу 

Мудрість 
допоможе у житті 

 

19 листопада 
2021 року 20 – – 

Колосюк  
Ірина Анатоліївна 

+380982253835 
ikolosyuk@ukr.net 

 
Боднар  

Алла Миколаївна 
+0973904652 

bodnar.alla@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра теоретико-

правових і 
соціально-

гуманітарних 
дисциплін  

Рекомендації 

СИМПОЗІУМИ 

75.  
Інноваційні 
інструменти 

сучасного фізика 

19 березня 
2021 року 30 – – 

Збаравська 
Леся Юріївна 

+380979090991 
olzbaravska@ gmail.com 

 
Слободян 

Сергій Борисович 
+380677545223 

sergessb75@ gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фізики, 
охорони праці та 

інженерії 
середовища 

Рекомендації 

76.  

Вплив розвитку науки 
(фізики) на 
навколишнє 
середовище 

13 травня 
2021 року 25 – – 

Торчук 
Михайло Васильович 

+380974704689 
michael.tmv@ gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 

Рекомендації 

mailto:slibrary@pdatu.edu.ua


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра фізики, 
охорони праці та 

інженерії 
середовища 

77.  Охорона праці – 
запорука життя! 

28 квітня 
2021 року 50 – – 

Супрович 
Микола Петрович 

+380977821821 
kokas2008 @ukr.net 

 
Шутяк 

Олександр 
Володимирович 
+380967378054 

shutjak@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра фізики, 
охорони праці та 

інженерії 
середовища 

Рекомендації 

НАРАДИ 

78. 
Науково-
практична 

нарада 

Паперові носії 
інформації в період 

інформаційних 
технологій 

2 грудня  
2021 року 13 2 – 

Циганок 
Ольга Миколаївна 

+384968318 
slibrary@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Наукова бібліотека 

Рекомендації 

ТРЕНІНГИ 

79. 
Науково-

практичний 
тренінг 

Наукометрія та 
рейтинг наукової 

популярності 
науковця 

18 березня 
2021 року 25 – – 

Семенишена 
Наталія Вікторівна 

+380975103680 
oa@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 

Рекомендації 

mailto:slibrary@pdatu.edu.ua


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра обліку, 
оподаткування та 

технологій 
електронного 

бізнесу 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

80. 

 
Науково-

практичний 
майстер-клас 

Використання 
програми “GIM” для 

проектування і 
дослідження  
механізмів 

Квітень  
2021 року 15 – – 

Ткачук  
Василь Сергійович 

+380673893490 
twsk@i.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра технічного 

сервісу і 
загальнотехнічних 

дисциплін 

Рекомендації 

81. 

 
Науково-

практичний 
майстер-клас 

Сучасне програмне 
забезпечення 
інженерної 

комп’ютерної графіки 

Квітень  
2021 року 12 – – 

Бурдега 
Василь Юрійович 

+380673912209 
burdega_vasil@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра технічного 

сервісу і 
загальнотехнічних 

дисциплін 

Рекомендації 

82. 
Науково-

практичний 
майстер-клас  

Досвід використання 
GPS технологій у 

сучасному 
землеустрої 

квітень  
2021 року 24 – – 

Додурич 
Валерій Васильович 

+380677822058 
valera.vdd@gmail.com 

 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 

Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу, 

номер телефону,  
електронна адреса 

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізаторам
и наукового заходу 

Вихідні 
матеріали 
(збірник, 

резолюція, 
рекомендації, 

тощо) вс
ьо

го
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з 

ін
ш

их
 м

іс
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Потапський 
Юрій Васильович 

+380967541438 
yurapotap@ukr.net 

Кафедра садово-
паркового 

господарства, 
геодезії і 

землеустрою 

83. 
Науково-

практичний 
майстер-клас  

Особливості інкубації 
яєць курей 

10-30 травня 
2021 року 10 – – 

Пустова 
Наталія Володимирівна 

+384927574 
pustovanatasha@ukr.net 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра технології 

виробництва 
продукції 

тваринництва та 
кінології 

Брошури 
“Поради 

птахівникам”, 
“Особливості 
інкубації яєць 

курей” 

84. 
Науково-

практичний 
майстер-клас 

Патологоанатомічна 
діагностика при чумі 

м’ясоїдних 

Травень  
2021 року 10 10 – 

Пливанюк 
Євген В’ячеславович 

+380673996207 
plyvanyukevgen@gmail.com 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Кафедра нормальної 

та патологічної 
морфології і 

фізіології 

Рекомендації 

85. 
Науково-

практичний 
майстер-клас 

Репозитарій вишу як 
джерело наукової 

інформації 

21 жовтня 
2021 року 9 – – 

Дурицька 
Майя Василівна 

+384968318 
slibrary@pdatu.edu.ua 

Подільський 
державний аграрно-

технічний 
університет 

 
Наукова бібліотека 

Рекомендації 

mailto:slibrary@pdatu.edu.ua


№
з/п

Н азва
н аук ового

заходу

Т ем а
н аук ового

заходу

Т ерм ін
п ров еден н я

(чи сл о,
м ісяц ь ,

р ік )

О р ієн тов н а
ч и сел ь н ість

уч асн и к ів
П ерелік  
к раїн  - 

уч асн и к ів '

В ідп ов ідал ь н і 
за п р ов еден н я  заходу, 

н ом ер  тел еф он у , 
ел ек т р он н а  адреса

М ін істер ств а , 
в ідом ств а  або  

уст а н о в и , щ о є  
сп івор ган ізатор ам  
и н аук ов ого  заходу

В ихідні
м атер іал и
(зб ір н и к ,

р езол ю ц ія ,
р ек ом ен дац ії,

тощ о)В
С

Ь
О

Г
О

у 
то

м
у 

ч
и

сл
і 

3 
ін

ш
и

х 
м

іс
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ІНШІ ЗАХОДИ

86. Д и скусій н и й  клуб

У загальнен н я 
п ракти чн ого  

досвіду  д іяльності 
п ідприєм ств

2 сем естр  
25 березня

2021р.
50 - -

В ол ощ ук  К Б. 
+ 380673621101 
kbvo l@ ukr.net

Г ой сю к  Л.В. 
+ 380676877051 
go jsyuk@ ukr.ne t

- Р еком ен дац ії

87.
М араф он  бізнес- 
кейсів соц іальн о ї 
в ідповідальності

П рактика
соц іальн о ї

в ідповідальності
п ідприєм ств

8 квітня 
2021 року

20 - -
В олощ ук  К .Б. 

0673621101 
kbvo l@ ukr.net

П одільськи й  
д ерж авн и й  аграрно- 

техн ічн и й  
у н іверси тет

Е кон ом ічн и й
ф акультет

К аф ед р а  економ іки , 
п ідп ри єм н и ц тва, 

торгівл і т а  б ірж ово ї 
д іяльн ості

П резентац ія  
результатів  

д осл ід ж ен н я  та  
рей ти н гів  
соц іальн о ї 

ві дпов і дал ьності 
п ровідн и х  
ком пан ій  

У країн и  т а  світу

Завідувач науково-дослідної частини Л.А. Загнітко

mailto:kbvol@ukr.net
mailto:gojsyuk@ukr.net
mailto:kbvol@ukr.net

