
ПЛАН  

проведення наукових і науково-технічних заходів на 2016-2017 н.р. 

кафедра «Машини та обладнання агропромислового виробництва» 

 

№ 

п/п 

Назва науково-технічних 

заходів (для міжнародних 

англійською мовою) 

Місце  

проведення 

Термін 

проведення  

Телефон, факс,  

e-mail,  

сайт факультету 

Країна Орієнтовна 

кількість 

учасників  

Посвідчення 

(так, ні) 

1 Міжнародна науково-

практична конференція 

присвячена 50-річчю ІТФ 

ПДАА  

Кафедра 

«Машини та 

обладнання 

АПВ» 

20-21 жовтня 

2016р. 

05322 2-29-81, 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

Україна 15 

п'ятнадцять  

Ні  

2 Круглий стіл ПАФ 

«Подоляка» Диканського 

району Полтавської області 

ПАФ «Подоляка» 

Диканського 

району 

Полтавської 

області 

Листопад 

2015р.  

05322 2-29-81, 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

Україна 10 (десять) Так 

3 Наукова конференція ОКР 

«Магістр» кафедри на тему: 

«Процеси, машини та 

обладнання АПВ» за 

підсумками науково-

дослідної роботи заочної 

форми навчання 

Кафедра 

«Машини та 

обладнання 

АПВ» 

Листопад 

2015р. 

05322 2-29-81, 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

Україна 10 (десять) Ні 

4 Всеукраїнська науково-

практична інтернет 

конференція з проблем 

вищої освіти на тему 

«Енерго- і 

ресурсозберігаючі 

технології та машини в 

аграрному виробництві» 

Кафедра 

«Машини та 

обладнання 

АПВ» 

15-17 грудня 

2016р. 

05322 2-29-81, 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

Україна 60 (шістдесят) Так  

5 Наукова конференція ОКР Кафедра Лютий 2016р. 05322 2-29-81, Україна 25 (двадцять Ні 

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


«Магістр» кафедри на тему: 

«Процеси, машини та 

обладнання АПВ» за 

підсумками науково-

дослідної роботи денної 

форми навчання  

«Машини та 

обладнання 

АПВ» 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

п’ять) 

6 Круглий стіл ПАТ 

«Галещина, машзавод» 

Козельщинського району 

Полтавської області на 

тему: «Сучасну тенденції  

розвитку ґрунтообробної 

техніки» 

ПАТ «Галещина, 

машзавод» 

Козельщинського 

району 

Полтавської 

області 

Квітень 

2017р. 

05322 2-29-81, 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

Україна 6 (шість) Так 

7 Науковий семінар 

викладачів кафедри на тему: 

«Енергозабезпеченість та 

енергозбереженість в 

сільському господарстві» 

Кафедра 

«Машини та 

обладнання 

АПВ» 

Травень 

2017р. 

05322 2-29-81, 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

Україна 12 

(дванадцять) 

Ні 

8 Круглий стіл в ТОВ 

«Агрофірма «Добробут» 

Козельщинського району: 

«Інтеграція науки в 

агропромисловому 

комплексі»  

ТОВ «Агрофірма 

«Добробут» 

Травень 

2017р. 

05322 2-29-81, 

http://www.pdaa.edu. 

ua/content/inzhenerno-

tehnologichnyy-

fakultet 

Україна 8 (вісім) Так 

 
Керівник завідувач кафедри Машини та обладнання АПВ к.т.н., доцент 

професор кафедри                                                                                                                                                                           В.М.Арендаренко  

 

Технічний секретар старший викладач кафедри «Машини та обладнання АПВ» Полтавська ДАА м. Полтава вул. Г. Сковороди 1/3, 

навчальний корпус №3, тел./факс 05322 2-29-81,  

e-mail lavrenkovv@ukr.net                                                                                                                                                               В.В.Лавренко  
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