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ПЛАН 

проведення міжнародних, республіканських, факультетських, науково-практичних конференцій, семінарів, шкіл передового досвіду, 

студентських науково-практичних конференцій, фестивалів, спортивних змагань  

Білоцерківського національного аграрного університету на 2017 рік 

 

Назва заходу 

Тема 

конференції (семінару). 

Основні питання, що 

пропонуються 

для обговорення 

Кафедра, 

що відповідає 

за проведення 

заходу (телефон 

відповідального) 

Термін 

проведення 

(число, 

місяць, рік) 

Кількість 

учасників 

від України 

Назва 

зарубіжних країн 

та кількість 

учасників від 

кожної із них 

Міністерства, 

відомства або 

установи, які є спів-

організаторами 

конференції, 

семінару від України 

та зарубіжних країн 

1 2 3 4 5 6 7 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні виклики та 

загрози галузі скотарст-

ва. Ветеринарне благо-

получчя великої рогатої 

худоби» 

Факультет 

ветеринарної 

медицини 

лютий    

 

Практичний семінар 

«Аспекти працевлаш-

тування випускників 

аграрних вузів» 

Кафедра 

технологій в 

рослинництві та 

захисту рослин 

лютий 50   

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція  

«Новітні технології  

в рослинництві» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Панченко Т.В. 

066-786-64-78 

березень    

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція  

 

 
 

«Актуальні проблеми 

лісового і садово-

паркового 

господарства» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Панченко Т.В. 

066-786-64-78 

березень    
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1 2 3 4 5 6 7 

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція  

«Новітні технології 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Фесенко В.Ф. 

098-601-17-57 

березень 60   

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні проблеми 

ветеринарної 

медицини» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Тирсіна Ю.М. 

098-780-33-24 

березень  

м. Вітебськ 

Республіка 

Білорусь 

 

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція 
 

«Екологічні проблеми 

України та шляхи їх 

вирішення» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Грабовська Т.О. 

066-166-64-05 

березень    

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція  
 

«Стратегічні 

пріоритети розвитку 

агропродовольчого 

виробництва» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Хомяк Н.В. 

097-590-59-41 

березень    

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція 

 

«Актуальні питання 

культуролоії, 

лінгвістики та 

педагогіки» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Рєзнік В.Г. 

096-315-73-76 

березень    

Наукові пошуки молоді  

у третьому тисячолітті: 

державна студентська 

науково-практична 

конференція 

 

«Актуальні проблеми 

законодавства України» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Мельник О.Г. 

096–364–05–60 

березень    
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Семінар 
«Сучасні технології 

виробництва продукції 

тваринництва»  

Кафедра технології 

виробництва 

молока і м’яса 
березень   

Управління 

агропромислового 

розвитку 

Таращанського 

району 

 

Науково-практична 

конференція 

«Розкриймо потенціал 

рослин разом» 

Кафедра 

технологій в 

рослинництві та 

захисту рослин 

березень 50 Швейцарія - 5 

БНАУ Україна, 

ТОВ «Сінгента»: 

Швейцарія 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти 

«Новітні технології в 

рослинництві та 

садово-парковому 

будівництві» 

Кафедра садово-

паркового 

господарства 

Роговський С.В. 

067-260-31-59 

 

березень 12  

НУБіП України, 

Уманський НАУ, 

Житомирський 

агроекологічний 

університет 

Науково-практична 

конференція 

«Розвиток земельних 

відносин: актуальні 

проблеми та 

перспективи розвитку» 

Кафедра геодезії, 

землеустрою та 

кадастру 

березень 50 

Управління 

регулювання 

земельних 

відносин 

Білоцерківської 

міської ради 

 

 

Науково-практичний 

семінар 
«Шевченківські 

читання» 

 

Кафедра 

славістичної 

філології, 

педагогіки та 

методики 

викладання 

Карпенко С.Д. 

097-497-99-55 

 

 

 

16 Березня  
   

Науково-практичний 

семінар 

«День китайської мови 

та культури» 

Кафедра 

іноземних мов 

Шмирова О.В. 

096-305-62-45 

 

березень   КНР  
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Круглий стіл 

«Механізми захисту 

приватних прав 

фізичних осіб» 

Кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

34-67-02 

 

березень 10   

Фестиваль поетичного 

перекладу  

«Поетична сила 

кохання» 

Кафедра романо-

германської 

філології та 

перекладу 

 

березень  25–30    

Круглий стіл 
«Інноваційні технології  

в птахівництві» 

Кафедра технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва та 

свинарства 

 

квітень 30 -  

Науково-практичний 

семінар з ландшафтної 

архітектури 

«Сучасні проблеми 

реконструкції міських 

об’єктів озеленення» 

Кафедра садово-

паркового 

господарства 

Жихарева К.В. 

14–15 

квітня 
18  

БНУБіА, НУБіП, 

Уманський НАУ, 

НЛТУ України, 

Білоцерківський 

УЖКГ, Управління 

містобудування і 

архітектури, 

Білоцерківська МР, 

проектні архітектурні 

організації м. Біла 

Церква 

 

Круглий стіл в рамках 

студентської наукової 

лабораторії  

«Правові основи 

децентралізації» 

Кафедра історії, 

теорії держави і 

права та 

державного 

будівництва 

 

 

квітень 
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Науково-практичний 

семінар 

«Інноваційні продукти 

на ринку захисту 

рослин: фунгіциди, 

інсектициди, 

гербіциди» 

 

Кафедра 

технологій в 

рослинництві та 

захисту рослин 

квітень-

травень 
50   

Наукові пошуки молоді у 

третьому тисячолітті: 

державна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і докторантів  

 

«Сучасні 

агробіотехнології, 

землевпорядкування та 

землеустрій» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Панченко Т.В. 

066-786-64-78 

травень    

Наукові пошуки молоді у 

третьому тисячолітті: 

державна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і докторантів  

 

«Новітні технології 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Фесенко В.Ф. 

098-601-17-57 

травень 30   

Наукові пошуки молоді у 

третьому тисячолітті: 

державна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і докторантів  

 

«Сучасні проблеми 

ветеринарної 

медицини» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Тирсіна Ю.М. 

098-780-33-24 

травень    

Наукові пошуки молоді у 

третьому тисячолітті: 

державна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і докторантів  

 

«Екологічні проблеми 

України та шляхи їх 

вирішення» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Грабовська Т.О. 

066-166-64-05 

травень    
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Наукові пошуки молоді у 

третьому тисячолітті: 

державна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і докторантів  

 

 

«Стратегічні 

пріоритети 

економічного розвитку 

агросфери 

Координатор 

НТТМ факультету 

Хомяк Н.В. 

097-590-59-41 

травень    

Наукові пошуки молоді у 

третьому тисячолітті: 

державна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і докторантів  

 

 

«Психолого-педагогічні 

та лінгвістичні 

дослідження в умовах 

освітніх реформаційних 

процесів» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Рєзнік В.Г. 

096-315-73-76 

травень    

Наукові пошуки молоді у 

третьому тисячолітті: 

державна науково-

практична конференція 

молодих учених, 

аспірантів і докторантів  

 

 

«Актуальні проблеми 

законодавства України» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Мельник О.Г. 

096–364–05–60 

травень    

Науково-практичний 

круглий стіл 

«П’яті Бердяєвські 

читання» 
 

 

 

 

Кафедра 

суспільно-

гумнітарних 

дисциплін 

 

 

 

травень 10 - КНУТШ 



 7
 

1 2 3 4 5 6 7 

III міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

озеленення населених 

місць: наука, освіта, 

виробництво, присвячена 

10-річчю початку 

підготовки фахівців 

садово-паркового 

господарства у 

Білоцерківському НАУ» 

Кафедра садово-

паркового 

господарства 

Роговський С.В. 

067-260-31-59 

25–26 

травня  
50 

Білорусь – 2 

Польща – 2 

Молдова – 2 

Росія – 3 

Грузія - 2 

Міністерство 

Будівництва 
архітектури і ЖКГ 

України, Академія 
наук України: 

відділення загальної 

біології, Дендропарк 
«Олександрія» НАН 

України, НДІ Дендро-

парк «Софіївка», 
НЛТУ України, 

НУБіП України 

 

Х міжнародна науково-

практична конференція  

«Інноваційне 

забезпечення 

діагностики, лікування 

та профілактики 

неінфекційної патології 

тварин» 

Кафедра терапії  

та клінічної 

діагностики 

перша 

декада 

червня  

 

Вітебська 

Ордена“Знак 

пошани» 

академія вет. 

медицини” 
(Білорусь, 2чол.) 
Санк-Петер-

бурзька 

академія вет. 

медицини  

(1–2 чол.) 

Природничий 

університет м, 

Люблін 

(Польща,  

1 чол.) 
 

 

Семінар 
«Інноваційні технології 

виробництва продукції 

тваринництва»  

Кафедра технології 

виробництва 

молока і м’яса 
червень   

Управління 

агропромислового 

розвитку 

Білоцерківського 

району 
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Семінар навчально-

педагогічних працівників 

коледжів БНАУ 

Стан та шляхи 

покращення викладання 

дисципліни «Технологія 

кормів і кормових 

добавок» та «Годівля 

сільськогосподарських і 

інших видів тварин» 

 

Кафедра технології 

кормів, кормових 

добавок і годівлі 

тварин. 

Дяченко Л.С.  

067-941-64-41 

15.10.2017 20   

Аграрна наука – 

виробництву: державна 

науково-практична 

конференція  

 

«Сучасні 

агробіотехнології та 

землеустрій в Україні» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Панченко Т.В. 

066-786-64-78 

листопад    

Аграрна наука – 

виробництву: державна 

науково-практична 

конференція  

 

«Новітні технології 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Фесенко В.Ф. 

098-601-17-57 

листопад 35   

Аграрна наука – 

виробництву: державна 

науково-практична 

конференція  

«Ветеринарне 

забезпечення 

інтенсивних технологій 

у тваринництві, безпека 

та якість харчових 

продуктів» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Тирсіна Ю.М. 

098-780-33-24 

листопад  

Природничий 

університет м. 

Люблін, 

Польща 

 

Аграрна наука – 

виробництву: державна 

науково-практична 

конференція  

 

«Екологічні проблеми 

України та шляхи їх 

вирішення» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Грабовська Т.О. 

066-166-64-05 

листопад    

Аграрна наука – 

виробництву: державна 

науково-практична 

конференція  

 

«Стратегічні 

пріоритети 

економічного розвитку 

агросфери» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Хомяк Н.В. 

097-590-59-41 

листопад    
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Аграрна наука – 

виробництву: державна 

науково-практична 

конференція  

«Психолого-педагогічні 

та лінгвістичні 

дослідження в умовах 

реформаційних 

процесів у аграрній 

освіті та науці» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Рєзнік В.Г. 

096-315-73-76 

листопад    

Аграрна наука – 

виробництву: державна 

науково-практична 

конференція  

«Актуальні проблеми 

українського 

законодавства» 

Координатор 

НТТМ факультету 

Мельник О.Г. 

096–364–05–60 

листопад    

 


