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№  

з/п 
Назва НТЗ 

Організатори заходів  

(телефон,  факс,  e-mail, сайт) 

Термін 

проведення  

(місяць  

2017 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  - 3 

1. 

Х Міжнародна науково-

практична конференція 

«Маркетингове 

забезпечення продуктового 

ринку» 

Маркетингу, 

тел. (05322) 2-27-64, 

е-mail: 

conference_market@ukr.net 

viktoria10282@gmail.com 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел. (05322) 2-29-71 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2018 

Польща 

Грузія 

Молдова 

Білорусь 

Азербайджан 

100 Збірник тез Так 

2. 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Менеджмент ХХІ століття: 

 нтернет ологій виклики» 

Менеджменту, 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail: 

mamedova2106@ukr.net; 

сайт:  

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

tment/kafedra-menedzhmentu 

Економіки та менеджменту, 

тел. (05322) 2-29-71, (0532) 

61-21-10, 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень  

2018 

Латвія 

Польща 

Казахстан 

Молдова 

Білорусь 

100 Збірник тез Так 
ІІ International scientific and 

practical «Management of the 

XXI century: globalization 

challenges» 

3. 

VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Людина, природа, техніка у 

ХХІ столітті» 

 нтернет ологій их 

дисциплін 

тел.. 0952475162 

е-mail 

ztd@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний 

тел. (05322) 2-29-81 

е-mail 

mech@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

2018 

Україна 

Франція 

Казахстан 

Білорусія 

Словенія 

США 

90 Збірник тез Так 
VІІІ international scientific-

practical conference «Man, 

nature, technique in the XXI 

century» 

1.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ  - 8 

1. 

IV Всеукраїнська науково-

методична конференція 

«Принципи системного 

підходу при формуванні 

кваліфікаційних навичок 

здобувачів вищої освіти» 

Експлуатації машин та 

обладнання, 

тел. (05322) 2-29-42 

e-mail: mvivn@pdaa.edu.ua 

minkova@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Квітень  

2018 
х 100 Збірник тез Так 
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2. 

V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Християнська етика в 

освітньому просторі» 

Філософії, історії та 

педагогіки 

тел. 0939035134, 

е-mail: 

filosofiya.pdaa@mail.ru 

тел. 0669646761 

е-mail: 

antmarina63@yahoo.com 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2018 
х 100 Збірник тез Ні 

3. 

VІ Всеукраїнські 

Моргунівські читання з 

міжнародною участю 

«Вернадські антська 

ноосферна революція у 

розв’язанні екологічних та 

гуманітарних проблем» 

Кафедра землеробства і 

агрохімії  нт. В.І.Сазанова 

тел. +380 5322 22793 

 zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Факультет  нтернет ологій 

та екології 

тел. +380 5322 22793  

 zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Травень 

2018 
х 100 Збірник тез Так 

4. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Кафедра землеробства і 

агрохімії: 90-літній поступ і 

звершення» до 90- річчя 

заснування кафедри 

Кафедра землеробства і 

агрохімії  нт. В.І.Сазанова 

тел. +380 5322 22793 

 zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Факультет  нтернет ологій 

та екології 

тел. +380 5322 22793  

 zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2018 
х 100 Збірник тез Ні 

5. 

П’ята Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

вчених «Наукове забезпечення 

розвитку національної 

економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики» 

Фінансів і кредиту 

тел.: (0532) 56-50-03, 

е-mail: 

oleksii.zoria@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2018 
х 100 Збірник тез Ні 

6. 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми обліково-

аналітичного забезпечення 

управління 

підприємницькою 

діяльністю» 

Організації обліку  

та аудиту 

 тел. 05322  

(2-87-48) e-mail : 

taniadugar@ukr.net , 

tetiana.dugar@pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

2018  
х 100 Збірник тез Так 

7. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Ефективне функціонування 

аграрного сектору в 

контексті стратегії стійкого 

розвитку» 

Економіки підприємства, 

тел. (05322) 2-27-64; 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

julija_s84@mail.ru; 

julila_pomaz@mail.rumailto:o

stapenko13@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел: (05322) 2-29-71, 

e-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

2018  
х 80 Збірник тез Ні 
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8. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

сучасної економічної 

науки», присвячена пам’яті 

професора Анатолія 

Трохимовича Опрі 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

тел. (05322) 2-29-91, 

е-mail: 

olena.iegorova@pdaa.edu.ua 

kaf-eted@pdaa.edu.ua, 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Грудень 

2018 
х 100 Збірник тез Так 

1.3. МІЖВУЗІВСЬКІ – 1 

1. Щорічна студентська наукова 

конференція «Сучасні 

інформаційні технології та 

інноваційні методики в 

економіці, менеджменті та 

бізнесі» 

Економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій, 

тел. (05322) 7-33-07 

e-mail: 

informac@pdaa.edu.ua 

minkova@pdaa.edu.ua 

сайт: 

http://www.pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел. (0532) 50-24-79, 

e-mail: pdaa_fof@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Квітень  

2018 

Україна 

Польща 
30 Збірник тез Ні 

1.4. ВУЗІВСЬКІ – 12 

1. 

Науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти ОС «Магістр» за 

підсумками науково-дослідної 

діяльності 

Технології та обладнання 

переробних і харчових 

виробництв, 

 ел.. (05322) 2-29-81, 

e-mail: apv@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Січень 

2018 
х 20 Протокол Ні 

2. 

Науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти за результатами 

проходження виробничих 

фахових практик за напрямами 

підготовки (спеціальностями) 

«Сучасний стан і перспективи 

вдосконалення практичної 

підготовки студентів 

економічного профілю» 

Економіки підприємства, 

тел. (05322) 2-27-64; 

е-mail: 

ekonomika@pdaa.edu.ua, 

julija_s84@mail.ru; 

julila_pomaz@mail.rumailto

:ostapenko13@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел: (05322) 2-29-71, 

e-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2018  
х 20 Збірник тез Ні 

3. 

Науково-практична 

конференція за результатами 

проходження виробничої 

практики  здобувачами вищої 

освіти факультету технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва, 

тел. (05322) 2-27-91 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва, 

тел. (05322) 2-27-91 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень  

2018 
х 50 Протокол Ні 
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4. 

Науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти за результатами 

проходження виробничої 

практики у «Актуальні 

питання розвитку 

і вдосконалення обліку та 

аналізу підприємств» 

Бухгалтерського обліку 

тел. 095 177 43 31 

е-mail: tany198122@ukr.net 

сайт: 

http://www.pdaa.edu.ua/ 

department/kafedra-

buhgalterskogo-obliku 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2018 
х 45 

Протокол, 

збірник 
Ні 

5. 

Науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти 

Секція кафедри 

технологій та засобів 

механізації аграрного 

виробництва 

 ел.. (05322) 2-29-81, 

e-mail: e-mail: 

tzmav@pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Квітень 

2018 
х 20 Збірник тез Ні 

6. 

Науково-практична 

конференція професорсько-

викладацького складу за 

підсумками науково-дослідної 

роботи у 2017 році 

Секція кафедри 

технологій та засобів 

механізації аграрного 

виробництва 

 ел.. (05322) 2-29-81, 

e-mail: tzmav@pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Травень  

2018 
х 20 Збірник тез Ні 

7. 

Наукова конференція 

здобувачів вищої освіти 

«Теоретичні, методологічні та 

практичні аспекти сучасних 

статистичних досліджень» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

тел. (05322) 2-29-91, 

е-mail: 

olena.iegorova@pdaa.edu.u

a 

kaf-eted@pdaa.edu.ua, 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Травень 

2018 
х 50 Збірник тез Ні 

8. 

Студентська науково-

практична конференція  по 

результатам захисту звітів з 

навчальної практики 

здобувачів вищої освіти 1 

курсу денної форми навчання 

Кафедра технологій та 

засобів механізації 

аграрного виробництва 

 ел.. (05322) 2-29-81, 

e-mail: e-mail: 

tzmav@pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Червень 

2018 
х 25 Протокол Ні 

9. 

Науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти по результатам захисту 

звітів з виробничої практики 

Кафедра селекції, 

насінництва і генетики 

тел. (05322) 502351, 

e-mail: 

selection_58@ukr.net  

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Факультет  нтернет ологій 

та екології  

тел. (05322) 502351, 

e-mail: selection_58@ukr.net  

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Червень  

2018 
х 25 Протокол Ні 
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10. 

Наукова конференція 

здобувачів вищої освіти по 

результатам захисту звітів з 

навчальної практики 

«Економічної теорії» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

тел. (05322) 2-29-91, 

е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua, 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Липень  

2018 
х 75 Протокол Ні 

11. 

Науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти за результатами 

проходження виробничої 

практики «Актуальні 

питання розвитку 

і вдосконалення обліку та 

аналізу підприємств» 

Бухгалтерського обліку 

тел. 095 177 43 31 

е-mail: tany198122@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua/ 

department/kafedra-

buhgalterskogo-obliku 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

2018 
х 40 

Протокол, 

збірник 
Ні 

12. 

Науково-практична 

конференція здобувачів вищої 

освіти ОС «Магістр» за 

підсумками науково-дослідної 

діяльності 

Технології та обладнання 

переробних і харчових 

виробництв, 

 ел.. (05322) 2-29-81, 

e-mail: apv@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Листопад 

2018 
х 20 Протокол Ні 

2. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.1. МІЖНАРОДНІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ  - 2 

1. Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція  «Формування та 

перспективи розвитку 

підприємницьких структур в 

рамках інтеграції до 

європейського простору» 

Підприємництва і права, 

тел. (05322) 2-29-91, 

2-87-02; 

е-mail: 

kaf_batap_pdaa@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та 

менеджменту, 

тел.+380 532 500273 

факс +380 532 500273е- 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2018  

Україна  

Молдова 

Азербайджан 

150 Збірник тез Так 

2. 

VII Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція  «Лікарське 

рослинництво: від досвіду 

минулого до новітніх 

технологій»  

Кафедра землеробства і 

агрохімії  нт. В.І.Сазанова 

тел. +380 5322 22793  

 zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Факультет 

 нтернет ологій та 

екології 

тел. +380 5322 22793  

 zemlerobstvo@pdaa.edu.ua 

сайт: 

http://www.pdaa.edu.ua 

Грудень 

2018 

Білорусь, 

Італія, 

Казахстан, 

Азербайджан, 

Польща, 

Болгарія, 

Росія, 

Естонія 

100 Збірник тез Ні 

2.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ – 12 
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1. 

III Всеукраїнська науково-

практична Інтернет 

конференція 

«Вирішення сучасних 

проблем у ветеринарній 

медицині» 

Паразитології та 

ветеринарно-санітарної 

експертизи 

тел. (095)1588578 

e-mail: 

leonid.korchan@pdaa.edu.ua 

Ветеринарної медицини, 

тел. (0532) 2-28-93, 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

dekvetmed@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu..ua 

Лютий 

2018   
х 100 Збірник тез Ні 

2. 

III Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Інноваційні 

аспекти систем безпеки 

праці, захисту 

інтелектуальної власності». 

Безпеки життєдіяльності 

 ел.. (805322) 7-34-94 

Е-mail: 

kafedra_BGD@ukr.net 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел.. (05322) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень  

2018 
х 60 Протокол Так 

3. 

Всеукраїнська наукова 

Інтернет-конференція 

«Проблеми та перспективи 

розвитку 

сільськогосподарського 

машинобудування» 

Галузеве машинобудування, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: gm_pdaa@ukr.net, 

сайт: https://goo.gl/QmUACr 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень  

2018 
х 50 Збірник тез Так 

4. 

ІV Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Актуальні 

проблеми та перспективи 

розвитку обліку, аналізу та 

контролю в соціально-

орієнтованій системі 

управління підприємством» 

Бухгалтерського обліку 

тел. 050 106 79 32 

е-mail: uluanchenko@ukr.net 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua/ 

department/kafedra-

buhgalterskogo-obliku 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Квітень 

2018 
х 100 Збірник тез Ні 

5. 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція 

«Сучасні проблеми 

біобезпеки в Україні» 

 

Інфекційної патології, 

гігієни, санітарії та 

біобезпеки 

тел. (05322) 2-28-93; 

е-mail: infpat@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu..ua 

Ветеринарної медицини, 

тел. (0532) 2-28-93, 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

dekvetmed@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu..ua 

Квітень 

 2018  
х 50 Збірник тез Ні 

6. 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Основні 

тенденції розвитку правової 

науки у сучасній Україні» 

Підприємництва і права, 

тел. (05322) 2-29-91, 

2-87-02; 

е-mail: 

kaf_batap_pdaa@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел.+380 532 500273 

факс +380 532 500273е- сайт:  

http://pdaa.edu.ua 

Травень  

2018  
х 100 Збірник тез Ні 

7. 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Актуальні 

Хірургії та акушерства   

тел. (05322) 2-27-54 

e-mail: kaf.chir@ukr.net 

Ветеринарної медицини, 

тел. (0532) 2-28-93, 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

Вересень  

2018  
х 50 Збірник тез Ні 
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проблеми ветеринарної 

хірургії та акушерства» 

сайт: http://pdaa.edu..ua dekvetmed@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu..ua 

8. 

ІІІ  Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Актуальні 

питання технології 

продукції тваринництва» 

Технології переробки 

продукції тваринництва, тел. 

(05322) 2-27-91 

е-mail: 

oksana.kravchenko@pdaa. 

edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

тел. (05322) 2-27-91 

dektvppt@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

 

Жовтень 2018 х 70 Збірник тез Так 

9. 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Управління 

соціально-економічним 

розвитком держави, 

регіону, підприємства» 

Менеджменту, 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail: 

mamedova2106@ukr.net; 

сайт:  

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

tment/kafedra-menedzhmentu 

Економіки та менеджменту, 

тел. (05322) 2-29-71, (0532) 

61-21-10, 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Жовтень 

 2018 
х 50 Збірник тез Ні 

10. 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Сучасні 

аспекти лікування і 

профілактики хвороб 

тварин» 

Терапії  

тел. (05322) 2-89-11 

e-mail: terapia@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu.ua 

Ветеринарної медицини, 

тел. (0532) 2-28-93, 

e-mail: fvmpoltava@ukr.net 

dekvetmed@pdaa.edu.ua 

сайт: http://pdaa.edu..ua 

Листопад 

2018  
х 50 Збірник тез Ні 

11. 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція «Теорія та 

практика публічного 

управління» 

Публічного управління та 

адміністрування 

тел. (05322) 50-25-22; 

е-mail:  pua@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Економіки та менеджменту, 

тел. (05322) 2-29-71, (0532) 

61-21-10, 

е-mail: fem@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Грудень 

2018 
х 50 Збірник тез Ні 

12. 

Всеукраїнська науково-

практична  нтернет-

конференція «Енерго- і 

ресурсозберігаючі 

технології та машини в 

переробних та харчових 

виробництвах» 

Технології та обладнання 

переробних і харчових 

виробництв, 

 ел.. (05322) 2-29-81, 

e-mail: apv@pdaa.edu.ua 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел.. (05322) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Грудень 

2018 
х 30 Протокол Так 

3.  ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 

3.1 ВУЗІВСЬКІ – 7 

1. 

Круглий стіл на базі ТОВ 

«Чиста криниця» на тему: 

«Проблеми сучасного 

машинобудування» 

Галузеве машинобудування, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: gm_pdaa@ukr.net, 

сайт: https://goo.gl/QmUACr 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Січень   

2018 
х 15 Протокол Ні 
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2. 

Круглий стіл на базі СТОВ 

«Воскобійники» на тему: 

«Сучасну тенденції  

розвитку ґрунтообробної 

техніки» 

Галузеве машинобудування, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: gm_pdaa@ukr.net, 

сайт: https://goo.gl/QmUACr 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

е-mail: mech@pdaa.edu.ua; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Січень   

2018 
х 15 Протокол Ні 

3. 

«Проблеми практичної 

підготовки здобувачів 

вищої освіти технічних 

спеціальностей аграрних 

ВНЗ» 

Експлуатації машин та 

обладнання, 

тел. (05322) 2-29-42 

e-mail: mvivn@pdaa.edu.ua 

minkova@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Інженерно-технологічний, 

тел. (05322) 2-29-81, 

e-mail: mech@pdaa.edu.ua 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua 

Лютий  

2018 
х 50 Протокол Ні 

4. 

Круглий стіл «2018: 

актуальні аспекти обліку та 

оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання» 

Бухгалтерського обліку 

тел. 050 230 10 31 

е-mail: mvt0666@gmail.com 

сайт: http://www.pdaa.edu.ua/ 

department/kafedra-

buhgalterskogo-obliku 

Обліку та фінансів 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2018 
х 30 Протокол Ні 

5. 

Круглий стіл «Сучасний стан 

та перспективи 

удосконалення практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти» 

Фінансів і кредиту, 

тел. (05322) 2-87-48, 

(0532) 55-25-22 

е-mail: 

zorya31031983@gmail.com; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Березень 

2018 
х 50 Протокол Ні 

6. 

Круглий стіл за 

результатами науково-

дослідної роботи з 

дисципліни «Економічна 

теорія ІІ» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

тел. (05322) 2-29-91, 

е-mail: 

kaf-eted@pdaa.edu.ua, 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Червень  

2018 
х 70 Протокол Ні 

7. 

Круглий стіл «Оцінювання 

фінансового стану суб’єктів 

малого підприємництва: 

методичні особливості та 

практичні аспекти» 

Економічної теорії та 

економічних досліджень, 

тел. (05322) 2-29-91, 

е-mail: 

olena.iegorova@pdaa.edu.ua 

kaf-eted@pdaa.edu.ua, 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Обліку та фінансів, 

тел. (0532) 50-24-79, 

е-mail: pdaa_fof@ukr.net; 

сайт:  http://pdaa.edu.ua 

Листопад 

2018 
х 25 Протокол Ні 

 

 

 
Завідувач відділу з питань інтелектуальної власності                        Т.В. Булах 

(05322) 2-29-53 
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