


№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

МІЖНАРОДНІ 

1. 

Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 

 
 
 

Аграрна наука та 
освіта в умовах 
євроінтеграції 

 
 

20-21 березня 
2019 року 300 50 

Білорусь 
Казахстан 
Молдова 
Польща 
Сербія 

 

Білик 
Тетяна Леонівна 
+380677824213 

pro-nav@pdatu.edu.ua 

Міністерство 
освіти і науки 

України 
 

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства 
України 

 
Варшавський 
університет 

природничих наук 
(м. Варшава, 

Польща) 
 

Державний аграрний 
університет 

Молдови 
(м. Кишинів, 

Молдова) 
 

Білоруська 
державна 

сільськогосподарсь-

Збірник тез 
доповідей 

                                                 
1 Для міжнародних наукових заходів  



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ка академія 

(м. Горкі, Білорусь) 
 

Аграрний 
університет 

ім. Гуго Коллонтая 
в Кракові 

(м. Краків, Польща) 
 

Казахський 
агротехнічний 

університет 
ім. Сакена 
Сейфуліна 
(м. Астана, 
Казахстан) 

 
Поморська академія 

в Слупську 
(м. Слупськ, 

Польща) 
 

Науковий клуб 
“SOPHUS” 

2. 

ІІІ Міжнародна 
науково-

методична кон-
ференція 

 

Проблеми підготов-
ки 

фахівців-аграріїв у 
навчальних закла-

дах вищої та профе-
сійної освіти 

2 жовтня 
2019 року 100 10 

Україна 
Білорусь  
Польща  
Сербія  

Молдова 

Панцир 
Юрій Іванович 
+380679101990 

dekan-itf@pdatu.edu.ua 
Семенов 

Олександр Михайлович 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
ДУ “Науково-

методичний центр 
інформаційно-

Збірник тез  
доповідей, 
резолюція 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+380671400578 

nauka_itf@pdatu.edu.ua 
Дуганець 

Віктор Іванович 
+380678842586 
po@pdatu.edu.ua 

аналітичного  
забезпечення ЗВО 

“Агроосвіта” 
 

Львівський  
національний  

аграрний  
університет 

 
Тернопільський  
національний 
педагогічний  
університет 

ім. В. Гнатюка 
 

Державний аграрний 
університет 

Молдови 
(м. Кишинів,  

Молдова) 
 

Білоруська  
державна  

сільськогосподарсь-
ка академія 

(м. Горкі, Білорусь) 
 

Аграрний  
університет 

ім. Гуго Коллонтая в 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кракові 

(м. Краків, Польща) 
 

Варшавський  
університет 

природничих наук 
(м. Варшава,  

Польща) 
 

Університет в  
Крагуєвці 

(м. Врнячка Баня, 
Сербія) 

 
Науковий клуб 

“SOPHUS” 

3. 

IV Міжнародна 
науково-

практична кон-
ференція 

Актуальні проблеми 
теорії і 

практики бухгал-
терського обліку, 

аналізу, контролю й 
оподаткування 

в Україні: сучасний 
стан, тенденції та 

перспективи розви-
тку 

10 жовтня 
2019 року 150 20 

Молдова 
Білорусь 

Казахстан 

Мельничук  
Оксана Василівна 

+380983541356 
oa@pdatu.edu.ua 

 

Федерація  
аудиторів,  

бухгалтерів і  
фінансистів АПК 

України 
 

ННЦ “Інститут Аг-
рарної економіки” 

 
Тернопільський 
національний  
економічний  
університет 

 

 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Східноєвропейсь-
кий національний 
університет імені 

Лесі Українки 
 

ГО НК “Софус” 
Комратський дер-

жавний університет 
(Молдова) 

 
Білоруський  
державний 

економічний  
університет 

 
Казахський  

агротехнічний 
університет 
ім. Сакена  
Сейфуліна 
(м. Астана,  
Казахстан) 

 
Білоруська  
державна 

сільськогосподарсь-
ка академія 

(м. Горкі, Білорусь) 

4. VІ Міжнародна 
наукова 

Стан та перспекти-
ви виробництва, 

24-25 жовтня 
2019 року 120 30 Польща 

Білорусь 
Димчук  

Анатолій Васильович  Міністерство освіти 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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
конференція 

студентської та 
учнівської мо-

лоді 

переробки і викори-
стання продукції 

тваринництва 

Грузія 
Молдова 
Казахстан 

+380976096583 
scandnav.23@gmail.com 

і науки України 

Аграрний  
університет 

ім. Гуго Коллонтая в 
Кракові 

(м. Краків, Польща) 
 

Білоруська  
державна 

сільськогосподарсь-
ка академія 

(м. Горкі, Білорусь) 
 

Академія  
сільськогосподарсь-

ких наук Грузії 
(м. Тбілісі, Грузія) 

 
Державний аграрний 

університет 
Молдови 

(м. Кишинів,  
Молдова) 

 
Казахський  

агротехнічний 
університет 
ім. Сакена  
Сейфуліна 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(м. Астана, Казах-

стан) 
ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

5. 

XІІІ Всеукраїн-
ська науково-

практична 
конференція 
студентів та 

молодих науко-
вців 

Перші наукові 
кроки – 2019 

18 квітня 
2019 року 100 30  

Панцир 
Юрій Іванович 
+380679101990 

dekan-itf@pdatu.edu.ua 
 

 
Міністерство освіти 

і науки України 
 

ДУ “Науково-
методичний центр 

інформаційно-
аналітичного 

забезпечення ВНЗ 
“Агроосвіта” 

 
Національний  
університет 

біоресурсів і приро-
докористування 

України 
 

Львівський  
національний  

аграрний універси-
тет 

 
Аграрний  

університет 
ім. Гуго Коллонтая в 

Кракові 
(м. Краків, Польща) 

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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Варшавський  
університет 

природничих наук 
(м. Варшава,  

Польща) 
 

Університет в  
Крагуєвці 

(м. Врнячка Баня, 
Сербія) 

 
Міжнародний центр 
культурно-освітньої 

діяльності та  
дорадництва “Руки 

співдружності” 

6. 

Всеукраїнська 
студентська 

науково-
практична 

конференція 

Наука. Молодь. 
Земля. 

Сталий розвиток 

10 квітня 
2019 року 50 5 – 

Петрище 
Ольга Іванівна 
+380978617792 

petrichtche@ukr.net 
 

Тарасюк  
Валерій Анатолійович 

+380973409261 
 

Міністерство 
освіти і науки 

України 
 

Львівський 
національний 

аграрний 
університет 

 
Відділ 

Держгеокадастру в 
Кам’янець-

Подільському  

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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
районі  

Хмельницької обла-
сті 

 

7. 

Всеукраїнська 
науково-

методична кон-
ференція 

Книги і бібліотеки в 
глобалізованому 

світі 

25 квітня 
2019 року 25 10  

Михайлик 
Артур Олександрович 

+380974452008 
slibrary@pdatu.edu.ua 

Богачик  
Ольга Вікторівна 

Наукова бібліотека 
Хмельницького  
національного  
університету 

Електронний 
збірник тез  
доповідей 

8. 

Всеукраїнська 
науково-

практична кон-
ференція моло-
дих вчених та 
здобувачів ви-

щої освіти 

Сучасні інформа-
ційні технології та 

системи в економіці 
та управлінні 

15 травня 
2019 року 60 10  

Марусей  
Тетяна Володимирівна 

+380673811352 
e-mail: it@pdatu.edu.ua 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Національний  

університет водного 
господарства та 

природокористу-
вання 

Тернопільський 
національний  

економічний уні-
верситет 

 
Київський коопера-

тивний інститут 
бізнесу і права 

Збірник тез  
доповідей 

РЕГІОНАЛЬНІ 

9. Наукова  
конференція 

Історія Подільсько-
го державного агра-
рно-технічного уні-
верситету в особах 

21 березня 
2019 року 30 5  

Попович  
Микола Дмитрович 

+380679320040  
busterbunny@ukr.net) 

 

Розгорнутий звіт 
в електронних 

засобах масової 
інформації 

mailto:it@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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нестеренко  

Валерій Анатолійович 
+380975403966 

nesterenko66@ukr.net) 

10. 

Наукова  
конференція  до 

Всесвітнього 
дня боротьби з 
опустелюван-
ням та посуха-

ми 

Засуха, суховій і 
пилова буря в Укра-
їні в період глоба-

льної зміни клі мату  
 

Червень 
2019 року 30 10  

Бахмат 
Олег Миколайович 

+3804968314 
ezpk@pdatu.edu.ua 

 Збірник тез  
доповідей 

ВУЗІВСЬКІ 

11. 

Студентська 
наукова  

конференція 
до річниці 

Чорнобильсь-
кої трагедії 

Дзвони Чорнобиля  Квітень  
2019 року 30   

Зеленський  
Віктор Анатолійович 

+380968516000 
zelenskiy-pdatu@meta.ua 

 Резолюція 

12. 
Студентська 

наукова  
конференція 

Перші кроки в  
аграрну науку 

Квітень  
2019 року 15   

Мулярчук  
Оксана Іванівна 
+380677967438 

oksankarom777@gmail.co
m 

 Збірник тез  
доповідей 

13. 

ІII студентська 
наукова  

конференція 
 

Біологічні та техно-
логічні аспекти ви-
робництва молока і 

яловичини 

15 травня 
2019 року 25   

Димчук  
Анатолій Васильович 

+380976096583 
scandinav.23@gmail.com 

 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Подільський  

державний аграрно-
технічний  

університет 

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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Факультет  
ветеринарної меди-
цини і технологій у 

тваринництві 
 

Кафедра технології 
виробництва і  

переробки продук-
ції тваринництва 

14. 

ІV студентська 
наукова  

конференція 
 

Історія, сьогодення 
та перспективи  
птахівництва 

Травень  
2019 року 18   

Пустова 
Наталія Володимирівна 

+38492757 
tvpt@pdatu.edu.ua 

 
 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Подільський  

державний аграрно-
технічний  

університет 
 

Факультет  
ветеринарної  
медицини і  

технологій у  
тваринництві 

 
Кафедра технології 

виробництва і  
переробки  
продукції  

тваринництва 

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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
МІЖНАРОДНІ 

15. 

Міжнародна 
науково-

практична 
інтернет-

конференція 
науковців,  

аспірантів та 
студентів 

Актуальні проблеми 
управління та 

адміністрування: 
теоретичні і  

практичні аспекти 

21 травня 
2019 року 100 20  

Чикуркова  
Алла Дмитрівна 

+384968309 
alladomanchuk@gmail.com 

Міністерство освіти 
і науки України 

 
Варшавський  
університет  

природничих наук 
(SGGW) 

(Республіка Польща) 
 

Аграрний  
університет 

ім. Гуго Коллонтая в 
Кракові 

(м. Краків, Польща) 
 

Комратський  
державний 

університет, 
(м. Комрат, Молдова) 

 
Білоруська  
державна 

сільськогосподарсь-
ка академія 

(м. Горкі, Білорусь) 
 

Білоруський  

Електронний 
збірник тез  
доповідей 

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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
державний аграрний 

технічний  
університет 
(Білорусь) 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

16. 

Всеукраїнська 
наукова  

інтернет-
конференція 

Актуальні проблеми 
в агрономії та  

шляхи її вирішення 

15 квітня 
2019 року 150   

Хоміна  
Вероніка Ярославівна 

+380963637049 
homina13@ukr.net 

 
Климишена  
Ріта Іванівна 

+3800971330286 
KlymyshenaRI@gmail.com 

 

Миколаївський  
національний  

аграрний  
університет 

Електронний 
збірник тез  
доповідей 

17. 

Всеукраїнська 
науково-

практична  
інтернет-

конференція 
молодих вчених 

та здобувачів 
вищої освіти 

Інформаційне  
суспільство в  

умовах глобалізації 

травень 2019 
року 65 10 – 

Марусей 
Тетяна Володимирівна 

+380673811352 
it@pdatu.edu.ua 

 
Цвігун 

Інна Анатоліївна 
+380975664641 

ia_tsvigyn@ukr.net 

Міністерство освіти і 
науки України 

 
Національний  

університет водного 
господарства та при-
родокористування 

 
Тернопільський 
національний  
економічний  
університет 

 
Київський  

кооперативний  

Електронний 
збірник тез  
доповідей 

mailto:it@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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
інститут бізнесу і 

права 
МІЖВУЗІВСЬКІ 

18. 

Науково-
практична  

конференція 
молодих вчених 

і здобувачів 
вищої освіти  

Ефективне  
використання  
енергії: стан і  
перспективи 

12 червня 
2019 року 25   

Гарасимчук 
Ігор Дмитрович 
+380673063986 

igorgarasymchuk@gmail.co
m 
 

Гордійчук 
Іван Йосипович 
+380672862294 

Ivan.Gordiychuk.pdatu@gm
ail.com 

 

 Рекомендації 

 
СЕМІНАРИ 

 

19. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Про напівінваріант-
ні многовиди  

нелінійних  
різницевих рівнянь 

в банахових  
просторах 

Березень  
2019 року    

Марчук 
Наталія Анатоліївна 

nata.marchuk2205@gmail.c
om 

 Рекомендації 

20. 
Науково-

практичний 
семінар 

Оформлення доку-
ментації на отри-

мання  
охоронних докуме-

нтів 

25 березня 
2019 року 20   

Федірко  
Павло Петрович 
+380672717243 

rmo@pdatu.edu.ua 
 

Бончик  

 Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Віталій Семенович 

+380963411080 
rmo@pdatu.edu.ua 

21. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Сучасні методи Ін-
тернет-маркетингу 

26 березня 
2019 року 20   

Пастух  
Юрій Анатолійович 

+380677042847 
zatniva@gmail.com 

 Рекомендації 

22. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Про обмежені  
розв’язки диферен-
ціально-різницевих 
рівнянь з різнозна-
ковими відхилення-
ми аргументу в про-

сторі обмежених 
числових послідов-

ностей 

Квітень  
2019 року    

Семенишина 
Ірина Віталіївна 
+380503763119 

mdm@pdatu.edu.ua 

 Рекомендації 

23. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Сучасні технології 
електронного уря-
дування в процесі 

надання адміністра-
тивних послуг 

10 квітня 
2019 року 10   

Марусей 
Тетяна Володимирівна 

+380673811352 
 it@pdatu.edu.ua  

 Рекомендації 

24. 
Науково-

методичний 
семінар 

Моделювання та 
прогнозування соці-
ально-економічного 

розвитку України 

15 квітня 
2019 року 20   

Цвігун  
Інна Анатоліївна 
+380975664641 

ia_tsvigyn@ukr.net 

 Рекомендації 

25. 
Науково-

практичний 
семінар 

Перспективні  
напрямки розвитку 

АПК України 

19 квітня 
2019 року 20   

Ткач  
Олег Васильович 
+380673841425 

mvapk@pdatu.edu.ua 
 

 Рекомендації 

mailto:it@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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Борис  

Микола Михайлович 
+380972748377 

mvapk@pdatu.edu.ua 

26. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Інноваційні інфор-
маційні технології в 
освіті та навчально-

му процесі 

25 квітня 
2019 року 20   

Мушеник  
Ірина Миколаївна 

+380989759285 
mushenik77@ukr.net 

 Рекомендації 

27. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Сучасні інформа-
ційні а технології у 

суспільстві 

14 травня 
2019 року 20   

Мушеник  
Ірина Миколаївна 

+380989759285 
mushenik77@ukr.net 

 Рекомендації 

28. 
Науково-

методичний 
семінар 

Статистичний ана-
ліз даних з викорис-
танням статистич-

ного пакету 
Statistica та пакету 

MS Excel 

23 травня 
2019 року 20   

Цвігун  
Інна Анатоліївна 
+380975664641 

ia_tsvigyn@ukr.net 

 Рекомендації 

29. 
Науково-

практичний 
семінар 

Види та джерела 
біопалива, перспек-
тиви та сфери його 

застосування. 

Травень  
2019 року 20   

Овчарук 
Олег Васильович 

+384968314 
ezpk@pdatu.edu.ua 

 Рекомендації 

30. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Електричні машини 15 травня 
2019 року 15   

Гордійчук 
Іван Йосипович 
+380672862294 

Ivan.Gordiychuk.pdatu@gm
ail.com 

 Рекомендації 

31. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Регульований  
електропривод 29.05.2019 20   

Потапський 
Павло Васильович 

+380984702051 
 Рекомендації 

mailto:mushenik77@ukr.net
mailto:mushenik77@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 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
p.v.potap@meta.ua 

32. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Автоматизований 
електропривод 

16 травня 
2019 року 20   

Потапський 
Павло Васильович 

+380984702051 
p.v.potap@meta.ua 

 Рекомендації 

33. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Основи  
енергоощадності 

23 травня 
2019 року 6   

Козак 
Олександр  

Вололимирович 
+380964588451 

oceanalexx@gmail.com 

 Рекомендації 

34. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Контрольно-
вимірювальні  

прилади 

22 травня 
2019 року 20   

Вільчинська 
Дарія Володимирівна 

+380983832058 
Daria.Vilchinska@gmail.co

m 

 Рекомендації 

35. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Монтаж електрооб-
ладнання та систем 

керування  

23 травня 
2019 року 20   

Горбовий 
Олег Володимирович 

+380667329074 
Oleg.Gorbovuy@gmail.com 

 Рекомендації 

36. 
Навчально-
науковий  
семінар 

Використання  
ультразвуку в 

сільському 
господарстві 

18 травня 
2019 року 10   

Дубік 
Віктор Миколайович 

+380660479531 
vmdubick@gmail.com 

 Рекомендації 

37. 
Науково-

методичний 
семінар 

Методика  
проведення  

наскрізної науково-
дослідної роботи 

студентів 

4 жовтня  
2019 року 50   

Волощук  
Катерина Богданівна 

+380673621101 
kbvol@ukr.net 

 
Гойсюк  

Лілія Володимирівна 

 

Оформлення і 
затвердження 

наскрізних схем 
науково-
дослідної  

роботи  
студентів 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+380676877051 
gojsyuk@ukr.net 

 

38. Семінар-тренінг 

Індекс цитування 
авторів та імпакт-

фактор періодичних 
видань: роль та зна-
чення бібіліотеки. 

16 жовтня 
2019 року 20 2  

Михайлик 
Артур Олександрович 

+380974452008 
slibrary@pdatu.edu.ua 

 
Мазур  

Ростислав Валерійович 

 Рекомендації 

39. 
Науково-

методичний 
семінар 

Особливості підго-
товки монографій, 
навчальних посіб-
ників, робочих на-
вчальних програм, 
матеріалів до семі-
нарських занять та 
самостійної роботи 

студентів 

Квітень  
2019 року 30   

Хоміна Вероніка Яросла-
вівна 

+380963637049 
homina13@ukr.net 

 

 Рекомендації 

40. 
Науково-

практичний 
семінар 

Державне управлін-
ня у сфері насінни-

цтва 

березень 
2019 року 

 
20   

Гораш 
Олександр Савич 
+380679404717 
GorashAS@i.ua 

 Рекомендації 

41. 

Міжкафедраль-
ний науково-
практичний  

семінар 

Про вплив електро-
магнітного випро-

мінювання 
    

Михайлова 
Людмила Миколаївна 

+380973740158 
 mihajlovaimesg@gmail.co

m 

 Рекомендації 

 
ЗАСІДАННЯ “КРУГЛОГО СТОЛУ” 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

42. Круглий стіл 

Огляд сучасних 
комп'ютерних  
програм для  
інженерно-

технічних ро-
зрахунків 

6 березня 
2019 року 20   

Девін 
Владлен В’ячеславович 

+380671555332 
dvvkp@rambler.ru 

 Рекомендації 

43. 

Круглий стіл  
До дня  

Чорнобильської 
трагедії 

Гірчить Чорнобиль 
крізь роки 

Квітень 
2019 року 30    

Плахтій 
Данило Петрович 
+380677132252 

junta80@gmail.com 

 
Висвітлення 
проведення  

заходу в ЗМІ 

44. Круглий стіл  13 травня 
2019 року 25   

Скоробогатов 
Дмитро Валентинович 

+380676083880 
dskorobogatov@i.ua 

 Інформація до 
відома 

45. Круглий стіл 

Роль, технічні хара-
ктеристики, про-

блеми та перспек-
тиви поширення 
електромобілів в 

Україні 

Червень 
2019 року 30    

Овчарук 
Олег Васильович 

+384968314 
ezpk@pdatu.edu.ua 

 
Висвітлення 
проведення  

заходу в ЗМІ 

46. Круглий стіл  
Наукові видання 
ПДАТУ: історія , 

традиції та інновації 

11 вересня 
2019 року 20   

Михайлик 
Артур Олександрович 

+380974452008 
slibrary@pdatu.edu.ua 

 
Мазур  

Ростислав Валерійович 

 Наукова стаття 

47. Круглий стіл Наукова співпраця 
Подільського дер-

28 березня 
2019 року 25 5  Попович  

Микола Дмитрович  Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
жавного аграрно-
технічного універ-
ситету з європейсь-
кими навчальними 

закладами 

+380679320040 busterbun-
ny@ukr.net) 

48. Круглий стіл 
Рівневі тести: прин-
ципи, будова, про-

цедура  

18 квітня 
2019 року 20   

Роляк  
Ангеліна Олексіївна 

+380973719988  
rolyakangel@gmail.com) 

 Рекомендації 

49. Круглий стіл 
Підсумки роботи у 
команді з волонте-

ром 

23 травня 
2019 року 20   

Чайковська  
Ольга Володимирівна 

+380977471018 
olgachaikovskaya@ukr.net) 

 Рекомендації 

50. Круглий стіл Життєсвіт людини 24 жовтня 
2019 року    

Попович  
Микола Дмитрович 

+380679320040 busterbun-
ny@ukr.net) 

 Рекомендації 

51. Круглий стіл 

Видатні  
математики –  

Костянтин  
Лебединцев та  

Георгій Вороний 

Квітень  
2019 року 20   

Громик 
Андрій Петрович 

+384968323 
mdm@pdatu.edu.ua 

 
Мозолюк 

Андрій Іванович 
+380673969075 

mdm@pdatu.edu.ua 
 

Семенишина 
Ірина Віталіївна 
+380503763119 

 Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
mdm@pdatu.edu.ua 

 
Марчук 

Наталія Анатоліївна 
nata.marchuk2205@gmail.c

om  
 

Михайлова 
Людмила Миколаївна 

+380973740158 
 mihajlovaimesg@gmail.co

m  
 

ЗАХОДИ ДО ДНЯ НАУКИ 
 

52. Науковий пікнік у вишиванці 16 травня 
2019 року 200 20  

Загнітко 
Лариса Анатоліївна 

+380677412326 
zagnitkolarisa@gmail.com 

 Фото-
відеоальбом 

 
НАРАДИ 

 

53. Сучасні методи моделювання деталей 
машин 

25 квітня 
2019 року 20   

Ткачук 
Василь Сергійович 

+380673893490 
twskmg@gmail.com 

 
Девін 

Владлен В’ячеславович 
+380671555332 

 Рекомендації 



№ 
з/п 

 
 
 

Назва 
наукового 

заходу 
 
 
 

Тема 
наукового 

заходу 

Термін 
проведення 

(число, 
місяць, 

рік) 

Орієнтовна 
чисельність 
учасників 

Перелік 
країн - 

учасників1 

Відповідальні 
за проведення заходу 

Міністерства, 
відомства або 

установи, що є спі-
ворганізаторами 
наукового заходу 

Вихідні 
матеріали (збі-
рник, резолю-
ція, рекомен-
дації, тощо) вс

ьо
го

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і 
з і

нш
их

 м
іс

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
dvvkp@rambler.ru 

54. 

Університетський репозитарій – ін-
струмент оцінки  наукового потернціа-

лу закладу вищої освіти 
 

13 листопада 
2019 року  15  

Михайлик 
Артур Олександрович 

+380974452008 
slibrary@pdatu.edu.ua 

 
Дурицька 

Майя Василівна 

 Рекомендації 

 
ФОРУМИ 

 

55. 

Книгознавчі читання: рідкісні видання 
в науковій бібліотеці ПДАТУ 

 
 

15 травня 
2019 року  20  

Михайлик 
Артур Олександрович 

+380974452008 
slibrary@pdatu.edu.ua 

 
Циганок  

Ольга Миколаївна 
 

Совінська 
Олена Антонівна 

 Резолюція 

 
 

 
Проректор з навчальної, науково-інноваційної  
та міжнародної діяльності                                                                                                  Т.Л. Білик 


