
 

ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ 

у Миколаївській області учасників Міжнародного форуму  

«Стратегія інтеграції аграрної освіти, науки, виробництва:  

глобальні виклики продовольчої безпеки та змін клімату» 

 

Дата проведення:  
27-28 травня 2021 р. 

Організатори 

Міністерство освіти і науки України 

Національна академія аграрних наук України 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Миколаївська обласна рада 

Південний міжрегіональний науковий центр Національної 

академії аграрних наук України 

Науково-навчально-виробничий консорціум «Південний» 

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН 

(FAO) 

Миколаївський національний аграрний університет 

Науковий парк «Агроперспектива» Миколаївського 

національного аграрного університету 

Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф 

(Німеччина) 

Краківський економічний університет (Польща) 

Костанайський інженерно-економічний університет імені 

М. Дулатова (Казахстан)  

Вірменський національний аграрний університет 

(Вірменія) 

Університет Баня-Луки (Боснія і Герцеґовина) 

Місце проведення:  

 

27 травня 2021 р. 

Навчально-науково-практичний центр Миколаївського національного 

аграрного університету, інноваційний полігон з трансферу сучасних технологій 

в АПК, що розташований біля с. Сеньчине Миколаївського району 

Миколаївської області (107 км автомагістралі Миколаїв-Одеса) 
 

28 травня 2021 р. 

спортивно-оздоровчий комплекс «Sportium»,  

вул. Приморська, 68/1, м. Очаків, Миколаївська область 
 

телефон для довідок: + 380 512-40-91-97 

Контактна особа від МНАУ: 

Новіков О.Є., проректор з наукової роботи МНАУ, тел. +380 95 2881950 



 

26 травня 2021 року 

Місце проведення: м Миколаїв, Миколаївська область, готель МНАУ 

«Агроосвіта» (пр-т Героїв України, 91-А) тел.: (0512) 42-48-96, 

050-90-612-98. 

 

З 7.00 - заїзд та поселення в готель МНАУ «Агроосвіта» за адресою: (пр-т Героїв 

України, 91-А) 

8.00 - 11:00 - сніданок (готель МНАУ «Агроосвіта», пр-т Героїв України, 91-А) 

11.00 - 12.00 - трансфер від готелю до університету (вул. Георгія Гонгадзе, 9) 

12.00 - 13.00 - знайомство з університетом 

13.00 - 14.00 - обід (студентська їдальня, вул. Георгія Гонгадзе, 3-А) 

14.00 - 15.00 - екскурсія (Обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми») 

15.00 - 15.30 - перерва на каву (в музеї) 

15.30 - 16.00 - продовження екскурсії (Обласний краєзнавчий музей 

«Старофлотські казарми») 

16.00 - 16.30 - трансфер до причалу 

16.30 - прогулянка на катері по Дніпро-Бузькому лиману  

(приблизно 1 година) 

17.30 - 18.00 - трансфер до університету (вул. Георгія Гонгадзе, 3-А) 

18.00 - 19.00 - вечеря (студентська їдальня) 

з 19.00 - трансфер до готелю МНАУ «Агроосвіта» (пр-т Героїв України, 91-А) 

20.00 - дружнє спілкування 

 

27 травня 2021 року 

8:00 - 8:30 - сніданок (готель МНАУ «Агроосвіта», пр-т Героїв України, 91-А) 

з 8:30 - переїзд до інноваційного полігону з трансферу сучасних технологій в 

агропромисловому комплексі (приблизно 45 хв., с. Сеньчине, Миколаївський 

район, Миколаївська область)  

9:30 - 10:00 - реєстрація та збір учасників 

10:00 - 10:30 - презентація факультетів та філій кафедр на виробництві 

10:30 - 11:30 - презентація нових сортів зернових культур усіх вітчизняних і 

провідних міжнародних селекційних центрів (Німеччина, Сербія, Чехія та ін.) 

11:30 - 12:00 - церемонія урочистого відкриття Міжнародного Дня поля: 

- вітальне слово ректора Миколаївського національного аграрного університету 

Шебаніна В.С.; 

- вітальне слово Міністра освіти і науки України Шкарлета С. М.;  

- вітальне слово голови Миколаївського обласної державної адміністрації 

Кіма В.О.; 

- вітальне слово голови Миколаївської обласної ради Замазєєвої Г.В.;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


 

- вітальне слово Президента Національної академії аграрних наук України 

Гадзало Я.М.; 

- вітальне слово представників зарубіжних закладів вищої освіти Німеччини, 

Польщі, Боснії та Герцеговини, Румунії, Сербії, Казахстану, Узбекистану, 

Киргизстану, Таджикистану, Вірменії, Азербайджану та представників 

вітчизняних і зарубіжних селекційних центрів.  

12:00 - 13:00 - презентація сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняного та 

зарубіжного виробництва - LOZOVA, MASHINERY, JOHN DEER, LEMKEN, 

NEW HOLLAND, CLAAS, CASE, JCB, KUHN, VADERSTAD та ін. 

13:00 - 14:00 - ознайомлення з сучасними технологіями вирощування зернових 

культур 

14:00 - 14:30 - презентація інноваційних технологій вирощування сільськогос-

подарських культур на зрошенні 

14:30 - трансфер до спортивно-оздоровчого комплексу «Sportium», м. Очаків 

(приблизно 1 година) 

15:30 - 16:30 - обід 

16:30 - 18:30 - пленарне засідання міжнародної науково-практичної конференції  

18:30 - 20:00 - культурна програма  

20:00 - вечеря. 
 

28 травня 2021 року 

8:00 - 8:30 - сніданок (спортивно-оздоровчий комплекс «Sportium») 

8:30 - 9:50 - робота в секціях міжнародної науково-практичної конференції  

9:50-10:00 - підведення підсумків міжнародної науково-практичної конференції 

10:00 - 10:30 - трансфер до порту «Очаків» 

з 10:30 - екскурсія на острів Березань та Національний природний парк 

«Білобережжя Святослава», Кінбурнська Коса (приблизно 3 години) 

13:30 - 14:30 - ланч на природі 

14:30 - трансфер до порту «Очаків» (приблизно 1,5 години) 

16.00 - трансфер до готелю МНАУ «Агроосвіта», пр-т Героїв України, 91-А 

(приблизно 1,5 години) 

17.30 - 18.00 - вільний час 

18:00 - 19:00 - вечеря 

19.00 - дружнє спілкування 
 

29 травня 2021 року 

8:30 - 9:30 - сніданок (готель «Агроосвіта») 

10:00 - від'їзд 


