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 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Перший заступник Міністра  

 

__                       Є.М. Суліма 

 

 

П Л А Н 

проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів 

  молодих учених і студентів у 2014 році 
 

№ 

п/п 

Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), 

відповідальний за проведення заходу 

(адреса, телефон) 

Термін 

проведення 
Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами 

заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародні та всеукраїнські форуми 
95. Інтернет - конференція 

«Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку 

обліку, аналізу, аудиту та 

контролю в умовах 

глобалізації економіки» 

Полтавська державна аграрна академія  

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 

т.: (0532) 50-25-22, 

e-mail: pdaa_romanchenko@rambler.ru, 

ostapenko13@ukr.net 

 

23-24 

квітня 

100 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Національна металургійна 

академія України, Дніпропетровський університет імені 

Альфреда Нобеля, ФДБОЗВПО «Ставропольський державний 

аграрний університет»  

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Казахстан,  

Болгарія 

Всеукраїнські  конференції 

231. Проблеми ветеринарної 

паразитології  

Полтавська державна аграрна академія  

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 

т.:  (05322) 2-28-93,  (050)18-37-878, 

e-mail: evstva@ukr.net 

 

18-19 

лютого 

 

100 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Південний філіал Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Кримський 

аграротехнологічний університет» 

mailto:pdaa_romanchenko@rambler.ru
mailto:ostapenko13@ukr.net
mailto:evstva@ukr.net


348. Інтернет - конференція 

«Актуальні проблеми 

вирощування та 

переробки продукції 

рослинництва» 

Полтавська державна аграрна академія  

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 

т.: (05322) 2-26-33, e-mail: roslinnitstvo@mail.ru 

 

17-18 квітня  100 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Вищий навчальний заклад «Уманський національний 

університет садівництва», Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 

464. Інтернет - конференція 

«Вклад учених у розвиток 

галузі тваринництва» 

Полтавська державна аграрна академія  

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 

т.: (05322) 2-27-91, 

e-mail: oksanakravchenko@ukr.net 

21-23 

жовтня 

100 

 

Міністерство освіти і науки України, 

Департамент тваринництва Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Вищий навчальний заклад «Харківська 

державна зооветеринарна академія», Вищий навчальний заклад 

«Дніпропетровський державний аграрний університет» 

 

 

Директор  

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти                                                                              О.А. Удод     

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець 

Булах Т.В. 2-29-53 

mailto:roslinnitstvo@mail.ru
mailto:oksanakravchenko@ukr.net

