ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИСКУСІЙНИХ КЛУБІВ
учасників ХХ Зльоту студентських
лідерів аграрної освіти
№
з/п
1.

2.

Тематика
дискусійних
клубів

Тематика для обговорення

Модератор

Відповідальні за
проведення дискусійного
клубу

Студентське
самоврядування.
Що ми можемо
змінити?

- Організація студентського
самоврядування в аграрних ВНЗ України;
- Роль студентського самоврядування в
організації патріотичного виховання в
умовах розвитку демократичного
суспільства;
- Завдання студентського
самоврядування по створенню умов
самореалізації молоді;
- Від студентського самоврядування – до
самоврядування громад.

Вдовиченко Наталія Вікторівна,
начальник відділу у справах сім'ї та
молоді Уманської міської ради

Перспективи
привабливості
аграрного сектору

- Практичні аспекти обліку, аудиту і
оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників;
- Економічний механізм сталого
розвитку національної економіки в умовах
євроінтеграційних процесів;
- Перспективи використання хмарних
інформаційних технологій в агробізнесі;
- Перспективи розвитку маркетингу в
аграрному секторі;
- Розвиток аграрної галузі в сфері
фінансово-кредитної, бюджетної,

Сергій Олійник,
засновник проекту Meet
Professionals, команда якого
займається організацією ділових
заходів: конференції, форуми,
ділові зустрічі та семінари, бізнестури. Основні сфери діяльності –
аграрний бізнес, технології та
інновації, маркетинг та комунікації,
фінанси, управління і туризм.

Голова ради студентського
самоврядування Уманського
НУС
Макарчук Володимир,
доцент кафедри агрохімії і
грунтознавства
Стасінєвич Олександр
Юрійович
stasinevych@ukr.net
тел.: 0673450057
наукова бібліотека, читальна
зала №2
Декан факультету економіки і
підприємництва, доктор
економічних наук, професор
Нестерчук Юлія
Олександрівна

econodekanat@rambler.ru
тел. (04744) 3-14-03
5 корпус, ауд. № 265

3.

4.

податкової політики та страхування;
- Інноваційно-інвестиційний розвиток
підприємств агропромислового комплексу.
Сучасний менеджер - Сучасні тенденції розвитку теорії та
практики менеджменту;
– який він?
- Проблеми менеджменту в
зовнішньоекономічній сфері;
- Інноваційні інструменти управління
логістикою;
- Публічне управління та
адміністрування в контексті реалізації
соціально-економічних реформ;
- Готельно-ресторанний і туристичний
бізнес: проблеми та перспективи;
- Твої можливості участі в сільському
зеленому туризмі;
- Особливості формування
громадянського суспільства в Україні;
- Сучасні технології та методи навчання
у формуванні іншомовної професійної
компетенції.
Зміни клімату та їх ‒ Екологізовані технології вирощування
продукції рослинництва;
вплив на
сільськогосподарськ ‒ Нішеві культури у вітчизняному та
світовому агровиробництві;
е виробництво
‒ Сучасні підходи до управління
України.
живленням сільськогосподарських
культур;
‒ Збалансоване використання ґрунтових
ресурсів та управління відтворенням
родючості ґрунтів;
‒ Актуальні проблеми генетики, селекції
рослин та насінництва;
‒ Сучасні біотехнології у вирішенні

Шаймухамєтова Валерія
Робертівна,
керівник департаменту маркетингу
та аналітики компанії
«Фенікс Агро»,
учасник ХІІ Зльоту іменних
стипендіатів та відмінників
навчання аграрних вищих
навчальних закладів «Лідери АПК
ХХІ століття» у 2010 році.

Декан факультету менеджменту,
кандидат економічних наук,
доцент
Вернюк Наталія
Олександрівна

Калієвський Максим
Валерійович,
регіональний менеджер
ТОВ «Уніфер»,
кандидат сільськогосподарських
наук

Доктор с.-г.
наук, професор
Господаренко Григорій
Миколайович
agrounus@ukr.net
тел. 050-726-92-18
1 корпус, ауд. № 63

mdekanat@i.ua
тел. (04744) 3-24-45
4 корпус, ауд. № 234

5.

6.

7.

Аграрний інженер.
Хто він сьогодні?
Які знання йому
потрібні?

Садівництво і
овочівництво.
Новий погляд.

проблеми продовольчої кризи;
‒ Мінімалізація механічного обробітку
ґрунту: обґрунтування і шляхи виконання;
‒ Бур’яни і заходи боротьби з ними у
сучасному землеробстві.
- Основні завдання, що вирішує сучасний
інженер в аграрному секторі України;
- Шляхи та засоби підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних
аграрних підприємств;
- Інноваційні методи підвищення якості
готових продуктів харчування;
- Шляхи запозичення та апробації
досвіду провідних світових аграрних
холдингів та компаній.
- Ефективне вирощування плодів в умовах
зміни клімату;
- Генно-модифіковані овочеві культури. За
і проти;
- «Оригінальні препарати» чи «генерики»,
що вибрати для захисту рослин;
- Моніторинг стану довкілля за допомогою
ГІС– технологій.

- Забезпечення робіт з відтворення
Ведення лісового
лісових
насаджень сучасними видами
господарства на
засадах наближеного садивного матеріалу;
- Природне поновлення лісосік як метод
до природи
відтворення корінних деревостанів на
лісівництва
засадах екологічно орієнтованого
лісівництва;
- Проблеми залісення покинутих людьми

Черниш Михайло Семенович,
головний конструктор ПАО
«Уманьфермаш»

Декан інженернотехнологічного факультету,
кандидат технічних наук, доцент
Пушка Олександр Сергійович
pushka79@ukr.net
тел. +380672823500
колишня бібліотека, ауд. 405

Осадчий
Володимир Олександрович,
агроном-консультант з питань
садівництва компанії «Дикун»,
кандидат сільськогосподарських
наук

Декан факультету
плодоовочівництва, екології та
захисту рослин, доцент.
кандидат сільськогосподарських
наук
Щетина
Сергій Васильович
plodo@mail.ru
тел. (04744) 3-40-77, 3-07-32,
+30982181533
1 корпус, ауд. № 77
Завідувач кафедри лісового
господарства, професор, доктор
с.-г., наук
Шлапак Володимир Петрович
forestry@udau.edu.ua
тел. 0961334178
3 корпус, ауд. № 111

Гусак Анатолій Юрійович,
кандидат сільськогосподарських
наук, головний лісничий
ДП «Уманське лісове
господарство»

8.

Земельна реформа.
Ризики та успішне
завершення.

9.

Визначна роль
озеленення сіл в
розвитку зеленого
туризму

сіл в аспекті підвищення лісистості згідно
науково-обґрунтованого рівня.
- Напрями удосконалення механізму
державного управління ринку земельних
ресурсів в Україні;
- Земельна децентралізація як прояв
реформістських поступів в Україні;
- Основні напрями земельної реформи в
Україні;
- Перспективи та наслідки відкриття
ринку землі;
- Земельний кадастр як складова
земельної реформи в Україні.
- Сучасні напрямки та новітні технології
в галузі озеленення населених місць;
- Особливості створення композиційних
елементів етностилю, характерних для
культури різних регіонів України;
- Реконструкція озеленення історичних
об’єктів, що знаходяться в сільській
місцевості, з метою їх залучення до
сільського зеленого туризму.

Козуб Володимир Васильович,
провідний спеціаліст
ПП «Геоплан» (м.Умань)

Завідувач кафедри геодезії,
картографії та кадастру, доктор
географічних наук, професор
Кисельов Юрій
Олександрович
kyseljov@ukr.net
тел. 096-301-55-38
3 корпус, ауд. № 113

Музика Григорій Іванович,
завідувач науково-дослідної
лабораторії ландшафтного дизайну
і проектування національного
дендрологічного парку «Софіївка»
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник

Завідувач кафедри садовопаркового господарства, доктор
с.-г. наук, професор
Балабак Анатолій Федорович
land.garden@udau.edu.ua
тел. 0973367792
2 корпус, ауд. № 147

