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Назва заходу Відповідальні  

особи 
Термін  

виконання 
1 2 3 

Науково-практичний семінар «Застосування сучас-
них геодезичних технологій» 

Колодій П.П. 11 лютого 

Науковий семінар до Міжнародного дня рідної 
мови 

Куза А.М. 21 лютого 

Науковий семінар «Обґрунтування екобезпечних 
способів раціонального використання природних ре-
сурсів гірської Львівщини» 

Лопотич Н.Я Лютий 

Круглий стіл «Інноваційний розвиток в аграрному 
секторі: стан та перспективи» 

Черевко Г.В. Лютий 

Науковий семінар «Інтервальний прогноз розвитку 
міграційних процесів в Україні» 

Пасічник Т.В. Лютий 

Звітна наукова конференція аспірантів і здобувачів за 
результатами науково-дослідної роботи у 2014 р. 

Яців І.Б.,  
Східницька Г.В. 

3-5 березня 

Науковий семінар «Нормативно-правове забезпечен-
ня  ведення земельного кадастру в Україні» 

Ступень М.Г. 18 березня 

Звітна студентська наукова конференція економічно-
го факультету ЛНАУ за результатами досліджень 
2014 р. 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

24-26 березня 

Звітна студентська наукова конференція факультету 
агротехнологій та екології ЛНАУ за результатами до-
сліджень 2014 р. 

Східницька Г.В., 
 РМВ факультету 

24-26 березня 

Звітна студентська наукова конференція факультету 
механіки та енергетики ЛНАУ за результатами дос-
ліджень 2014 р. 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

24-26 березня 

Звітна студентська наукова конференція землевпоря-
дного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 
2014 р. 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

24-26 березня 

Звітна студентська наукова конференція факультету 
будівництва і архітектури ЛНАУ за результатами до-
сліджень 2014 р. 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

24-26 березня 

Всеукраїнська студентська наукова конференція  за 
результатами Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт з напряму «Геодезія, картографія 
та землеустрій» 

Ступень М.Г. 25 березня 

Науковий семінар «Сучасні наукові досягнення в га-
лузі садівництва» 

Гулько Б.І. Березень 
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Науковий семінар «Особливості протеїново-
вітамінного живлення телиць в умовах кормової бази 
Прикарпаття» 

Шувар І.А. Березень 

Науковий семінар «Моделювання структури зовніш-
ньоекономічної діяльності суб’єктів АПК» 

Пасічник Т.В. Березень 

Круглий стіл «Розвиток агротуризму: досвід євро-
пейських країн»  

Черевко Г.В. Березень 

Науковий семінар «Архітектурно-планувальні пе-
редумови просторового розвитку селищ міського 
типу Західного регіону України» 

Савчак Н.С. Березень 

Міжкафедральний науковий семінар «Обґрунту-
вання параметрів вальцеві-декової дробарки на-
сіння розторопші плямистої» 

Сукач О.М Березень 

Науковий семінар «Особливості організації викорис-
тання земель в Україні та Латвії» 

Стойко Н.Є. 24 квітня 

Круглий стіл «Обговорення питання “Сучасні на-
прями дизайну архітектурному середовищі села» 

Савчак Н.С. Квітень 

Методичний семінар «Розвиток садибного житла 
Західного регіону України» 

Савчак Н.С. 
 

Квітень 

Студентська наукова конференція «Українські на-
ціонально-визвольні змагання ХХ-ХХІ ст.ст.» 

Куза А.М. Квітень 

Науковий семінар «Особливості застосування спец-
режиму оподаткування сільгоспвиробників» 

Онисько С.М. Квітень 

Науковий семінар «Використання альтернативних 
заходів відновлення родючості ґрунту в сучасному 
землеробстві» 

Шувар І.А. Квітень 

Науковий семінар «Стан, проблеми і перспективи су-
часної селекції картоплі в Україні і світі»   

Завірюха П.Д. Квітень 

Круглий стіл «Обліково-методичні дослідження та їх 
впровадження у практику викладання облікових дис-
циплін» 

Костирко І.Г. Квітень 

Круглий стіл «Соціальні реформи в Україні: тенден-
ції, проблеми, перспективи» 

Корчинський І.О. Квітень 

Науковий семінар «Прогнозування інноваційних па-
раметрів розвитку підприємств» 

Пасічник Т.В. Квітень 

Науковий семінар «Студентське підприємництво:  за 
і проти (результати дослідження)» 

Липчук В.В. Квітень 

Круглий стіл «Відносини між ЄС та Україною: полі-
тика, освіта, безвізовий режим» 

Янишин Я.С. Квітень 

Лекція «Зміст та значення землевпорядкування для 
раціонального використання та охорони земельних 
ресурсів» у рамках Програми Львівського фестивалю 
освіти і науки 2015 р. 

Ступень М.Г. Квітень 

Науковий семінар по питаннях практичного вирі-
шення проблем екосанітарії в сільській громаді 

Грицишин П.М. 
Хірівський П.Р. 
Корінець Ю.Я. 

Бучко А.М. 

Квітень 
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Науковий семінар «Розвиток агрохолдингів: вітчиз-
няна і зарубіжна практика» 

Губені Ю.Е. 6 травня 

Науковий семінар «Економічна політика держави в 
умовах соціальної нестабільності» 

Корчинський І.О. 12 травня 

Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми еко-
номіки менеджменту та сільської кооперації» 

Ковалів В.М. 12-13 травня 

Науковий семінар «Порівняльна характеристика про-
дуктивності мускатної та мулардної качок за умов 
примусової відгодівлі на жирну печінку» 

Шувар І.А. 14 травня 

Круглий стіл «Форсайт в економічному просторі» Черевко Г.В. 19 травня 
Науковий семінар «Економетрична оцінка впливу 
рівня мотивації праці на показники економічної ефе-
ктивності сільськогосподарських підприємств» 

Пасічник Т.В. 19 травня 

Круглий стіл «Сучасні виклики продовольчої безпе-
ки» 

Липчук В.В. 19 травня 

Круглий стіл «Проблеми експертної грошової оцінки 
земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення» 

Ступень М.Г. 20 травня 

Науковий семінар «Порушення фінансово-
бюджетної дисципліни агроформуваннями Львівщи-
ни» 

Онисько С.М. 20 травня 

Науковий семінар «Стан і перспективи оптимізації 
природно-заповідного фонду Західного регіону Укра-
їни» 

Гнатів П.С. 
Хірівський П.Р. 

20 травня  

Науково-практичний семінар (круглий стіл) «Нові 
тенденції архітектурно-планувальної рекон-
струкції сільських поселень в сучасних умовах» 

Степанюк А.В. 20 травня  

Науково-тематичний семінар «Обґрунтування па-
раметрів преса для рослинних матеріалів» Левко С.І. 20 травня 

Круглий стіл «Питання управління персоналом у зе-
млеустрої» 

Сохнич А.Я. 21 травня 

Науковий семінар «Типологічні та методологічні 
проблеми формування дизайну архітектурного се-
редовища сільських поселень» 

Савчак Н.С. 
 

21 травня 

Круглий стіл «Дослідження можливостей отри-
мання холодно пресової олії зі збереженням її які-
сних показників» 

Шевчук Р.С 21 травня 

IV Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Ефективність функціонування сільсь-
когосподарських підприємств»  

Черевко Г.В.,  
Шимечко Г.І. 

25-28 травня 

Студентська наукова конференція «Українська мова, 
історія та культура в контексті сучасних подій» 

Куза А.М. 28 травня 

Виїзний практичний семінар «Інноваційна приваб-
ливість вирощування моркви» 

Гулько Б.І.,  
СФГ «Зорепад» 

Травень – 
жовтень 

Виїзний практичний семінар «Інноваційна приваб-
ливість вирощування пастернаку» 

Дидів І.В.,  
СФГ «Любомир» 

Травень – 
жовтень 

Науковий семінар «Еколого-економічні пріоритети в 
природокористуванні» 

Хірівський П.Р. Травень-
жовтень 
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Науковий семінар «Стан і перспективи оптимізації 
природно-заповідного фонду Західного регіону Укра-
їни» 

Грицишин П.М. 
Хірівський П.Р. 
Корінець Ю.Я. 

Травень-
жовтень 

Виїзний практичний семінар «Удосконалення окре-
мих елементів технології вирощування сучасних ін-
тенсивних гібридів капусти білоголової іноземної се-
лекції в умовах Західного Лісостепу України»  

Дидів І.В., 
СФГ «Зорепад» 

Травень – 
жовтень 

Науковий семінар «Екотоксикологічні аспекти впли-
ву важких металів на функціональну активність вну-
трішніх систем рослинних і тваринних організмів» 

Грицишин П.М. 
Хірівський П.Р. 
Корінець Ю.Я. 

Бучко А.М. 

Травень-
жовтень 

Науковий семінар «Сучасні підходи розробки окре-
мих елементів системи екобезпечного використання 
земельних і водних ресурсів» 

Грицишин П.М. 
Хірівський П.Р. 
Корінець Ю.Я. 

Бучко А.М. 

Травень-
жовтень 

Науково-методичний семінар «Підвищення якості 
підготовки студентів аграрного профілю, під час 
проходження навчальних практик» 

Лопушняк В.І. Червень 

Науковий семінар «Сучасний стан, перспективи і те-
нденції розвитку захисту рослин від шкідливих орга-
нізмів в Україні» 

Завірюха П.Д. Червень 

Науковий семінар «Сучасні тенденції обробітку ґру-
нту в Україні та світі» 

Шувар І.А. Червень 

Науковий семінар «Перспективи використання гумі-
нових добрив і мікробіологічних препаратів в умовах 
Полісся України» 

Лопушняк В.І. Червень 

Науково-практичний семінар (круглий стіл) «Роль 
декоративного мистецтва в просторовому середо-
вищі українського села» 

Степанюк А.В. Червень  

Науково-тематичний семінар «Обґрунтування па-
раметрів башт вітроенергетичних установок сіль-
ськогосподарського призначення» 

Грушкевич Ю.В. Червень 

Науково-тематичний семінар «Обґрунтування па-
раметрів апарата багатофункціональної дії для ві-
докремлення качанів кукурудзи» 

Вантух З.З. Червень 

XVІ Міжнародний науково-практичний форум «Тео-
рія і практика розвитку агропромислового комплексу 
та сільських територій» 

Яців І.Б. 23-25 верес-
ня 

Міжнародна науково-практична конференція «Орга-
нізаційно-економічний механізм розвитку агропро-
мислового комплексу і сільських територій» 

Янишин Я.С.,  
Сиротюк Г.В. 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна науково-практична конференція  
«Земельні відносини в контексті просторового розви-
тку сільських територій» 

Ступень М.Г.,  
Стойко Н.Є. 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна науково-практична конференція  
«Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення 
в сільському будівництві» 

Мазурак А.В.,  
Бурченя С. 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна науково-практична конференція «Техні-
ка та технології агропромислового виробництва» 

Ковалишин С.Й., 
Том’юк В.В. 

23-25 верес-
ня 
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Міжнародна науково-практична конференція «Нау-
ково-обґрунтовані системи виробництва продукції 
рослинництва на основі еколого стабілізуючих захо-
дів та охорони ґрунтового покриву» 

Лопушняк В.І.,  
Рожко І.С. 

23-25 верес-
ня 

Міжнародний студентський науковий форум  
«Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» 

Східницька Г.В., 
 РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна студентська наукова конференція  
«Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку» 

Східницька Г.В., 
 РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна студентська наукова конференція «Про-
блеми використання та охорони земельних ресурсів» 

Східницька Г.В., 
 РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна студентська наукова конференція  
«Економічні аспекти розвитку АПК» 

Східницька Г.В., 
 РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна студентська наукова конференція  
«Екологічна безпека сільськогосподарського вироб-
ництва» 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна студентська наукова конференція  
«Технічний прогрес в АПК» 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна студентська наукова конференція  
«Актуальні проблеми будівництва та архітектури» 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Міжнародна студентська наукова конференція  
«Духовне виховання молоді та культурне відроджен-
ня села» 

Східницька Г.В.,  
РМВ факультету 

23-25 верес-
ня 

Виїзний науково-практичний семінар «Елементи те-
хнології вирощування помідорів у другому обороті в 
зимових скляних теплицях» 

Гулько Б.І., 
ПАТ «Агрофірма 

«Провесінь» 

Вересень 

Міжнародна науково-практична конференція «Енер-
гія-2015» 

Боярчук В.М., 
Ковалишин С.Й. 

Вересень 

Міжнародна науково-технічна конференція «Про-
блеми енерго- та ресурсоощадності» 

Сиротюк В.М. Вересень 

Науковий семінар «Дослідження ефективності соціа-
льно-економічних систем методом аналізу оболонки 
даних (DEA-аналіз)» 

Пасічник Т.В. Вересень 

Науковий семінар «Сучасні підходи розробки окре-
мих елементів системи екобезпечного використання 
земельних і водних ресурсів» 

Снітинський В.В. 
Бальковський В.В. 

Зеліско О.В. 

Вересень  

Науковий семінар «Еколого-еномічні пріоритети в 
природокористуванні» 

Бальковський 
В.В. 

Вересень  

Міжкафедральний науковий семінар присвячений 
пам’яті  проф. О.Д. Семковича 

Дідух В.Ф. Жовтень 

Науковий семінар «Питання раціонального викорис-
тання та охорони земель в сучасних умовах (удоско-
налення системи землекористування через консоліда-
цію земель та консервацію земель)» 

Стойко Н.Є. 21 жовтня 

Науковий семінар «Кластерний аналіз розвитку регі-
ону: методичний аспект» 

Пасічник Т.В. Жовтень 

Науковий семінар «Інституціальна теорія бухгалтер-
ського обліку у забезпеченні соціального розвитку 
села» 

Костирко І.Г. Жовтень 
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Круглий стіл «Проблеми запровадження ринку зе-
мель  сільськогосподарського призначення» 

Ступень М.Г. Жовтень 

Науковий семінар «Стан та перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку і контролю в умовах інтегра-
ційних процесів» 

Костирко І.Г. Листопад 

Науковий семінар «Розробка управлінських рішень в 
умовах невизначеності економічного середовища» 

Пасічник Т.В. Листопад 

Науковий семінар «Міжнародні стратегії соціально-
економічного розвитку: стан, проблеми, перспективи 
для України» 

Корчинський І.О. Листопад 

Науковий семінар присвячений Всесвітньому Дню 
Ґрунту Лопушняк В.І. Грудень 

Науковий семінар «Перспективи розвитку сільських 
територій в умовах міжнародної економічної інтегра-
ції» 

Корчинський І.О. Грудень 

Науковий семінар «Прогнозування параметрів розви-
тку галузі м’ясного скотарства» 

Пасічник Т.В. Грудень 

Проведення днів кафедр Завідувачі кафедр Упродовж  
року 

Засідання студентських наукових гуртків Керівники науко-
вих гуртків 

Упродовж 
року 

 
 
  
 


	Погоджено      ЗАТВЕРДЖУЮ
	Проректор з НР ЛНАУ             Ректор ЛНАУ, академік НААНУ
	___________ в.о. проф. Яців І.Б.    ___________  Снітинський В.В.
	“ 09 ” лютого 2015 р.

