ЗАТВЕРДЖУЮ
Інституту агроекології
користування НААН,
НААН
Фур дичко
2017 р.

проведення в 2017 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН занять з
підвищення кваліфікації за напрямами:
V
V
У
V

«Економіка природокористування та розвиток сільських територій»,
«Збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату»,
«Екологічна безпека аграрного виробництва»,
«Моніторинг ресурсів агросфери»

Час
прове
дення

Перелік заходів

Відповідальна
особа

9 жовтня
Зав. сектору підготовки наукових
кадрів та методично-інформаційного
забезпечення
Хітренко Тетяна Федорівна
Директор ІАП д.е.н., д.с.-г.н., академік
НААН
Фурдичко Орест Іванович

Місце
проведення

10:0011:00

Реєстрація слухачів курсів в
Інституті агроекології і
природокористування,
організаційні питання

11:0011:30

Вступне слово

11:4013:00

Досягнення нейтрального
рівня деградації грунтів
відповідно до Конвенції
боротьби з опустелюванням
земель

Г.н.с., д.с.-г.н., академік НААН
Тараріко Олександр Григорович

14:0015:20

Робота з науково-методичною
літературою

Зав. бібліотекою Клеветенко
Людмила Анатоліївна

Бібліотека
II поверх

16:0017:00

Реєстрація та поселення
слухачів курсів у готелігуртожитку

Аспірант
Шавріна Віра Ігорівна

Г отельгуртожиток

10 жовтня
Г.н.с. відділу агроекології і
біобезпеки, д.б.н., академік НААН
Бойко Анатолій Леонідович

10:0011:20

Біобезпека і віруси

11:4013:00

Формування фітопатогенного
фону в агроекоценозах

Пр.н.с. сектору органічного
виробництва, д.б.н., професор
Парфенюк Алла Іванівна

14:0015:20

Використання імітованої
мікрогравітації на
продуктивність рослин за умов

В.о. зав. лабораторії екології вірусів
та біобезпеки к.б.н.
Цвігун Вікторія Олександрівна

Мала зала
засідань
II поверх

Мала зала
засідань
II поверх

403
IV поверх

вірусної інфекції

15:4017:00

Екологія мікроміцетів

10:0011:20

Функціонування біоти за дії
пестицидів

11:4013:00

Біогеохімія агроекологічних
досліджень

14:0015:20

Особливості міграції
радіонуклідів в агросфері

15:4017:00

Екологічна оцінка дії
пестицидів і агрохімікатів

10:0011:20

Природно-заповідний фонд і
екомережа України

11:4013:00

Баланс поживних речовин в
умовах зеленого зростання
сільського господарства

14:0014:30

Формування
торфосапропелетеки та
гербарію агроландшафтів

14:4015:30

Відходи тваринництва у
балансі поживних речовин

15:4017:00

Екологічні проблеми
промислового птахівництва в
Україні; Методичні підходи
екологічного оцінювання
впливу виробництва
птахопродукції на стан НПС

н.с. лабораторії екології вірусів та
біобезпеки
Орловський Анатолій Вікторович
Пр.н.с. сектору органічного
виробництва, д.б.н., професор
Парфенюк Алла Іванівна
11 жовтня
В.о. зав. лабораторії екології
мікроорганізмів
Бровко Ірина Степанівна
С.т.с. лабораторії екології водноболотних угідь і торфовищ
к. г.-м. н.
Єгорова Тетяна Михайлівна
Пр.н.с. лабораторії радіоекології
аграрних і лісових екосистем,
професор
Чоботько Григорій Михайлович
В.о. зав. лабораторії екології
мікроорганізмів
Бровко Ірина Степанівна
12 жовтня
Зав. відділу охорони ландшафтів,
збереження біорізноманіття і природо
заповідання д.б.н., с.н.с.,
Коніщук Василь Васильович
Зав. відділу екотоксикології,
д.с-г.н., професор
Моклячук Лідія Іванівна ,
Зав. відділу охорони ландшафтів,
збереження біорізноманіття і
природозаповідання д.б.н., с.н.с.,
Коніщук Василь Васильович
В.о. зав. лабораторії моніторингу
агробіоресурсів
Никифорук Оксана Василівна;
с.н.с. лабораторії моніторингу
агробіоресурсів
Пінчук Валерій Олександрович;
н.с. лабораторії моніторингу
агробіоресурсів
Мінералов Олег Іванович
С.н.с. лабораторії реабілітації грунтів,
к.б.н.,
Тертична Ольга Василівна

405
IV поверх

Мала зала
засідань
II поверх

109
І поверх

Мала зала
засідань
II поверх

412
IV поверх

512
V поверх

Мала зала
засідань
II поверх

13 жовтня
10:00-

Збалансований розвиток

Зав. лабораторії розвитку сільських

Мала зала

11:20

сільських територій в
контексті євроінтеграційних
процесів

11:4012:30

Методика оцінки рівня
екологічної безпеки в
аграрному секторі економіки

12:40

Підсумкове заняття, вручення
свідоцтв

територій, д.с-г.н.
Палапа Надія Василівна

засідань
II поверх

Зав. відділу економіки
природокористування в агросфері
д.е.н., с.н.с.
Шкуратов Олексій Іванович
Директор ІАП д.е.н.,д.с.-г.н., академік
НААН
Фурдичко Орест Іванович
Зав. відділу економіки
природокористування в агросфері
д.е.н., с.н.с.
Шкуратов Олексій Іванович

Зав. відділу підготовки наукових кадрів та
методично-інформаційного забезпечення

Ю.О. Зацарінна

