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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Аграрна освіта та наука:  

досягнення, роль, фактори росту» 
 

27 вересня 2018 року 
 

Перша частина – 10:00, конференц-зала 
 

1.Аграрна освіта та наука: якість, фундаментальність, перспективи. 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор університету 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Пріоритети двостороннього співробітництва у сфері сільськогоспо-

дарської освіти та аграрної науки Франції та України. 

Ніколя Перен, радник з питань сільського господарства Посольс-

тва Франції в Україні. 
 

3. Капіталізація знань: динаміка наукових досліджень у сучасному сус-

пільстві. 

Рябченко О., координатор національного проекту ФАО в Україні, 

дослідник AgroBioTech Research Center of the Slovak University of 

Agriculture 
 

4. Аграрна освіта: місце і роль у кадровому забезпеченні агробізнесу та 

розвитку сільських територій. 

Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, професор, директор ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта» 
 

5. Проблеми фінансування аграрних ВНЗ І-IV ступенів акредитації в 

умовах децентралізації. 

Підгорний А.В., Депутат Черкаської обласної ради, аспірант 

НДІ«Украгропромпродуктивність» 
 

6. Роль і місце Національної аграрної академії наук України в розвитку 

аграрної науки України. 

Кропивко М.М., д-р екон. наук, заступник академіка-секретаря 

відділення аграрної економіки і продовольства НААН 
 

7. Заклади аграрної освіти як фактор розвитку сільської кооперації. 

Корінець Р.Я., канд. екон. наук, Президент Національної Асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України. 
 



 

Перерва на обід 

Друга частина – 14:00, конференц-зала 
 

1. Пріоритетні напрями наукових досліджень науково-дослідних уста-

нов продуктивності АПК. 

Демчак І.М., в.о. Генерального директора НДІ «Украгропром-

продуктивність» 
 

2. Розбудова ланцюгів доданої вартості: реалії та перспективи. 

Павленко С.Л., заступник директора Департаменту продовольства, 

начальник відділу розвитку харчової промисловості Міністерства 

аграрної політики та продовольства України. 
 

3. Відновлення природного закону (розширеного відтворення родючості 

ґрунту). 

Войтовик М.В., канд. с.-г. наук, Голова ТОВ «Мрія». 
 

4. Науково-консалтинговий супровід діяльності сільськогосподарських 

підприємств. 

Малишко Є.Л., керівник експертної групи Консалтингової аген-

ції УкрАгроКонсалт. 
 

5. Роль молодих фахівців у розвитку сільських територій та об’єднаних 

громад. 

Фурсенко М.І., Голова Фурсівської сільської об’єднаної терито-

ріальної громади 
 

6. Напрями досліджень сучасних викликів і проблем у сільському сек-

торі України. 

Крисанов Д.Ф., д-р екон. наук, професор 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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28 вересня 2018 року 
 

10:00, читальна зала наукової бібліотеки університету 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ  

на тему 

«Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. 

Стратегічні пріоритети розвитку аграрних ВНЗ:  

дуальна освіта та інноваційні територіальні кластери» 
 

Модератор: Ольга Миронівна Варченко 
 

1. Дуальна освіта – модель для майбутнього. 

Ханс Георг Хассенпфлюг, виконавчий директор з питань сільського 

господарства, керівник німецько-українського проекту "Сприяння 

розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України". 
 

2. Моделі участі ВНЗ в інноваційних територіальних кластерах. 

Варченко О.М., д-р екон. наук, професор 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Навколишнє середовище регіонального кластеру: держава, науково-

дослідні й навчальні заклади освіти та інститути розвитку. 

Стефанович А.М.,заступник директора Департаменту агропро-

мислового розвиткуКОДА 

Славінська О.В., заступник Голови Сквирської райдержадміністрації 

Гейко Л.М.,заступник директора ТОВ "Сквираплемрибгосп"  

Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та 

інноваційної діяльності Білоцерківського національного аграрного 

університету 
 

4. Передумови та перспективи запровадження дуальної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності «Агрономія». 

Городецький О.С., канд. с.-г. наук 

Хахула Л.П., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

 

 

––––––––––––––– 
БНАУ, 2018. Зам. 6774. 


