


 

№ 

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів 

(телефон,  факс,  e-mail, сайт) 

Термін 

проведення 

(місяць 

2023 року) 

Країни-

учасники 

(тільки для 

міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовн

а кількість 

учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 

(протокол, 

збірник) 

Посвідче

ння 

УкрІНТЕІ 

(так, ні) 
Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.1. МІЖНАРОДНІ 

1. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Соціально-економічний 

розвиток національного 

господарства в контексті 

повоєнної 

євроінтеграції» 

Економіки та 

міжнародних економічних 

відносин 

тел.: 050-818-10-44 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

inna.mykolenko@pdaa.edu.

ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomiki-ta-

mizhnarodnih-

ekonomichnih-vidnosin 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Березень 

Україна 

Польща 

Азербайджан 

Німеччина  

Молдова 

100 Збірник тез Ні 

2. 

ХV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Маркетингове 

забезпечення 

продуктового ринку», 

ХV International scientific 

and practical conference 

«Marketing providing of 

food market» 

Маркетингу 

тел.: 050-941-32-31 

е-mail: 

conference_market@ 

ukr.net 

borovyktv@gmail.com 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

marketyngu 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Квітень 

 

Латвія 

Польща 

Казахстан 

 

100 Збірник тез Так 

3. 
VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Менеджменту              

ім. І. А. Маркіної 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 
Травень  

Чехія  

Німеччина 
100 Збірник тез Так 
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«Менеджмент ХХІ 

століття: глобалізаційні 

виклики» 

VII International Scientific 

and Practical Conference 

«Management of the 21st 

century: globalization 

challenges» 

тел.: 050-136-03-22 

е-mail: 

iryna.potapyuk@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

menedzhmentu 

 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

 Гана 

Латвія  

Іспанія 

Австралія 

Молдова 

Казахстан 

4. 

ІII Міжнародна науково- 

практична конференція 

«Місцеве 

самоврядування в Україні 

та світі: теорія та 

практика» 

Публічного управління та 

адміністрування 

тел.: (0532) 61-21-10  

е-mail:  

pua@pdaa.edu.ua; 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

publichnogo-upravlinnya-

ta-administruvannya 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 
сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co
ntent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-
upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

  Грудень 

Азербайджан 

Болгарія 

 Литва  

Польща 

Словенія 

Україна 

50 Збірник тез Так 

1.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

1. 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Політичні 

трансформації сучасного 

суспільства» 

Гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

тел.: 099-911-23-32 

е-mail: 

inozemna@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

gumanitarnih-i-socialnih-

disciplin 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Лютий х 100 Збірник тез Ні 

2. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Мова і міжкультурна 

комунікація: теорія і 

практика» 

Гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

тел.: 099-911-23-32 

е-mail: 

inozemna@pdaa.edu.ua 

сайт: 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

Березень х 100 Збірник тез Ні 
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https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

gumanitarnih-i-socialnih-

disciplin 

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

3. 

І Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасної науки: 

теоретичні та практичні 

дослідження молодих 

вчених» 

Обліку і оподаткування 

тел.: 066-148-08-93 

e-mail: 

olga.lega@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-obliku-i-

opodatkuvannya 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

Квітень х 100 
Електронни

й збірник 
Ні 

4. 

Х науково-практична 

конференція молодих 

вчених «Наукове 

забезпечення розвитку 

національної економіки: 

досягнення теорії та 

проблеми практики» 

Фінансів, банківської 

справи та страхування 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: 

zorya31031983@gmail.com 

finansy@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-finansiv-

i-kredytu 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Жовтень х 100 Збірник тез Так 

5. 

VIІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція з 

міжнародною участю 

«Управління ресурсним 

забезпеченням 

господарської діяльності 

підприємств реального 

сектору економіки» 

Менеджменту             

ім. І. А. Маркіної 

тел.: 050-136-03-22 

 е-mail: 
iryna.potapyuk@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

menedzhmentu 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Листопад х 50 Збірник тез Ні 

6. 

VІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Актуальні 

питання сучасної 

економічної науки» 

Фінансів, банківської 

справи та страхування 

тел.: 095-872-91-04, 

050-080-21-98 

е-mail: 
olena.iegorova@pdaa.edu.ua 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

Грудень х 100 Збірник тез Так 
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finansy@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-finansiv-

i-kredytu 

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

1.3. ВУЗІВСЬКІ 

1. 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти рівнів 

підготовки Бакалавр і 

Магістр  за результатами 

проходження 

виробничих фахових 

практик за напрямом 

підготовки 

(спеціальності) 

«Прикладні аспекти 

застосування сучасних 

інформаційних систем та 

технологій» 

Інформаційних систем та 

технологій 

тел.: 050-283-24-92 

e-mail: 
larysa.dehtiarova@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomichnoyi-

kibernetyky-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Лютий  х 25 Збірник Ні 

2. 

Науково-практична 

конференція студентів за 

результатами  

проходження 

виробничих (фахових) 

практик за напрямами 

підготовки 

Обліку і оподаткування 

тел.: 066-148-08-93 

e-mail: 

olga.lega@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-obliku-i-

opodatkuvannya 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

Березень х 60 
Електронни

й збірник 
Ні 

3. 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти за 

результатами 

проходження 

виробничих фахових 

практик за напрямами 

підготовки 

(спеціальностями) 

«Сучасний стан і 

перспективи 

вдосконалення 

Економіки та 

міжнародних економічних 

відносин 

тел.: 050-818-10-44 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

inna.mykolenko@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomiki-ta-

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

Березень х 15 Збірник тез Ні 
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практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

економічного профілю» 

mizhnarodnih-

ekonomichnih-vidnosin 

 

informaciynyh-tehnologiy 

4. 

Міжкафедральна 

конференція за 

результатами 

проходження виробничої 

практики  здобувачами 

вищої освіти факультету 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Біології продуктивності 

тварин імені академіка 

О.В.Квасницького 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

rozvedennia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

rozvedennya-i-genetyky-s-

g-tvaryn 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

 

Березень х 60 Протокол Ні 

Технології виробництва 

продукції тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

е-mail: tvppt@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-vyrobnyctva-

produkciyi-tvarynnyctva-

im-prof-op-bondarenka 

Харчових технологій 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: tppt@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

5. 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти за 

результатами 

проходження 

виробничих та 

технологічних практик 

«Сучасний стан і 

перспективи вдоскона-

Фінансів, банківської 

справи та страхування 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: 

finansy@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/dep

artment/kafedra-finansiv-i-

kredytu 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Березень, 

жовтень 
х 50 

Протокол, 

збірник тез 
Ні 
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лення практичної 

підготовки здобувачів 

вищої освіти обліково-

фінансового профілю» 

 

6. 

Наукова студентська 

конференція за 

результатами науково-

дослідної роботи студентів 

за 2022 рік (секційне 

засідання) 

Фінансів, банківської 

справи та страхування 

тел.: 099-337-05-00 

е-mail: 

dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/dep

artment/kafedra-finansiv-i-

kredytu 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Квітень х 50 
Протокол, 

збірник тез 
Ні 

7. 

Конференція 

професорсько-

викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2022 рік 

(секційне засідання) 

Фінансів, банківської 

справи та страхування 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: 

dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/dep

artment/kafedra-finansiv-i-

kredytu 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Травень х 30 
Протокол, 

збірник тез 
Ні 

8. 

Студентська наукова 

конференція «Сучасні 

інформаційні технології 

та інноваційні методики 

в економіці, 

менеджменті та бізнесі» 

Інформаційних систем та 

технологій 

тел.: 050-283-24-92 

e-mail: 
larysa.dehtiarova@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomichnoyi-

kibernetyky-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Травень х 30 Збірник тез Ні 

9. 

Студентська 

конференція за 

результатами виробничої 

практики 

«Організаційно-

аналітична практика» 

Інформаційних систем та 

технологій 

тел.: 050-283-24-92 

e-mail: 
larysa.dehtiarova@pdaa.edu.

ua 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

Вересень х 25 Збірник тез Ні 
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сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomichnoyi-

kibernetyky-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

10. 

Науково-практична 

конференція студентів за 

результатами  

проходження 

виробничих (фахових) 

практик за напрямами 

підготовки 

Обліку і оподаткування 

тел.: 066-148-08-93 

e-mail: 

olga.lega@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-obliku-i-

opodatkuvannya 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/co

ntent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

Жовтень х 60 
Електронний 

збірник 
Ні 

2. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.1. МІЖНАРОДНІ  

1. 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

(заочна форма) «Якість 

та безпечність продукції 

у внутрішній і 

зовнішній торгівлі й 

торговельне 

підприємництво: 

сучасні вектори 

розвитку і перспективи» 

II International Scientific 

and Practical Conference 

(correspondence form) 

«Product quality and 

safety in domestic and 

foreign trade and trade 

entrepreneurship: modern 

vectors of development 

and prospects» 

Підприємництва і права 

тел.: 050-980-82-12 

е-mail: 

olena.kalashnyk@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

pidpriiemnictva-i-prava 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Лютий 

Азербайджан 

Арменія 

Болгарія  

Польща 

Таджикістан 

100 Збірник тез Так 
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2. 

VІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція (заочна 

форма) «Формування та 

перспективи розвитку 

підприємницьких 

структур в рамках 

інтеграції до 

європейського 

простору» 

VI International Scientific 

and Practical Conference 

(correspondence form) 

«Formation and prospects 

for the development of 

entrepreneurial structures 

within the framework of 

integration into the 

European space» 

Підприємництва і права 

тел.: 050-980-82-12 

e-mail: 

olena.kalashnyk@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

pidpriiemnictva-i-prava 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Березень 

Азербайджан 

Арменія 

Болгарія  

Польща 

Таджикістан 

100 Збірник тез Так 

3. 

Міжнародна науково-

практична інтернет – 

конференція 

«Екологічні проблеми 

навколишнього 

середовища та 

раціонального 

природокористування в 

контексті сталого 

розвитку» 

Екології, збалансованого 

природокористування та 

захисту довкілля 

тел.: 066-830-88-97 

e-mail: 

ekologia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekologiyi-zbalansovanogo-

pryrodokorystuvannya-ta-

zahystu-dovkillya 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

 

Травень 

Україна 

Німеччина 

Азербайджан 

Казахстан 

Польща 

Нідерланди 

110 Збірник тез Так 

4. 

 VII Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Хімія, біотехнологія, 

екологія та освіта» 

Кафедра біотехнології та 

хімії 

тел.: 050-702-38-58 

e-mail: 

bioteh.himia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

biotehnologiyi-ta-himiyi 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

Травень 

США 

Швеція 

Казахстан 

Італія 

Польща 

200 Збірник  Так 

mailto:olena.kalashnyk@pdaa.edu.ua
mailto:olena.kalashnyk@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-pidpriiemnictva-i-prava
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-pidpriiemnictva-i-prava
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-pidpriiemnictva-i-prava
mailto:nnieupit@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-ekonomiky-upravlinnya-prava-ta-informaciynyh-tehnologiy
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-ekonomiky-upravlinnya-prava-ta-informaciynyh-tehnologiy
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-ekonomiky-upravlinnya-prava-ta-informaciynyh-tehnologiy
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-ekonomiky-upravlinnya-prava-ta-informaciynyh-tehnologiy
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-ekonomiky-upravlinnya-prava-ta-informaciynyh-tehnologiy
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya/zbirnyk2020cherven1-szhatyy.pdf
mailto:ekologia@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya
mailto:dekanatagro@ukr.net
mailto:agro@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-agrotehnologiy-selekciyi-ta-ekologiyi
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-agrotehnologiy-selekciyi-ta-ekologiyi
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-agrotehnologiy-selekciyi-ta-ekologiyi
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-agrotehnologiy-selekciyi-ta-ekologiyi
mailto:bioteh.himia@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-biotehnologiyi-ta-himiyi
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-biotehnologiyi-ta-himiyi
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-biotehnologiyi-ta-himiyi
mailto:dekanatagro@ukr.net
mailto:agro@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-agrotehnologiy-selekciyi-ta-ekologiyi
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-agrotehnologiy-selekciyi-ta-ekologiyi
https://www.pdau.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-instytut-agrotehnologiy-selekciyi-ta-ekologiyi


selekciyi-ta-ekologiyi 

5. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

 «Актуальні проблеми 

фізіології 

продуктивності тварин» 

«Current problems of the 

physiology of animal 

productivity» 

Технології виробництва 

продукції тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

е-mail: 

sveta_usenko@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-vyrobnyctva-

produkciyi-tvarynnyctva-

im-prof-op-bondarenka 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

 

Жовтень  

Польща 

Німеччина 

Швеція 

100 Збірник Ні 
Біології продуктивності 

тварин імені академіка 

О.В. Квасницького 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

sveta_usenko@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

rozvedennya-i-genetyky-s-

g-tvaryn 

6. 

Дванадцята міжнародна 

науково-практична 

конференція «Лікарське 

рослинництво: від 

досвіду минулого до 

новітніх технологій»  

Землеробства і агрохімії 

ім. В.І. Сазанова 

тел.: (0532) 56-99-27 

e-mail: 

zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

zemlerobstva-i-agrohimiyi-

im-visazanova 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Листопад 
Україна  

Польща 
50 Збірник тез Так 

7. 

Міжнародна науково-

практична інтернет 

конференція 

«Сучасні аспекти і 

технології у захисті 

рослин» 

Захист рослин 

тел.: (0532) 56-99-27 

e-mail: kafedra.zahystu-

roslyn@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 

Листопад 

Україна 

 Польща 

 Бельгія  

Болгарія 

Німеччина 

50 Збірник тез Ні 
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partment/kafedra-zahist-

roslin 

 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

8. 

Міжнародна науково-

практична інтернет – 

конференція 

«Ефективне 

функціонування 

екологічно стабільних 

територій у контексті 

стратегії стійкого 

розвитку: 

агроекологічний, 

соціальний та 

економічний аспекти» 

Екології, збалансованого 

природокористування та 

захисту довкілля 

тел.: 066-830-88-97 

e-mail: 

ekologia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekologiyi-zbalansovanogo-

pryrodokorystuvannya-ta-

zahystu-dovkillya 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

 

Грудень 

 

Україна 

Німеччина 

Азербайджан 

Казахстан 

Польща 

Нідерланди 

100 Збірник тез Так 

2.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ  

1. 

VІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Вирішення сучасних 

проблем у ветеринарній 

медицині» 

Паразитології та 
ветеринарно-санітарної 

експертизи 
тел.: 095-158-85-78, 

050-183-78-78 
e-mail: 

leonid.korchan@pdaa.edu.ua 
 evstva@ukr.net 

сайт: 
https://www.pdau.edu.ua/depa

rtment/kafedra-
parazytologiyi-ta-

veterynarno-sanitarnoyi-
ekspertyzy 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532)50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

 

 

Лютий х 100 

Протокол, 

електронний 

збірник 

Ні 

2. 

VIIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Інноваційні аспекти 

систем безпеки праці, 

захисту інтелектуальної 

власності» 

Механічної та 

електричної інженерії 

тел.: 050-304-14-80, 

050-217-51-76 

е-mail: 

nadiia.opara@pdaa.edu.ua 
kostenko@pdaa.edu.ua 

сайт: 

Інженерно-технологічний  

тел.: (0532) 2-29-81 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/inzhenerno-

tehnologichnyy-fakultet 

 

Березень х 50 Збірник тез Так 
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https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

mehanichnoyi-ta-

elektrychnoyi-inzheneriyi 

3. 

ХІІІ науково-практична 

конференція 

«Інноваційні аспекти 

сучасних технологій 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур» 

Рослинництва 

тел.: (0532) 57-32-35 

е-mail: 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

roslinnitstvo@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

roslynnyctva 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Березень х 50 Збірник тез Ні 

4. 

ΙV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми та 

перспективи розвитку 

обліку, аналізу та 

контролю в соціально-

орієнтованій системі 

управління 

підприємством» 

присвячена пам’яті 

професора  

Фесенка Д. М. 

Обліку і оподаткування 

тел.: 066-148-08-93 

e-mail: 

olga.lega@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-obliku-i-

opodatkuvannya 

 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Квітень х 100 
Електронни

й збірник 
Ні 

5. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасне свинарство: 

проблеми та 

перспективи розвитку» 

Технології виробництва 

продукції тваринництва 

тел.: 050-672-96-82 

е-mail: huntersport999@ 

gmail.com 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-vyrobnyctva-

produkciyi-tvarynnyctva-

im-prof-op-bondarenka 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

Квітень х 50 Протокол Ні 
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6. 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Нові 

технології і обладнання 

харчових та переробних 

виробництв» 

Механічної та 

електричної інженерії 

тел.: 066-330-81-05, 

067-910-94-04 

е-mail: 

yuliia.levchenko@pdaa.edu

.ua 
viacheslav.skrypnyk@pdaa.

edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

mehanichnoyi-ta-

elektrychnoyi-inzheneriyi 

Інженерно-технологічний  

тел.: (0532) 2-29-81 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/inzhenerno-

tehnologichnyy-fakultet 

 

Квітень х 40 Збірник тез Так 

7. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців у закладах 

професійної 

(професійно- технічної), 

фахової передвищої та 

вищої освіти» 

Будівництва та 

професійної освіти 

тел.: 050-761-90-85, 

066-409-92-73  

е-mail: 

volodymyr.muravlov@pda

a.edu.ua 

juliia.ovsiienko@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

budivnyctva-ta-

profesiynoyi-osvity 

Інженерно-технологічний  

тел.: (0532) 2-29-81 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/inzhenerno-

tehnologichnyy-fakultet 

 

Травень х 100 Збірник тез Так 

8. 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Новітні технології в 

агроінженерії: проблеми 

та перспективи 

впровадження» 

Агроінженерії та 

автомобільного 

транспорту 

тел.: 095-767-45-54, 

050-761-90-85 

е-mail: 

oleksii.burlaka@pdaa.edu.

ua 

oleksandr.gorbenko@pdaa.

edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-remontu-

Інженерно-технологічний  

тел.: (0532) 2-29-81 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/inzhenerno-

tehnologichnyy-fakultet 

 

Червень-

липень 
х 50 Збірник тез Так 
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mashyn-i-tehnologiyi-

konstrukciynyh-materialiv 

9. 

ІІІ науково-практична 

конференція «Інновації 

управління 

продуктивністю та 

якістю зерна пшениці 

озимої» 

Рослинництва 

тел.: (0532) 57-32-35 

е-mail: 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

roslinnitstvo@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

roslynnyctva 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Вересень х 50 Збірник тез Ні 

10. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Бухгалтерський облік, 

контроль та аналіз  в 

умовах 

інституціональних змін» 

Обліку і оподаткування 

тел.: 066-148-08-93 

e-mail: 

olga.lega@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-obliku-i-

opodatkuvannya 

 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

Жовтень х 100 
Електронний 

збірник 
Ні 

11. 

VІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Сучасні аспекти 

лікування і 

профілактики хвороб 

тварин», присвячена 65-

річчю з дня народження 

професора П. І. Локеса 

Терапії імені професора 

П. І. Локеса 

e-mail: 

terapia@pdaa.edu.ua 

сайт: 
https://www.pdau.edu.ua/depa
rtment/kafedra-terapiyi-imeni-

profesora-pi-lokesa 
 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532) 50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

 

Жовтень х 50 Збірник тез Ні 

12. 

VІІІ  Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Актуальні питання 

технології продукції 

тваринництва» 

Технології виробництва 

продукції тваринництва 

тел.: (0532) 56-51-87 

е-mail: 

oksana.kravchenko@pdaa. 

edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-vyrobnyctva-

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

Жовтень х 70 Збірник тез Так 
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produkciyi-tvarynnyctva-

im-prof-op-bondarenka 

produkciyi-tvarynnyctva 

 

13. 

Четверті сазановські 

читання: Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

Землеробства і агрохімії 

ім. В.І. Сазанова 

тел.: (0532) 56-99-27 

e-mail: 

zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

zemlerobstva-i-agrohimiyi-

im-visazanova 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Жовтень х 60 Збірник тез Так 

14. 

ХІV науково-практична 

конференція «Актуальні 

напрямки та 

проблематика у 

технологіях 

вирощування продукції 

рослинництва» 

Рослинництва 

тел.: (0532) 57-32-35 

е-mail: 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

roslinnitstvo@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

roslynnyctva 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Листопад х 50 Збірник тез Ні 

15. 

Інтернет-конференція 

«Сучасні проблеми 

біобезпеки в Україні" 

Інфекційної патології, 

гігієни, санітарії та 

біобезпеки 

e-mail: infpat@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

infekciynoyi-patologiyi-

gigiieni-sanitariyi-ta-

biobezpeki 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532) 50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

 

Листопад х 100 Збірник тез Ні 

16. 

VI Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

сільськогосподарського 

машинобудування» 

Механічної та 

електричної інженерії 

тел.: 068-748-38-40, 

099-170-34-77 

е-mail: 

juliia.skoriak@pdaa.edu.ua 

kharchenko_mtf@ukr.net 

Інженерно-технологічний  

тел.: (0532) 2-29-81 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/inzhenerno-

tehnologichnyy-fakultet 

Грудень х 50 Збірник тез Так 
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сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

mehanichnoyi-ta-

elektrychnoyi-inzheneriyi 

 

17. 

«Інноваційні та 

ресурсозберігаючі 

технології харчових 

виробництв» 

«Innovativeandresource-

savingtechnologiesoffood

production» 

Харчових технологій 

тел. (0532) 56–51–87  

e-mail: 

nina0976@ukr.net 

kajnash66ap@gmail.com 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

Грудень х 30 Збірник  ні 

2.3. МІЖВУЗІВСЬКІ  

1. 

Міжвузівська інтернет-

конференція «Сучасні 

напрями, завдання і 

методи в селекції і 

насінництві польових 

культур» 

Селекції, насінництва і 

генетики 

тел.: (0532) 50-23-51 

e-mail: 

selekcia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-selekciyi-

nasinnyctva-ta-genetyky 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Березень х 50 Збірник тез Ні 

2. 

 Міжвузівська інтернет-

конференція «Сучасні 

аспекти технології 

зберігання та переробки 

сільськогосподарської 

продукції» 

Рослинництва 

тел.: (0532) 57-32-35 

е-mail: 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

roslinnitstvo@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

roslynnyctva 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Листопад х 50 Протокол Ні 
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2.4. ВУЗІВСЬКІ  

1. 

Вузівська інтернет-

конференція «Лікарське 

рослинництво в умовах 

сьогодення» 

Рослинництва 

тел.: (0532) 57-32-35 

е-mail: 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

roslinnitstvo@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

roslynnyctva 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Квітень х 50 Протокол Ні 

2. 

Вузівська інтернет-

конференція «Інновації 

в рослинництві» 

Рослинництва 

тел.: (0532) 57-32-35 

е-mail: 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

roslinnitstvo@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

roslynnyctva 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Травень х 50 Протокол Ні 

3. 

Вузівська інтернет-

конференція «Правові 

основи та механізми 

післявоєнної розбудови 

держави» 

Підприємництва і права 

тел: 050-980-82-12 

е-mail: 

olena.kalashnyk@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

pidpriiemnictva-i-prava 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Жовтень х 20 Протокол Ні 

4. 

Вузівська інтернет-

конференція 

«Збалансований 

розвиток агроекосистем 

Землеробства і агрохімії 

ім. В.І. Сазанова 

тел.: (0532) 56-99-27 

e-mail: 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

Листопад х 40 Збірник тез Ні 
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України: сучасний 

погляд та інновації» 

zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

zemlerobstva-i-agrohimiyi-

im-visazanova 

 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

3. СЕМІНАРИ 

3.1. ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

1. 

Науково-практичний 

семінар «Підтримка 

діяльності підприємств 

АПК засобами сучасних 

інформаційних систем і 

технологій» 

 

 

Інформаційних систем та 

технологій 

тел.: 050-283-24-92 

e-mail: 

larysa.dehtiarova@pdaa.ed

u.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomichnoyi-

kibernetyky-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

                   сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/conten

t/navchalno-naukovyy-instytut-

ekonomiky-upravlinnya-prava-

ta-informaciynyh-tehnologiy 

Лютий х 30 Протокол Ні 

2. 

Постійно діючий 

науковий семінар з 

проблем механіки 

деформівного твердого 

тіла наукової Ради з 

механіки НАН України 

на тему «Дослідження 

проблем механіки 

деформування 

неоднорідних пружних 

твердих тіл» 

Будівництва та 

професійної освіти 

тел.: 050-761-90-85, 

050-305-68-76 

е-mail: 

volodymyr.muravlov@pda

a.edu.ua 

oleksii.goruk@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

budivnyctva-ta-

profesiynoyi-osvity 

Інженерно-технологічний  

тел.: (0532) 2-29-81 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/inzhenerno-

tehnologichnyy-fakultet 

 

Березень х 50 Протокол Ні 

3. 

Науковий семінар 

Полтавського осередку 

Всеукраїнського 

наукового товариства з 

Будівництва та 

професійної освіти 

тел.: 050-761-90-85, 

050-305-68-76 

Інженерно-технологічний  

тел.: (0532) 2-29-81 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: 

Квітень х 50 Протокол Ні 
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механіки руйнування на 

тему «Дослідження 

проблем механіки 

руйнування 

неоднорідних твердих 

тіл» 

е-mail: 

volodymyr.muravlov@pda

a.edu.ua 

oleksii.goruk@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

budivnyctva-ta-

profesiynoyi-osvity 

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/inzhenerno-

tehnologichnyy-fakultet 

 

3.2. МІЖВУЗІВСЬКІ 

1. 

Міждисциплінарний 

студентський семінар 

«Студентські роботи за 

науковою тематикою 

кафедри інформаційних 

систем та технологій 

ПДАУ» 

Інформаційних систем та 

технологій 

тел.: 050-283-24-92 

e-mail: 

larysa.dehtiarova@pdaa.ed

u.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomichnoyi-

kibernetyky-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Листопад 
Україна 

Польща 
40 Збірник тез Ні 

3.3. ВУЗІВСЬКІ 

1. 

Семінар-тренінг за 

участю фахівців 

банківської установи 

«Принципи 

корпоративного 

управління 

Приватбанка» 

Фінансів, банківської 

справи та страхування 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: 

finansy@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-finansiv-i-

kredytu 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Січень х 30 Протокол Ні 

2. 

Семінар-тренінг 

«Фінансовий 

менеджмент компанії: 

практичні аспекти» 

Фінансів, банківської 

справи та страхування 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: 

finansy@pdaa.edu.ua 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

Лютий х 30 Протокол Ні 
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сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-finansiv-i-

kredytu 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

3. 

Теоретичний семінар 

«Економічна теорія в 

сучасних наукових 

дослідженнях» 

Економіки та 

міжнародних економічних 

відносин 

тел.: 050-818-10-44 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

inna.mykolenko@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomiki-ta-

mizhnarodnih-

ekonomichnih-vidnosin 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Лютий х 12 Протокол Ні 

4. 

Науково-практичний 

семінар «Cучасний 

маркетинг у бізнес 

середовищі» 

Маркетингу 

тел.: 050-941-32-31 

е-mail: 

conference_market@ 

ukr.net 

borovyktv@gmail.com 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

marketyngu 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Березень х 30 Протокол Ні 

5. 

Методичний семінар 

«Інновації в методиці і 

методи викладання 

економічних дисциплін» 

Економіки та 

міжнародних економічних 

відносин 

тел.: 050-818-10-44 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

inna.mykolenko@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

Травень х 12 Протокол Ні 
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partment/kafedra-

ekonomiki-ta-

mizhnarodnih-

ekonomichnih-vidnosin 

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

4. ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 

4.1. ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

1. 

Круглий стіл «Якість та 

конкурентноспроможніс

ть харчової продукції» 

Харчових технологій 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: tppt@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

Листопад х 30 Протокол Ні 

2. 

Круглий стіл «Розвиток 

та перспективи 

досліджень в галузі 

субкритичного 

екстрагування 

біологічно активних 

речовин в Україні» 

Харчових технологій 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: tppt@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

Грудень х 30 Протокол Ні 

4.2. МІЖВУЗІВСЬКІ 

1. 

Круглий стіл 

«Особливості 

освітнього процесу у 

сфері біотехнології в 

аграрних університетах» 

Біотехнології та хімії 

тел.: 066-235-82-27 

e-mail: 

bioteh.himia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

biotehnologiyi-ta-himiyi 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

Березень  х 30 Протокол Ні 
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 tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

2. 

Круглий стіл 

«Інноваційні напрямки 

розвитку біотехнологій 

у сільському 

господарстві» 

Біотехнології та хімії 

тел.: 066-827-67-35  

e-mail: 

bioteh.himia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

biotehnologiyi-ta-himiyi 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Квітень х 30 Протокол Ні 

3. 

Круглий стіл 

«Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку  

обліку, оподаткування 

та звітності суб’єктів 

малого бізнесу у світлі 

впровадження сучасних 

інформаційних 

технологій» 

Обліку і оподаткування 

тел.: 066-148-08-93 

e-mail: 

olga.lega@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-obliku-i-

opodatkuvannya 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Травень х 80 
Електронни

й збірник 
Ні 

4.3. ВУЗІВСЬКІ 

1. 

Круглий стіл «Шляхи 

узгодження підготовки 

фахівця-еколога з 

потребами на ринку 

праці» 

Екології, збалансованого 

природокористування та 

захисту довкілля 

тел.: 066-830-88-97 

e-mail: 

ekologia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekologiyi-zbalansovanogo-

pryrodokorystuvannya-ta-

zahystu-dovkillya 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

 

Лютий х 25 Протокол Ні 
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2. 

Тематичний Круглий 

стіл до 160-ти річчя від 

дня народження 

видатного 

природознавця 

Вернадського 

Володимира Івановича 

Рослинництва 

тел.: (0532) 57-32-35 

е-mail: 

roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

roslinnitstvo@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

roslynnyctva 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Березень х 50 Протокол Ні 

3. 

Круглий стіл 

«Врахування 

регіональних 

пріоритетів ОПП 

Екологія та 

Агроекологія» 

Екології, збалансованого 

природокористування та 

захисту довкілля 

тел.: 066-830-88-97 

e-mail: 

ekologia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekologiyi-zbalansovanogo-

pryrodokorystuvannya-ta-

zahystu-dovkillya 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

 

Березень х 25 Протокол Ні 

4. 

Круглий стіл «Якість 

насіння - запорука 

майбутнього врожаю» 

Захист рослин 

тел: (0532) 56-99-27 

e-mail: kafedra.zahystu-

roslyn@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-zahist-

roslin 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Березень х 20 Протокол Ні 

5. 

Круглий стіл «Прикладні 

аспекти використання 

мікрокомп’ютерів та 

елементів IIoT» 

Інформаційних систем та 

технологій 

тел.: 050-283-24-92 

e-mail: 

larysa.dehtiarova@pdaa.ed

u.ua 

сайт: 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

Березень  х 15 Протокол Ні 
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https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomichnoyi-

kibernetyky-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

6. 

Круглий стіл 

«Формування 

ефективного комплексу 

маркетингових заходів 

по просуванню та 

розподілу продукції» 

Маркетингу 

тел.: 050-941-32-31 

е-mail: 

conference_market@ 

ukr.net 

borovyktv@gmail.com 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

marketyngu 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Березень х 35 Протокол Ні 

7. 

Круглий стіл 

«УЗД патологій серця у 

дрібних тварин» 

Хірургії та акушерства 

тел.: 066-667-69-84 

e-mail: kaf.chir@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-hirurgiyi-

ta-akusherstva 

 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532)50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

Березень х 40 Протокол Ні 

8. 

Круглий стіл 

«Експертиза меду та 

продуктів 

бджільництва» 

Паразитології та 
ветеринарно-санітарної 

експертизи 
тел.: 099-062-64-96 

e-mail:  kruchinenko@ukr.net 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/depa
rtment/kafedra-

parazytologiyi-ta-
veterynarno-sanitarnoyi-

ekspertyzy 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532) 50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

 

Квітень х 20 Протокол Ні 

9. 

Круглий стіл 

«Патоморфологія XXI 

сторіччя: сучасні 

аспекти» 

Нормальної і 

патологічної анатомії та 

фізіології тварин  

тел.: 099-194-78-82 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532) 50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

Квітень х 20 Збірник тез Ні 
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e-mail: 

anatomia_VET@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

anatomiyi-ta-fiziologiyi-

tvaryn 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

 

10. 

Круглий стіл  

«Шляхи впровадження 

та розвиток наукових 

розробок у промислових 

умовах» 

Харчових технологій 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: tppt@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

tehnologiyi-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.: (0532) 56–51–87 

e-mail: 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/cont

ent/fakultet-tehnologiyi-

vyrobnyctva-i-pererobky-

produkciyi-tvarynnyctva 

Квітень х 30 Протокол Ні 

11. 

Круглий стіл  

«Актуальні проблеми 

сучасної науки» 

Гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

тел.: 066-749-14-81 

e-mail: 

inozemna@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

gumanitarnih-i-socialnih-

disciplin 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Квітень х 20 Протокол Ні 

12. 

Круглий стіл 

«Актуальні питання 

вищої освіти: досвід, 

проблеми, інновації» 

Гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

тел.: 050-136-30-94  

e-mail: 

inozemna@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

gumanitarnih-i-socialnih-

disciplin 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Квітень х 20 Протокол Ні 

mailto:anatomia_VET@ukr.net
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-anatomiyi-ta-fiziologiyi-tvaryn
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-anatomiyi-ta-fiziologiyi-tvaryn
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-anatomiyi-ta-fiziologiyi-tvaryn
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-anatomiyi-ta-fiziologiyi-tvaryn
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-veterynarnoyi-medycyny
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-veterynarnoyi-medycyny
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-veterynarnoyi-medycyny
mailto:tppt@ukr.net
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-tehnologiyi-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-tehnologiyi-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-tehnologiyi-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-tehnologiyi-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
mailto:dektvppt@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-tehnologiyi-vyrobnyctva-i-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-tehnologiyi-vyrobnyctva-i-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-tehnologiyi-vyrobnyctva-i-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-tehnologiyi-vyrobnyctva-i-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
mailto:inozemna@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
mailto:dekfof@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-obliku-ta-finansiv
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-obliku-ta-finansiv
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-obliku-ta-finansiv
mailto:inozemna@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
https://www.pdau.edu.ua/department/kafedra-gumanitarnih-i-socialnih-disciplin
mailto:dekfof@pdaa.edu.ua
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-obliku-ta-finansiv
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-obliku-ta-finansiv
https://www.pdau.edu.ua/content/fakultet-obliku-ta-finansiv


13. 

Круглий стіл 

«Інтегрований захист 

рослин за різних систем 

землеробства» 

Захист рослин 

тел: (0532) 56-99-27 

e-mail: kafedra.zahystu-

roslyn@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-zahist-

roslin 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Квітень х 15 Протокол Ні 

14. 

Круглий стіл 

«Повоєнний розвиток 

сільських громад» 

Економіки та 

міжнародних економічних 

відносин 

тел.: 050-818-10-44 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

inna.mykolenko@pdaa.edu.

ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekonomiki-ta-

mizhnarodnih-

ekonomichnih-vidnosin 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Квітень х 40 Протокол Ні 

15. 

Круглий стіл 

«Академічна 

доброчесність як 

складова якості 

підготовки 

докторів філософії» 

Паразитології та 
ветеринарно-санітарної 

експертизи 
тел.: 050-183-78-78 

e-mail: evstva@ukr.net 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/depa
rtment/kafedra-

parazytologiyi-ta-
veterynarno-sanitarnoyi-

ekspertyzy 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532)50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

 

Травень х 50 Протокол Ні 

16. 

Круглий стіл 

«Актуальні питання 

ветеринарної хірургії та 

акушерства» 

Хірургії та акушерства 

тел.: (0532) 60-74-51 

e-mail: kaf.chir@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-hirurgiyi-

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532)50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

Травень х 20 Протокол Ні 
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ta-akusherstva 

 

 

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

17. 

Круглий стіл 

«Європейський вибір 

України як стратегія 

досягнення миру, 

стабільності в контексті 

світових викликів і 

загроз» 

Гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

тел.: 066-004-63-19 

e-mail:  

inozemna@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

gumanitarnih-i-socialnih-

disciplin 

Факультет обліку та 

фінансів 

тел.: 095-872-91-04 

е-mail: dekfof@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-obliku-ta-

finansiv 

 

Травень х 15 Протокол Ні 

18. 

Круглий стіл 

«Місце карантина в 

ситемах інтегрованного 

захисту рослин» 

Захист рослин 

тел: (0532)-56-99-27 

e-mail: kafedra.zahystu-

roslyn@ukr.net 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-zahist-

roslin 

 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Травень х 20 Протокол Ні 

19. 

Круглий стіл «Досвід 

управління 

підприємством в 

сучасних умовах. 

Вимоги роботодавця до 

фахівця та професіонала 

маркетингу» 

Маркетингу 

тел.: 050-941-32-31 

е-mail: 

conference_market@ 

ukr.net 

borovyktv@gmail.com 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

marketyngu 

 

Навчально-науковий 

інститут економіки, 

управління, права та 

інформаційних технологій 

тел: (0532) 56-96-14 

e-mail: 

nnieupit@pdaa.edu.ua 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-ekonomiky-

upravlinnya-prava-ta-

informaciynyh-tehnologiy 

Травень х 35 Протокол Ні 

20. 

Круглий стіл 

«Сучасна біотехнологія: 

від науки до 

Біотехнології та хімії 

тел.: 066-898-95-76 

e-mail: 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

Травень х 30 Протокол Ні 
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практичного 

використання» 

bioteh.himia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

biotehnologiyi-ta-himiyi 

 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

21. 

Круглий стіл 

«Перспективи 

провадження сучасних 

методів наукових 

досліджень у 

дисертаційне 

дослідження» 

Паразитології та 
ветеринарно-санітарної 

експертизи 
тел.: 050-183-78-78 

e-mail: evstva@ukr.net 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/depa
rtment/kafedra-

parazytologiyi-ta-
veterynarno-sanitarnoyi-

ekspertyzy 

Факультет ветеринарної 

медицини 

тел.: (0532)50-96-08 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

сайт:  

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/fakultet-veterynarnoyi-

medycyny 

 

Червень х 50 Протокол Ні 

22. 

Круглий стіл  

«Результати науково-

дослідної роботи в 

межах ОПП 

Агроекологія» 

Екології, збалансованого 

природокористування та 

захисту довкілля 

тел.: 066-830-88-97 

e-mail: 

ekologia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

ekologiyi-zbalansovanogo-

pryrodokorystuvannya-ta-

zahystu-dovkillya 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

 

Червень х 25 Протокол Ні 

23. 

Круглий стіл 

«Біотехнологічні методи 

захисту довкілля» 

Біотехнології та хімії 

тел.: 099-305-16-65 

e-mail: 

bioteh.himia@pdaa.edu.ua 

сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/de

partment/kafedra-

biotehnologiyi-ta-himiyi 

Навчально-науковий 

інститут агротехнологій, 

селекції та екології 

тел.: (0532) 56-58-01 

е-mail: dekanatagro@ukr.net 

agro@pdaa.edu.ua 
сайт: 

https://www.pdau.edu.ua/con

tent/navchalno-naukovyy-

instytut-agrotehnologiy-

selekciyi-ta-ekologiyi 

Червень х 30 Протокол Ні 
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