
 

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«ХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА»  

16–17 травня 2022 року на 

кафедрі біотехнології та хімії ПДАУ 

відбулася VI Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 

«ХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, 

ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА» 

(Посвідчення № 145 від 22 лютого 

2022 р., УкрІНТЕІ). У конференції 

взяли участь науковці таких ВНЗ 

України: Національний університет 

оборони України ім. Івана 

Черняховського, Інститут 

нейрохірургії ім. академіка 

А. П. Ромоданова НАМН України, 

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна 

НАН України, Інститут фізики НАН 

України, Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

Інститут сцинтиляційних матеріалів 

НАНУ, Національний 

фармацевтичний університет, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького, Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, 

Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України, Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка, Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та ВНЗ м. 

Полтави.  

Активну участь брали колеги з інших країн, зокрема представники  

Корпорації MICRO TRACERS Inc. (м. Сан-Франциско, США); Laboratory of 

Organic Electronics, Department of Science and Technology, Linköping University,  

Norrköping (Швеція); L. N. Gumilyov Eurasian National University, Chemistry 

Department, Nur-Sultan (Казахстан); Plant and Soil Sciences Department University 

of Delaware (США); Казахський  національний  педагогічний  університет  імені 

Абая (м. Алмати, Казахстан). 

Програма конференції включала такі напрями:  

 Актуальні питання хімії та біотехнології. 



 Хімія, екологія та здоров’я людини. 

 Проблеми фахової та методичної підготовки з хімії та біотехнології у 

ВНЗ. 

 Сучасні проблеми агропромислового комплексу. 

Із привітальним словом до учасників 

конференції звернувся  директор навчально-

наукового інституту агротехнологій, селекції та 

екології Полтавського державного аграрного 

університету доктор сільськогосподарських наук  

Микола МАРЕНИЧ, який зазначив, що, 

незважаючи на складні умови, науковці та науково-

педагогічні працівники продовжують працювати, 

створюючи той фундамент, на який буде спиратися 

вища школа та відновлення України в післявоєнні 

часи. Він також подякував усім закордонним 

науковцям за їхню постійну підтримку й активну 

участь у наших наукових заходах.  

   

Загалом у конференції взяли участь 125 осіб, серед яких 25 докторів наук, 

52 кандидати наук і наукові співробітники з різних установ. 

Матеріали конференції представлені у збірнику матеріалів конференції  

(262 с). Кожен учасник конференції отримав сертифікат. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


