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ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

УМАНСЬКОГО НУС НА 2020 РІК 

№ 

з/п 
Організація та участь у заходах Термін виконання, відповідальний 

1. 

Засідання ради молодих учених. Розгляд та 

затвердження плану науково-практичної роботи РМУ 

на 2020 рік 

березень 

Прокопчук І. В. 

тел.: 0972285417 

2. 
Науково-практичний  семінар «Сучасні технології в 

садівництві» 

березень 
Мельник Ю. В. 

тел.:(04744) 3-23-26 

e-mail: plodroma@ukr.net 

3. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві 

читання) 

березень 
Рябовол Я. С. 

e-mail: konf_genbeed@ukr.net 

тел.: (04744) 3-41-63 

4. 
Міжнародна наукова інтернет-конференція  «Інновації 

в садівництві» 

березень 

Чаплоуцький А. М. 

тел.:(04744) 3-23-26 

e-mail: plodroma@ukr.net 

5. 
Круглий стіл «Логістика та її значення у поліпшенні 
торгівлі сільськогосподарською продукцією» 

березень 

Тупчій О. С. 
тел.: (04744) 3-87-89 

e-mail: economics@udau.edu.ua 

6. 
Круглий стіл «Облік і оподаткування: від теорії до 

практики» 

березень 

Михайловина С.О. 

тел.: 0671415423 

e-mail: mihailovina@gmail.com 

7. 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інноваційні технології та підвищення ефективності 

виробництва харчових продуктів» (заочна форма) 

квітень 

Пиркало В. В., Чернега А.О. 

тел.: 0971486919 

e-mail: chernega_andrii@ukr.net 

8. 

Міжнародна конференція «Проблеми лінгвістики й 

методики викладання мов у контексті входження 

України в європейський простір» 
 

квітень 

Василик О. Б. 

тел.: (04744)3-20-50 
e-mail: ukr.flanguages@udau.edu.ua 

9. 

IV Міжнародна науково-практична конференція: 

«Філософія саду і садівництва у світовій культурі: 

джерела та новітні інтерпретації» 

квітень 

Коваленко-Чукіна І. Г. 

тел.: 0674740951 
тел.: (04744)3-22-26 

10. 

Всеукраїнська інтернет-конференція «Геодезія, 

картографія, землеустрій, кадастр: наукові 

дослідження та практичні вишукування» 

квітень 

Прокопенко Н. А. 

тел.: 0959428835 
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11. 
Науковий дискусійний семінар «Медична реформа: 

суть та соціально-економічні наслідки» 

квітень 

Осіпова А. А. 

тел.: (04744) 3-18-24 

e-mail: 1207alla@udau.edu.ua 

12. 
Всеукраїнський семінар «Психолого- педагогічні 

основи підвищення спортивної активності студентів» 

квітень 

Кулібабчук В. В. 

тел.: (04744) 3-23-18 

тел.: 063711-05-59 

e-mail: fizvuhovannya@gmail.com 

13. 
Науковий дискусійний семінар «Облікові аспекти 

оподаткування: реформування та впровадження» 

квітень 

Михайловина С.О. 

тел.: 0671415423 

e-mail: mihailovina@ gmail.com 

14. 

Науково-практичні інтернет- конференція: 

«Інтенсивні технології в садово-парковому 

господарстві» 

квітень 

Осіпов М. Ю. 

тел.: 0977221644 

15. 
Міжнародна конференція «Проблеми 

лісового господарства» 

травень 

Іващенко І. Є. 

тел.: 0474434379 

тел.: (04744) 3-43-79 

e-mail: forestry@udau.edu.ua 

16. 
Міжнародна конференція «Логістичний менеджмент: 

проблеми та перспективи» 

травень 

Загороднюк О. В. 

тел.: 0679350129 

17. 
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і 

науково-педагогічних працівників 

травень 

Прокопчук І. В. 

тел.: 0664048035 

тел.: (04744) 3-43-84 
e-mail: pivotbi@ukr.net 

18. 
Всеукраїнська конференція «Рубіновські читання»  в 

рамках святкування  «Дня науки» 

травень 

Борисенко В. В. 

тел.: (04744) 3-22-13 

e-mail: zemlerobstvo@udau.edu.ua 

19. Круглий стіл «Композиції в ландшафтному дизайні» 

травень 

Осіпов М. Ю. 

тел.: 0977221644 

20. 
Науково-методичний семінар «Візуалізація даних та 

бізнес-аналітика: можливості Excel» 

травень 

Попелнуха К. М. 

тел.: (04744) 3-33-08 

e-mail: ekis@udau.edu.ua 

21. 

ХІІ  Міжнародна науково-практична конференція 

«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах 

ринкових відносин» 

травень 

Осіпова А. А. 

тел.: (04744) 3-18-24 

e-mail.: finansi_kredit.unus@gmail.com 

22. День поля в Уманському НУС 

чевень 

Прокопчук І. В. 

тел.: 0972285417 

23. 
Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні 

проблеми біології» 

червень 

Даценко А. А. 

тел.: (04744)3-20-63 
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24. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні проблеми агрономії» 

(Зінченкові читання) 

червень 

Кравченко В. С. 

тел.: (04744)3-20-76 

тел.: +38-068-015-84-11 

e-mail:  cropproduction@udau.edu.ua 

e-mail:  vitalii_12@ukr.net 

25. 
Науково-практичний семінар «Актуальні питання 

сучасного землеробства» 

червень 
Борисенко В. В. 

тел.: (04744) 3-22-13 

e-mail: zemlerobstvo@udau.edu.ua 

26. День саду  в Уманському НУС 

вересень 

Чаплоуцький А.М. 

тел.: 0979143988 

27. 
Всеукраїнська інтернет-конференція 

«Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» 

вересень 

Рябовол Я. С. 

e-mail: konf_genbeed@ukr.net 

тел.: (04744) 3-41-63 

28. 
Економічний семінар «Об'єднання територіальних 

громад та їх значення у відродженні села» 

вересень 

Тупчій О. С. 

тел.: (04744) 3-87-89 

e-mail: economics@udau.edu.ua 

29. 

ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Екологія – шляхи гармонізації відносин 

природи та суспільства» 

жовтень 

Нікітіна О. В. 

тел.: (04744)3-44-01 

30. 
Міжнародна конференція «Актуальні питання 

аграрної науки» 

листопад 

Рассадіна І. Ю. 

тел.: (04744) 3-43-84 

e-mail: pivotbi@ukr.net 

31. 
Науково-практичний семінар «Машиновикористання 

в сільськогосподарських підприємствах» 

листопад 

Худік Л. М. 

тел.: 0983369365 

тел.: (04744) 3-98-37 

32. 

Участь в організації і проведенні науково-практичних 

конференцій згідно з планом-регламентом Уманського 

НУС 

упродовж року 

всі члени РМУ 

33. Засідання ради молодих учених 
упродовж року 

всі члени РМУ 

34. 
Засідання ради молодих учених. Розгляд та 
затвердження звіту науково-практичної роботи РМУ за 

2020 рік 

грудень 
всі члени РМУ 

 

 

 

Голова РМУ Уманського НУС                                                            
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