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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

27 вересня 2018 року, 10:00 – пленарне засідання  

                                                  (конференц-зала) 

28 вересня 2018 року, 14:30 – секційне засідання 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв. 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

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

голова оргкомітету. 

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

ваційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

Димань Т.М., професор, д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної 
та міжнародної діяльності. 

Борщовецька В.Д., доцент, канд. пед. наук, декан факультету права та 
лінгвістики. 

Качан Л.М., доцент, канд. с.-г. наук, завідуюча відділу аспірантури та 

докторантури, вчений секретар університету. 

Царенко Т.М., доцент, канд. вет. наук, начальник відділу наукової та 

інноваційної діяльності. 

Зубченко В.В., доцент, канд. екон. наук, начальник навчально-мето-

дичного відділу моніторингу якості освіти та виховної 
роботи. 

Олешко О.Г., доцент, канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету. 

Мельник О.Г., канд. юрид. наук, координатор НТТМ на факультеті 
права та лінгвістики, напряму «Право». 

Судика Н.В., відповідальний секретар, начальник редакційно-видав-

ничого відділу.  
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Секція: ІННОВАЦІЙНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ,  
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

АГРАРНОЇ НАУКИ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 
АГРАРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

28 вересня 2018 року, 14:30, конференц-зала, корп. № 6 
 

Керівник −−−− канд. юрид. наук Сімакова С.І. 
Секретар −−−− канд. юрид. наук Мельник О.Г. 

 

1. Органічне господарювання: інновація на шляху збереження довкілля 

та сучасного розвитку екологічної освіти. 

Піддубна Д.С., канд. юрид. наук 

Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ 

України 
 

2. Формування правосвідомості  фахівця аграрної сфери в процесі отри-

мання вищої освіти в Україні. 
Бровко Н.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Державно-правове регулювання контролю якості харчових продуктів 

як ключовий фактор забезпечення продовольчої безпеки. 

Обіюх Н.М., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Деякі аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил 

адміністративного нагляду в Україні. 
Сімакова С.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Національно-патріотичне виховання студентів Білоцерківського наці-
онального аграрного університету в процесі вивчення гуманітарних та 
соціально-поведінкових дисциплін. 

Мельник Л.М., канд. політ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Інноваційна діяльність ЄС в аграрній сфері. 
Пахомова А.О., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Legal regulation of non-food production safety in Ukraine. 

Биковець О.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Розвиток сільських територій в контексті реформи децентралізації в 

Україні: законодавчий аспект. 
Ковальчук I.В., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Пріоритетні напрями змін у підходах до землекористування для впро-

вадження ефективної реалізації сталого використання земель сільсько-

господарського призначення. 

Мельник О.Г., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Особливості технічного регулювання в аграрній сфері. 
Єфремова І.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Екологічна культура: правові аспекти. 

Самойлович А.А., асистент  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Розвиток аграрної освіти, ключові аспекти. 

Ломакіна І.Ю., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Археографічний доробок Б.Г. Курца. 

Карпусь Д.О., канд. істор. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Формування естетичного світобачення студентів засобами українсь-

кого мистецтва. 

Ордіна Л.Л., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

 

 

 
 

 
БНАУ, 2018. Зам. 6774. 


