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№  
з/п 

Назва НТЗ 

Організатори заходів  

(телефон,  факс,  e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  
(місяць  

2021 року) 

Країни-учасники 

(тільки для 
міжнародних 

НТЗ) 

Орієнтовна 

кількість 
учасників, 

осіб 

Результат 

проведення 

НТЗ 
(протокол, 

збірник) 

Посвідчен

ня  
УкрІНТЕІ 

(так, ні) 
Кафедра  Факультет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.1. МІЖНАРОДНІ  - 8 

1. 

ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

(заочна форма) 

«Формування та 

перспективи розвитку 

підприємницьких структур 

в рамках інтеграції до 

європейського простору» 

Підприємництва і права, 

Калашник О. В., 

тел.: +38 (099) 717 98 02 

+38 (050) 980 82 12 

+38 (097) 099 16 93 

conference_entrepreneurship

@ukr.net 

kalashnik1968@meta.ua 
сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 

Польща 

Болгарія 

Німеччина 

Азербайджан 

Таджикистан 

150 Збірник тез Так 

2. 

ХІІI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Маркетингове 

забезпечення продуктового 

ринку», 

ХІІI International scientific 

and practical conference 

«Marketing providing of food 

market» 

Маркетингу, 

тел. (0532) 56-98-24, 

е-mail: 

conference_market@ ukr.net 

viktoria10282@gmail.com 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 

Латвія 

Польща 

Казахстан 

Молдова 

Білорусь 

100 Збірник тез Так 

3. 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Менеджмент ХХІ 
століття: глобалізацій ні 

виклики» 

V International scientific and 

practical «Management of the 

XXI century: globalization 

challenges» 

Менеджменту, 

тел. (05322) 50-25-22; 
е-mail: 

management@pdaa.edu.ua; 

сайт:  

https://www.pdaa.edu.ua/depar

tment/kafedra-menedzhmentu 

ННІ ЕУПІТ, 
тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 

Латвія 

Польща 
Казахстан 

Молдова 

Білорусь 

США 

Чехія 

100 Збірник тез Так 
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4. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Адаптивна селекція 
рослин, реальний шлях 

подолання проблем зміни 

клімату» 

Кафедра селекції, 

насінництва і генетики 

1-й учбовий корпус 

36003 м. Полтава 
вул. Сковороди, 1/3 

Телефон: (0532) 50-23-51 

Факс: (0532) 50-23-51 

email: selection_58@ukr.net 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 
2021 

Україна 

Білорусія 

Молдова 
Казахстан 

Грузія 

 

110 Збірник тез Так 

5. 

Актуальні проблеми 

ветеринарної медицини в 

збереженні і відтворенні 

поголів’я тварин. 
Current problems of 

veterinary medicine in the 

conservation and 

reproduction of livestock 

animal 

Кафедра нормальної і 
патологічної анатомії та 

фізіології тварин 

Ветеринарної медицини 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 
Травень 

2021 
Польща 
Україна 

100 Збірник тез Ні 

6. 

Перспективні напрями 

розвитку сироробства і 

маслоробства 

Харчових технологій, 

тел. (0532) 56-51-87 

е-mail: 

е-mail:slgala@i.ua 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел. (0532)56-51-87 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Червень 

2021 

Польща 

Болгарія 

Україна 

100 Збірник тез Ні 

7. 

Актуальні питання 

виробництва молочної 

продукції: новітні 
технології, обладнання, 

інгредієнти, новини 

законодавчої і нормативної 

бази, проблеми якості 

Харчових технологій, 

тел. (0532) 56-51-87 
е-mail: 

е-mail:slgala@i.ua 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

тел. (0532)56-51-87 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Вересень 

2021 

Польща 
Болгарія 

Україна 

100 Збірник тез Ні 

8. 

IV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інтеграція інформаційних 

систем і інтелектуальних 

технологій в умовах 

трансформації 

інформаційного 

суспільства», що 

присвячена 50-ій річниці 

кафедри «Інформаційних 

систем та технологій». 

Інформаційних систем та 

технологій 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2021 

Україна 

Польща 
100 Збірник тез Ні 

mailto:selection_58@ukr.net
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1.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ  - 8 

1. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Мова і міжкультурна 

комунікація: теорія і 

практика» 

Кафедра гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

inozemna@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 100 Збірник тез Так 

2. 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Політичні 

трансформації сучасного 

суспільства» 

Кафедра гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

inozemna@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 100 Збірник тез Так 

3. 

Новітні  біотехнології 

підвищення продуктивності 

сільськогосподарських 
тварин 

Технології виробництва 

продукції тваринництва, 

Технологій дрібного 

тваринництва, 
0505211560, 

sveta_usenko@ukr.net 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва, 

тел. (0532) 56–51–87 
e-mail: dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 
х 100 Збірник тез Ні 

4. 

Актуальні питання годівлі 

та гігієни 

сільськогосподарських 

тварин 

Годівлі та зоогігієни 

сільсько-господарських 

тварин 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail:  

lm_kuzmenko@ukr.net 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва, 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail: dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень  

2021 
х 100 Збірник тез Ні 

5. 

Восьма науково-практична 

конференція молодих вчених 

«Наукове забезпечення розвитку 

національної економіки: 
досягнення теорії та проблеми 

практики» 

Фінансів, банківської справи та 

страхування, 

тел. (05322) 2-87-48, 

(0532) 55-25-22 
е-mail: 

zorya31031983@gmail.com 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 
сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2021 
х 100 Збірник тез Так 

6. 

Актуальні проблеми 

харчових технологій  

України, шляхи їх 

вирішення  

Харчових технологій 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail: nina0976@ukr.net 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел. (0532)56-51-87 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

2021 
х 100 Збірник тез Ні 

7. 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Місцеве самоврядування в 

Україні: теорія та 

практика» 

Публічного управління та 

адміністрування 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail:  pua@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Грудень 

2021 

х 

100 Збірник тез Ні 

8. 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 
«Актуальні питання 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 
е-mail: 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 
е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

Грудень 
2021 

х 100 Збірник тез Так 

mailto:inozemna@pdaa.edu.ua
mailto:pdaa_fof@ukr.net
mailto:inozemna@pdaa.edu.ua
mailto:pdaa_fof@ukr.net
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сучасної економічної 

науки» 

olena.iegorova@pdaa.edu.ua 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

1.3. МІЖВУЗІВСЬКІ  

1.4. ВУЗІВСЬКІ – 11 

1. 

Міжкафедральна 

конференція за 
результатами проходження 

виробничої практики  

здобувачами вищої освіти 

факультету технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Годівлі та зоогігієни 

сільськогоспо-дарських 

тварин, 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail: godivlia@pdaa.edu.ua 

Технології виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва, 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail: dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 60 Протокол Ні 

Технологій дрібного 

тваринництва, 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail: 

rozvedennia@pdaa.edu.ua 

Технології вироб-ництва 
продукції тваринництва, 

тел. (0532) 56–51–87 

е-mail: tvppt@pdaa.edu.ua 

Харчових технологій 

тел. (0532) 56–51–87  

e-mail:tppt@ukr.net 

2. 

Наукова конференція 

«Прикладні аспекти 

застосування сучасних 

інформаційних систем та 

технологій» 

Інформаційних систем та 

технологій, 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 30 Збірник Ні 

3. 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти за 

результатами проходження 

виробничих фахових 
практик за напрямами 

підготовки 

(спеціальностями) 

«Сучасний стан і 

перспективи вдосконалення 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

економічного профілю» 

Економіки та міжнародних 

економічних відносин, 

тел. (0532) 56-98-24; 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 
iuliia.samoilyk@gmail.com; 

 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 
тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 15 Збірник тез Ні 

4. 

Науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти за результатами 

проходження виробничих та 

Фінансів, банківської справи та 

страхування, 

тел. (05322) 2-87-48, 

(0532) 55-25-22 

Обліку та фінансів 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень, 

жовтень 2021 
х 50 

Протокол, 

збірник тез 
Ні 

mailto:kaf-eted@pdaa.edu.ua
http://pdaa.edu.ua/
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технологічних практик 

«Сучасний стан і 

перспективи вдосконалення 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

обліково-фінансового 

профілю» 

е-mail: 

zorya31031983@gmail.com; 

Бухгалтерського обліку та 

економічного контролю, 

e-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua 

5. 

Науково-практична 

конференція здобувачів 
вищої освіти 

Секція кафедри технологій 

та засобів механізації 

аграрного виробництва 
тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: tzmav@pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 
е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 
2021 

х 20 Збірник тез  

6. 

Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів за 2020 рік (секційне 

засідання) 

Всі кафедри факультету 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 
х 50 Збірник тез Ні 

7. 

Науково-практична 

конференція професорсько-

викладацького складу за 

підсумками науково-

дослідної роботи  

у 2020 році 

Секція кафедри технологій 

та засобів механізації 

аграрного виробництва 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: tzmav@pdaa.edu.ua 

 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень  

2021 
х 20 Збірник тез  

8. 

Конференція професорсько-
викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2020 рік (секційне 

засідання) 

Всі кафедри факультету 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

2021 
х 30 Збірник тез Ні 

9. 

Студентська науково-

практична конференція  по 

результатам захисту звітів з 

навчальної практики 

здобувачів вищої освіти 1 

курсу денної форми 

навчання 

 Технологій та засобів 

механізації аграрного 

виробництва 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: tzmav@pdaa.edu.ua 

 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

 

Червень-

серпень 

2021 

х 25 Протокол  

10. 

Наукова конференція 

здобувачів вищої освіти по 
результатам навчальної 

практики «Економічна 

теорія» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 
е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 
е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт: http://pdaa.edu.ua 

Липень  
2021 

х 75 Протокол Ні 

11. 

Студентська наукова 

конференція за 

результатами виробничої 

практики 

Інформаційних систем та 

технологій, 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Вересень 

2021 
х 25 Збірник Ні 
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2. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.1. МІЖНАРОДНІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ  - 6 

1. 
 

Міжнародна науково-

практична інтернет 

конференція 
«Сучасні аспекти і 

технології у захисті 

рослин» 

Кафедра захист рослин 

1-й учбовий корпус 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3 
Тел.(0532) 56-99-27 

е-maile- kafedra.zahystu-

roslyn@ukr.net 

 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий  
2021 

Польща 

Болгарія 

Америка 
Білорусь 

Німеччина 

100 Збірник тез Так 

2. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми розвитку 

третього сектору та 

соціально-орієнтованої 

економіки у світі й 

Україні» 

Економіки та міжнародних 

економічних відносин, 

тел. (0532) 56-98-24; 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

iuliia.samoilyk@gmail.com; 

 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 

Україна 

Польща 

Азербайджан 

Німеччина 

Молдова 

100 Збірник тез Ні 

3. 

Міжнародна науково-
практична конференція 

«Проблеми обліково-

аналітичного забезпечення 

управління 

підприємницькою 

діяльністю» 

Бухгалтерського обліку та 

економічного контролю 

e-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 

Азербайджан 

Білорусь 
Болгарія 

Вірменія 

Грузія 

Молдова 

Польща 

Україна 

100 Збірник тез Так 

4. 

V Міжнародна Інтернет-

конференція «Хімія, 

екологія та освіта» 

Кафедра біотехнології та 

хімії 

1-й учбовий корпус 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3 

e-
mail: bioteh.himia@pdaa.edu.

ua 

Короткова І.В., 

2irinakorotkova10@gmail.co

m 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

 2021 

Казахстан 

США 

Польща 

 Україна 

Франція 

200 Збірник тез Так 

5. 

IX Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Лікарське рослинництво: 

Кафедра 

землеробства і агрохімії ім. 

В.І. Сазанова 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

Травень  

2021 

Україна 

Білорусь 

Казахстан 

100 Збірник тез так 
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від досвіду минулого до 

новітніх технологій» 

1-й учбовий корпус 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3 

 (0532) 56 99 27 

email: zemlerobstvo@pdaa.ed

u.ua   Поспєлов С.В. 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

         Болгарія 

Німеччина 

6. 

Міжнародна науково-

практична інтернет 

конференція 

«Екологічні проблеми 

навколишнього 

середовища та раціональне 
природокористування в 

контексті сталого 

розвитку» 

Кафедра екології, 

збалансованого 

природокористування та 

захисту довкілля, 
1-й учбовий корпус 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3 

e-mail: ekologia@pdaa.edu.ua 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

 2021 

Польща 

Болгарія 

Америка 

Білорусь 
Казахстан 

Вірменія 

100 Збірник тез Так 

2.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ – 14 

1. 

IV Всеукраїнська інтернет-

конференція « Проблеми 

та перспективи розвитку 

сільськогосподарського 

машинобудування» 

Галузеве машинобудування 

тел.+380957332294 

e-mail: kharak@ukr.net 

Інженерно-технологічний, 

тел.. (05322) 56-96-87, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

 х   Так 

2. 

VІ Всеукраїнська науково-

практична 

інтернет-конференція 

«Вирішення сучасних 

проблем у ветеринарній 

медицині» 

Паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи. 

Відповідальний: 
Корчан Л.М. 

e-mail: 
leonid.korchan@pdaa.edu.ua. 

web-сайт: pdaa.edu.ua. 
Тел.: 095 158 8578 

Голова організаційного 
комітету: 

Євстаф’єва В.О. 
e-mail: evstva@ukr.net 

Тел.: 050 183 7878 

Ветеринарної медицини 
Лютий 

2021 
х 100 

Протокол, 

Збірник тез 
Ні 

3. 

«Сучасні аспекти 

технології зберігання та 

переробки 

сільськогосподарської 

продукції» 

Кафедра  рослинництва 
1-й учбовий корпус, каб. 74 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3тел.2-26-

33. 

email: roslynnyctvo@pdaa.ed

u.ua 

Бараболя Ольга Валеріївна 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий  

2021 
х 50 Збірник тез Ні 
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4. 

VI Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Інноваційні 

аспекти систем безпеки 

праці, захисту 

інтелектуальної 

власності». 

Безпеки життєдіяльності 

тел. (05322) 60-98-61 

е-mail: kafedra_BGD@ukr.net 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 56-96-87, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 60 Протокол Так 

5. 

Всеукраїнська науково-

практична 

інтернет-конференція 

«Актуальні питання 

ветеринарної хірургії та 

репродуктології» 

хірургії та акушерства 

kaf.chir@ukr.net 

Ветеринарної медицини 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 
Березень  

2021 
х 50 Збірник тез Ні 

6. 

«Інноваційні аспекти 

сучасних технологій 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур» 

Кафедра  рослинництва 

1-й учбовий корпус, каб. 44 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3тел. 2-

26-33. 

email: roslynnyctvo@pdaa.ed

u.ua 

Антонець Олександр 

Анатолійович 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 
2021 

х 50 Збірник тез Ні 

7. 

ІV науково-практична 

інтернет конференція 

«Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

обліку, аудиту та 

контролю в соціально-

орієнтованій системі 

управління 
підприємством» 

присвячена пам’яті 

професора, заслуженого 

працівника вищої школи 

Дмитра Мусійовича 

Фесенка 

Бухгалтерського обліку та 

економічного контролю 

e-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 
сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

2021 
х 100 Збірник тез Ні 

8. 

ІV Всеукраїнська науково 

– практична інтернет-

конференція 

«Сучасні проблеми 

біобезпеки в Україні» 

інфекційної патології, 

гігієни, санітарії та 

біобезпеки 

infpat@pdaa.edu.ua 

ветеринарної медицини 

 

Травень 

2021 
х 60 Збірник тез Ні 
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9. 

VІ  Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Актуальні питання 

технології продукції 

тваринництва» 

Технологій дрібного 

тваринництва 

тел. (0532) 56-51-87 

е-mail: 

oksana.kravchenko@pdaa. 

edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел. (0532)56-51-87 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2021 
х 70 Збірник тез Так 

10. 

VI Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-
конференція «Управління 

соціально-економічним 

розвитком держави, 

регіону, підприємства» 

Менеджменту, 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail: 
management@pdaa.edu.ua; 

сайт:  

https://www.pdaa.edu.ua/depar

tment/kafedra-menedzhmentu 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 
095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень   

2021 
х 55 Збірник тез Ні 

11. 

Науково-практична 

інтернет конференція 

«Бухгалтерський облік, 

контроль та аналіз в 

умовах інституціональних 

змін» 

Бухгалтерського обліку та 

економічного контролю 

e-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2021 
х 100 Збірник тез Ні 

12. 

V Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Сучасні 

аспекти лікування і 

профілактики хвороб 

тварин» 

терапії імені професора П. І. 

Локеса 

e-mail terapia@pdaa.edu.ua 

 

 

ветеринарної медицини 

(+38053-250-96-08, 

fvmpoltava@ukr.net 

 

Жовтень  

2021 
х 80 Збірник тез Ні 

13. 

V Енерго- і 

ресурсозберігаючі 

технології та машини у 

переробному та харчовому 

виробництві 

Технології та обладнання 

переробних і харчових 

виробництв 

тел. (0532) 56 96 87 

e-mail: tophv@pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел.. (05322) 56-96-87, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

 2021 
х 20 Збірник тез Так 

14. 

«Актуальні напрямки та 
проблематика у 

технологіях вирощування 

продукції рослинництва» 

Кафедра  рослинництва 

1-й учбовий корпус, каб. 44 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3тел. 2-
26-33. 

email: roslynnyctvo@pdaa.ed

u.ua 

Антонець Олександр 

Анатолійович 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

2021 
х 50 Збірник тез Ні 
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2.3.  ВУЗІВСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ - 1 

1. 

Студентська наукова 

конференція 

«Хімія – наука XXI 
століття» 

Кафедра біотехнології та 

хімії 

1-й учбовий корпус 

36003 м. Полтава 
вул. Сковороди, 1/3 

Крикунова В.Ю., 

valkrikunova@gmail.com 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень  

2021  
х 50 Збірник тез Ні 

3.  СЕМІНАРИ 

3.1 МІЖНАРОДНІ 

3.2 ВСЕУКРАЇНСЬКІ -4 

1. 

Науково-практичний 

семінар «Підтримка 

діяльності підприємств 

АПК засобами сучасних 
інформаційних систем і 

технологій» 

Інформаційних систем та 

технологій, 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 
сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 
сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

 2021 
х 30 Протокол Ні 

2. 

Постійно діючий науковий 
семінар з проблем 

механіки деформівного 

твердого тіла наукової 

Ради з механіки НАН 

України тему 

«Дослідження проблем 

механіки деформування 

неоднорідних пружних 

твердих тіл» 

Кафедра загальнотехнічних 

дисциплін, 

тел.(05322) 2-29-91, 

2-87-02; 

е-mail: ztd@pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний», 

тел. (0532) 2-29-81, 

е-mail: 

mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu.ua 

Березень 

 2021 
х 50 протокол  

3. 

Науковий семінар 

Полтавського осередку 

Всеукраїнського 

наукового товариства з 
механіки руйнування на 

тему «Дослідження 

проблем механіки 

руйнування неоднорідних 

твердих тіл» 

Кафедра загальнотехнічних 

дисциплін, 
тел.(05322) 2-29-91, 

2-87-02; 

е-mail: ztd@pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний», 
тел. (0532) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu.ua 

Квітень  

2021 
х 50 Протокол  
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4. 

Семінар «Актуальність 

карантинних заходів в 

Україні» 

Кафедра Захист рослин 

1-й учбовий корпус 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3 

Тел.(0532) 56-99-27 

е-maile- kafedra.zahystu-

roslyn@ukr.net 

 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень  

2021 
х 50   

3.3 МІЖВУЗІВСЬКІ - 2 

1. 

Науково-практичний 

семінар «Шляхи 

впровадження та розвиток 

наукових розробок у 

промислових умовах» 

Харчових технологій, 

тел. (0532) 56-51-87 

е-mail: 

halyna.dubova@pdaa.edu.ua 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел. (0532)56-51-87 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 
х 30 Резолюція Ні 

2. 

Міждисциплінарний 

студентський семінар 

«Студентські роботи за 

науковою тематикою 

кафедри інформаційних 
систем та технологій 

ПДАА» 

Інформаційних систем та 

технологій, 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 
сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 
сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

 2021 

Україна 

Польща 
40 Збірник тез Ні 

3.4 ВУЗІВСЬКІ - 4 

1. 

Теоретичний семінар «Ринок 

та платоспроможність в 

глобальній економіці» 

Бухгалтерського обліку та 

економічного контролю, 

e-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт: http://pdaa.edu.ua 

Щомісячно х 25 Протокол Ні 

2. 

Теоретичний семінар 
«Економіка та міжнародні 

економічні відносини в 

умовах глобалізаційних 

змін» 

Економіки та міжнародних 

економічних відносин, 
тел. (0532) 56-98-24; 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

iuliia.samoilyk@gmail.com; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 
тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 12 Протокол Ні 
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3. 

Науково-практичний 

семінар «Маркетинг у 

глобальному середовищі» 

Маркетингу, 

тел. (0532) 56-98-24, 

е-mail: 

conference_market@ ukr.net 

viktoria10282@gmail.com 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 30 Протокол Ні 

4. 

Методичний семінар 

«Новітні технології в 

навчальному процесі при 

викладанні економічних 

дисциплін» 

Економіки та міжнародних 

економічних відносин, 

тел. (0532) 56-98-24; 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

iuliia.samoilyk@gmail.com; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

2021 
х 12 Протокол Ні 

4.  ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 

4.1. ВСЕУКРАЇНЬКІ - 2 

1. 

Круглий стіл 

«Інтегрований захист 
рослин, його значення в 

сучасних технологіях 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур» 

Захист рослин 
Тел.(0532) 56-99-27 

е-maile- kafedra.zahystu-

roslyn@ukr.net 

 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 30   

2. 

Круглий стіл 

" Використання 

біопрепаратів в 

сільськогосподарському 

виробництві" 

Кафедра  рослинництва 

1-й учбовий корпус, каб. 74 

36003 м. Полтава 

вул. Сковороди, 1/3тел. 2-

26-33. 

email: roslynnyctvo@pdaa.ed

u.ua 

 Бараболя Ольга Валеріївна 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 
х 30   

4.2 ВУЗІВСЬКІ – 19 

1. 

Круглий стіл «Стратегія 

фінансово-економічного 

розвитку суб’єкта 

господарювання» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 25 Протокол Ні 
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2. 

Круглий стіл «Кібербезпека 

корпоративних 

інформаційних систем» 

Інформаційних систем та 

технологій, 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 15 Протокол Ні 

3. 

Круглий стіл «Досвід 

створення успішного PR-

агентства» 

Маркетингу, 

тел. (0532) 56-98-24, 

е-mail: 

conference_market@ ukr.net 

viktoria10282@gmail.com 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 35 Протокол Ні 

4. 

Круглий стіл 

«Використання платформ 

інтеграції ІоТ та штучного 

інтелекту в умовах 

цифрової трансформації 

суспільства» 

Інформаційних систем та 

технологій, 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: informac@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Лютий 

2021 
х 15 Протокол Ні 

5. 

Студентське 

самоврядування як стартап 

успішного лідера. 

Публічного управління та 

адміністрування 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail:  pua@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 20 протокол Ні 

6. 

Круглий стіл «Формування 

ефективного комплексу 

маркетингових заходів по 

просуванню та розподілу 

органічної продукції ПП 

«Агроекологія»» 

Маркетингу, 

тел. (0532) 56-98-24, 

е-mail: 

conference_market@ ukr.net 

viktoria10282@gmail.com 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 35 Протокол Ні 

7. 

Круглий стіл «Якість 

харчових продуктів і 

система НАССР» 

Підприємництва і права, 

Калашник О. В., 

тел.: +38 (099) 717 98 02 

+38 (050) 980 82 12 

+38 (097) 099 16 93 

conference_entrepreneurship
@ukr.net 

kalashnik1968@meta.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 
сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень  

2021 
х 30 Протокол Ні 
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8. 

Нові тренди та  світові 

тенденції у технологіях 

зберігання сировини та 

виробництва харчової 

продукції 

Харчових технологій 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail: 

halyna.dubova@pdaa.edu.ua 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва, 

тел. (095) 814-62-63 

e-mail: dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 30 Резолюція Ні 

Рослинництва 

тел.  (0532) 57 32 35 

e-mail: 

 roslynnyctvo@pdaa.edu.ua 

9. 

Круглий стіл «Актуальні 

питання обліку, 

оподаткування та 
контролю в  аграрному 

бізнесі»  за участю 

представників 

підприємств, банківських  

установ та податкових 

органів 

Бухгалтерського обліку та 

економічного контролю 

e-mail: byhoblik@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2021 
х 25 Протокол Ні 

10. 

Круглий стіл «Особистий 

бренд: тема, 

позиціонування, 

майданчики» 

Маркетингу, 

тел. (0532) 56-98-24, 

е-mail: 

conference_market@ ukr.net 

viktoria10282@gmail.com 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 
х 35 Протокол Ні 

11. 

Круглий стіл «Пріоритети 
розвитку економіки та 

міжнародних економічних 

відносин в умовах 

економічної кризи, 

викликаної COVID-2019» 

Економіки підприємства, 
тел. (0532) 56-98-24; 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

iuliia.samoilyk@gmail.com; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2021 
х 40 протокол Ні 

12. 

Круглий стіл «Досвід 

управління підприємством 

в сучасних умовах. 

Вимоги роботодавця до 

фахівця та професіонала 

маркетингу» 

Маркетингу, 

тел. (0532) 56-98-24, 

е-mail: 

conference_market@ ukr.net 

viktoria10282@gmail.com 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

ННІ ЕУПІТ, 

тел.(0532) 56-96-14, 

095-711-62-23 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

2021 
х 35 Протокол Ні 

13. 

Круглий стіл за 

результатами навчальної 
практики «Статистика» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 
е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 
е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Липень 
2021 

х 75 Протокол Ні 

14. 

Круглий стіл із залученням 

Стекхолдерів «Сучасні 

тенденції поєднання науки 

та виробництва» 

Харчових технологій 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail: nina0976@ukr.net 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.(0532)56-51-87 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2021 
х 30 Резолюція Ні 
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15. 

ООН – універсальна 

міжнародна організація 

сучасності 

Кафедра гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

inozemna@pdaa.edu.ua 

Факультет обліку та фінансів 
Жовтень 

2021 
х 15 Протокол Ні 

16. 

Круглий стіл «Інвестиційна 

політика держави та шляхи її 

удосконалення» 

Фінансів, банківської справи та 

страхування, 

тел. (05322) 2-87-48, 

(0532) 55-25-22 

е-mail: 
zorya31031983@gmail.com 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2021 
х 30 Протокол Ні 

17. 

Розвиток наукових 

досліджень в галузі 

харчових технологій: 

інформаційне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Харчових технологій 

тел. (0532) 56–51–87 

e-mail:tppt@ukr.net 

 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел.(0532)56-51-87 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

2021 
х 30 Резолюція Ні 

18. 

Пріоритети політичної 

участі студентської молоді 

України 

Кафедра гуманітарних і 

соціальних дисциплін 

inozemna@pdaa.edu.ua 

Факультет обліку та фінансів 
Листопад  

2021 
х 15 Протокол Ні 

19. 

Круглий стіл «Податкова 

політика держави та шляхи її 
удосконалення» 

Фінансів, банківської справи та 

страхування, 

тел. (05322) 2-87-48, 
(0532) 55-25-22 

е-mail: 

zorya31031983@gmail.com 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 
е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 
2021 

х 30 Протокол Ні 

5. ЗЇЗДИ 

1. День поля 

Кафедра селекції, 

насінництва і генетики 
Баташоова М.Є., 

maria.batashova@pdaa.edu.ua 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 
сайт:http://pdaa.edu.ua 

Агротехнологій та екології 

(0532) 56-58-01 

e-mail: diekanatagro@mail.ru 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Червень 
 2021 

х 60   

Провідний фахівець відділу з питань інтелектуальної власності   Т.В. Булах           

(05322) 2-29-53 
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