
Додаток 2 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ФОРУМУ 
№ 
з/п Назва дискусійної панелі Тематика для обговорення Модератори панелі Відповідальні за проведення 

дискусійної панелі 

1 
Сучасні моделі 
сільського 
господарства 

1. Холдинги в системі 
агрогосподарювання України 
фермерські господарства 
2. Розвиток аграрних ринків 
3. Органічне виробництво: 
порятунок чи PR?  
4. Нішеві культури 
5. ГМО в сільському 
господарстві 
6. Самозайнятість населення 

Оничко Віктор Іванович, к.с.-г.н.,  
доцент, завідувач кафедри селекції 
Колосок Інна Олександрівна, 
головний агроном ТОВ «Інберрі»  

Коваленко Ігор Миколайович 
декан факультету агротехнологій 
та природокористування 
 
kovalenko_977@ukr.net 
 
тел.: (0542) 70-11-54 

  7.    

2 

Точне землеробство та 
цифрові технології в 
сільському 
господарстві 

1. Сільське господарство 4.0 – 
5.0 майбутнє технології 
землеробства; 
2. Стан та перспективи 
розвитку точного землеробства 
3. Інтернет речей (IoT) та 
використання великих даних в 
землеробстві 
4. Робототехніка в сучасному 
машинобудівництві 
5. Технології віртуальної 
реальності  

Зубко Владислав Миколайович, 
к.т.н., доцент, завідувач кафедри 
тракторів, сільськогосподарських 
машин та транспортних технологій 
Пікульов Андрій Володимирович 
начальник сервісу Сумської філії 
ТОВ «Юпітер 9» (John Deere) 

Довжик Михайло Якович 
Декан інженерно-технологічного 
факультету 
dovgukm@ukr.net 
 
телеф.: тел.: (0542) 70-11-49 

3 
Циркулярна економіка 
- переосмислення 
відходів як ресурсів  

1. Трансформація індустрії у 
напрямі до циркулярної економіки 
2. Біотехнології та 
біорозкладальні матеріали 
3. Відповідальне споживання  
4. Роздільне збирання та 
переробка побутових відходів 

Бідюк Дмитро Олегович, к.т.н., 
доцент кафедри технології 
харчування, керівник проекту 
FoodBioPack  
Шевченко Тетяна Іванівна, к.е.н., 
доцент, старший науковий 
співробітник науково-дослідної 

Пасько Олег Віталійович 
завідувач НДЧ 
 
o.pasko@snau.edu.ua  
 
тел.: (0542) 70-10-42 
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5. Шерингова економіка частини   

4 Сталий розвиток та 
екологічна безпека 

1. Екологічна освіта та сталий 
розвиток 
2. Протидія кліматичним 
змінам та захист повітряного 
середовища 
3. Зелена економіка  
4. Збереження біорізноманіття 
та природних ландшафтів 
5. Менеджмент водних 
ресурсів 

Мельник Олена Сергіївна, к.т.н., 
завідувачка проектного сектору 
НДЧ, доцент кафедри екології та 
ботаніки, 
Шевченко Яна Миколаївна  
головний спеціаліст відділу 
державного екологічного нагляду 
(контролю) водних ресурсів 
державної екологічної інспекції у 
Сумській області 
 

Коваленко Ігор Миколайович 
декан факультету агротехнологій 
та природокористування 
 
kovalenko_977@ukr.net 
 
тел.: (0542) 70-11-54 
 

5 
Сучасні технології в 
тваринництві. 
Ветеринарна медицина  

1. Чи дійсно збиткове 
тваринництво?  
2. Геномна селекція – новий 
тренд в тваринництві 
3. Аквакультура, 
бджільництво, козівництво: чи є 
ніші в тваринництві? 
4. Благополуччя тварин: 
актуальність для України.  
5. Ветеринарна медицина ХХІ 
сторіччя. 
6. Створення равликової 
ферми на власному городі. 

Улько Лариса Григорівна, д.вет.н., 
професор, завідувач кафедри 
терапії, фармакології клінічної 
діагностики та хімії 
Рошка Федір Георгійович, 
директора ТОВ «Молоко вітчизни» 

Нечипоренко Олександр 
Леонідович 
декан факультету ветеринарної 
медицини  
 
f_vet@ukr.net  
 
тел.: (0542) 62-78-45 
 

6 
Лідерство та 
формування 
індивідуального бренду  

1. Транзит від керівництва до  
лідерства 
2. Аграрна сфера: чи це 
престижно?  
3. Індивідуальний бренд та 
особливості його формування  
4. Тест на лідерство 

Блюмська-Данько Ксенія 
Валеріївна, к.е.н., доцент, директор 
офісу промоції, доцент кафедри 
маркетингу та логістики 
Лободін Володимир 
Миколайович, директор ТРЦ 
«Мануфактура»   

Блюмська-Данько Ксенія 
Валеріївна, к.е.н., доцент, 
директор офісу промоції 
 
promotion@snau.edu.ua  
 
тел.: (0542) 70-11-73 

7 
Інноваційний розвиток 
АПК та сільських 
територій  

1. Ефективний аграрний 
бізнес сучасності 
2. Внутрішні чи зовнішні 

Медвідь Вікторія Юріївна, д.е.н., 
професор, професор кафедри 
економіки та підприємництва  

Строченко Наталія Іванівна 
декан факультету економіки і 
менеджменту  
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інвестиції перспектива розвитку 
вітчизняного АПК?  
3. Аграрні інновації  
4. Реформа децентралізації  
5. Сталість сільських 
територій. 
6. Самозайнятість, сільський 
туризм. 
7. Кейси ефективної роботи 
від успішних лідерів агробізнесу. 
 

Маслак Олександр Миколайович, 
к.е.н., доцент, директор 
Департаменту агропромислового 
розвитку Сумської ОДА  

nataliyastrochenko@gmail.com 
 
тел.: (0542) 70-11-60 

 

 

research.snau@gmail.com  - Пасько Олег Віталійович – пошта на яку надсилати тези 

Назву листа прохання формувати таким чином: SNAU_студфорумтравень2020 (де SNAU – скорочена назва 

Вашого навчального закладу). 
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