
ПЛАН НАУКОВИХ ЗАХОДІВ  

у Львівському національному аграрному університеті  

на 2021 рік 

 

 

На загальноуніверситетському рівні: 

Назва заходу 
Організатор  

проведення  

Термін  

проведення 

Звітна студентська наукова конференція 

за результатами науково-дослідної роботи 

у 2020 р. 

Наукове товарист-

во студентів, аспі-

рантів, докторантів 

та молодих вчених 

ЛНАУ 

29 березня – 

1 квітня  

2021 р. 

XХІІ Міжнародний науково-практичний 

форум «Теорія і практика розвитку агроп-

ромислового комплексу та сільських те-

риторій» 

Наукова частина 

університету 
21-23 вере-

сня 2021 р. 

Міжнародний студентський науковий фо-

рум «Студентська молодь і науковий про-

грес в АПК» 

Наукове товарист-

во студентів, аспі-

рантів, докторантів 

та молодих вчених 

ЛНАУ 

21-23 вере-

сня 2021 р. 

І тур Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей 

Кафедри  

університету 

Згідно з на-

казом МОН 

 

 

Факультет агротехнологій та екології 

Назва заходу Організатор  

проведення 

Термін  

проведення 

Семінари-навчання керівників підрозділів 

та фахівців сільськогосподарської компа-

нії «Контінентал Фармерз Груп» 

Кафедри 

факультету 

25-29 січня 

2021 р. 

Круглий стіл «Основні аспекти промисло-

вих технологій вирощування свиней» 

Кафедра  тварин-

ництва і кормо-

виробництва 

2 лютого 

2021 р. 

Науковий семінар «Технологічні пробле-

ми антропогенного впливу на земельні 

ресурси» 

Кафедра екології 10 лютого 

2021 р. 

Міжкафедральний науковий семінар  

«Рекультивація шахтових териконів  

Малого Полісся» 

Кафедра агрохімії 

та ґрунтознавства 

І декада 

лютого 

2021 р. 

Науково-практичний семінар 

«Ранньовесняний догляд за посівами ози-

мих зернових культур з огляду на особли-

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

Лютий 

2021 р. 



вості зими 2020-2021 рр.» 

Науковий семінар «Європейський досвід 

поводження з відходами». 

Кафедра екології 23 лютого 

2021 р. 

Науковий семінар «Врожай і якість зерна 

озимого ячменю залежно від системи  

азотного удобрення на темно-сірому  

лісовому ґрунті» 

Кафедра агрохімії 

та ґрунтознавства 

ІІІ декада 

лютого 

2021 р. 

Круглий стіл «Сортові ресурси сіль-

ськогосподарських культур, їх господар-

сько-біологічні особливості, генетичний 

потенціал та умови реалізації при виро-

щуванні в умовах виробництва» 

Кафедра 

генетики селекції 

та захисту рослин 

Лютий 2021 

р. 

Науково-практичний вебінар «Особливос-

ті якісної підготовки насіння ярих зерно-

вих культур як невід’ємної умови реаліза-

ції потенційних урожайних властивостей 

сортів» 

Кафедра 

генетики селекції 

та захисту рослин 

І декада 

березня 

2021 р. 

Науковий семінар «Контроль  

забур’яненості культур сучасними  

препаратами гербіцидів» 

Кафедра агрохімії 

та ґрунтознавства 

І декада  

березня 

2021 р. 

Науковий семінар «Небезпека нітратного 

забруднення води, ґрунту та продуктів  

харчування» 

Кафедра екології 16 березня 

2021 р. 

Науково-практичний вебінар «Особливос-

ті передсадивної підготовки насіннєвого 

матеріалу картоплі залежно від біологіч-

ної особливості вирощуваних сортів та 

умов їх зимового зберігання» 

Кафедра 

генетики селекції 

та захисту рослин 

ІІ декада 

березня 

2021 р. 

Круглий стіл «Особливості регулювання 

чисельності бур’янів у посівах ріпаку 

озимого з урахуванням особливостей зими 

2020–2021 рр.»» 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

Березень 

2021 р. 

Круглий стіл «Стан та перспективи  

розвитку овочівництва в Західному регіоні 

України» 

Кафедра садівни-

цтва та овочівни-

цтва 

Березень 

2021 р. 

Науковий семінар «Інвазійні види як за-

гроза біорізноманіттю» 

Кафедра екології 30 березня 

2021 р. 

Науковий семінар «Роль природоохорон-

них територій, як складових рекреаційно-

туристичних кластерів» 

Кафедра екології 14 квітня 

2021 р. 

Круглий стіл «Перспективні напрямки у 

плодовому бізнесі: можливості і  

передумови успіху» 

Кафедра садівни-

цтва та овочівни-

цтва 

Квітень 

2021 р. 

Круглий стіл «Ефективність застосування 

вітчизняних мікробіологічних препаратів 

Кафедра садівни-

цтва та овочівни-

Квітень 

2021 р. 



на насадженнях суниць ананасових» цтва 

Науковий семінар «Новітні антропогенні 

екзотоксини та їх роль у довкіллі» 

Кафедра екології 10 травня 

2021 р. 

Науковий семінар «Розвиток агротуризму 

на прикладі рекреаційної зони Яворівсь-

кого НПП «Оселя Розточчя» 

Кафедра екології 21 травня 

2021 р. 

Науково-практичний семінар «Заходи 

внутрішньогосподарського сортового і 

насіннєвого контролю та особливості йо-

го  проведення у різних польових куль-

тур» 

Кафедра 

генетики селекції 

та захисту рослин 

І декада  

червня 

2021 р. 

Круглий стіл, присвячений Дню агрохімі-

ка, на тему «Розвиток агрохімічних при-

йомів у землеробстві України та у ЄС» 

Кафедра агрохімії 

та ґрунтознавства 

І декада  

червня 

2021 р. 

Науково-практичний семінар «Методичні 

та організаційні аспекти державного сор-

тового контролю як основи дотримання 

державних стандартів якості сортових  

посівів сільськогосподарських культур» 

Кафедра 

генетики селекції 

та захисту рослин 

ІІІ  декада 

червня  

2021 р. 

Всеукраїнська науково-практична конфе-

ренція «Селекція рослин на межі тисячо-

літь: теорія та практика, реалії і перспек-

тиви», присвячена 165-річчю Львівського 

національного аграрного університету і 

факультету агротехнологій та екології  

і 120-річчю кафедри генетики, селекції та 

захисту рослин 

Кафедра 

генетики селекції 

та захисту рослин 

Вересень  

2021 р. 

Науковий семінар «Селекція і насінництво 

як важлива невід’ємна ланка впроваджен-

ня і вирощування нових сортів, що відпо-

відають вимогам сучасного аграрного ви-

робництва» 

Кафедра 

генетики селекції 

та захисту рослин 

Жовтень  

2021 р. 

 
 

Факультет будівництва та архітектури   

Назва заходу Організатор 

проведення 

Термін 

проведення 

Круглий стіл «Нормативно-правові аспек-

ти підготовки освітньо-професійної про-

грами «Архітектура та містобудування» 

Кафедра 

архітектури 

18 лютого 

2021 р. 

Науковий семінар «Загальновідомі інже-

нерно-будівельні САПР-системи» 

Кафедра 

будівельних 

конструкцій 

25 лютого 

2021 р. 

Науковий семінар «Експериментально-

теоретичні дослідження конструктивних 

Кафедра техноло-

гії та організації 

25 лютого 

2021 р. 



елементів з ніздрюватих бетонів, армова-

них нетрадиційним армуванням» 

будівництва 

Науковий семінар «Стан і перспективи 

розвитку малих мостів у гофрованих  

металевих конструкціях» 

Кафедра 

будівельних кон-

струкцій 

9 березня 

2021 р. 

Круглий стіл «Антропософська архітекту-

ра в умовах глобальних культурних  

трансформацій» 

Кафедра 

архітектури 

18 березня 

2021 р. 

Круглий стіл «Василь Стефаник та 

українська еміграція» 

Кафедра гумані-

тарної освіти 

18 березня 

2021 р. 

Науковий семінар «Несуча здатність  

неоднорідного земляного полотна» 

Кафедра  

будівельних кон-

струкцій 

22 березня  

2021 р.  

Круглий стіл «Проблеми екологічної  

регенерації аграрних територій» 

Кафедра 

архітектури 

25 березня 

2021 р. 

Науковий семінар «Сучасні методи  

гідравлічного розрахунку систем  

розподілу та подачі води» 

Кафедра техноло-

гії та організації 

будівництва 

1 квітня 

2021 р. 

Круглий стіл «Проблеми влаштування  

пальових фундаментів у м. Львові» 

Кафедра будіве-

льних конструк-

цій 

2 квітня 

2021 р. 

Науковий семінар «Використання  

просічно-витяжного листа в будівельних 

конструкціях» 

Кафедра техноло-

гії та організації 

будівництва 

22 квітня 

2021 р. 

Круглий стіл «Руденківські читання.  

До 100-річчя з дня народження Миколи 

Руденка – філософа, громадського діяча та 

літератора» 

Кафедра гумані-

тарної освіти 

22 квітня 

2021 р. 

ІV Міжнародна науково-практична  

конференція «Ефективні технології і кон-

струкції в будівництві та архітектура се-

ла» 

Кафедри  

факультету 

20-21  

травня  

2021 р. 

Науковий семінар «Тонкостінні оболонки 

покриття у формі гіперболічного  

параболоїда» 

Кафедра  

будівельних кон-

струкцій 

26 травня 

2021 р. 

Науковий семінар «Сучасні технології  

вогнезахисту будівельних конструкцій» 

Кафедра техноло-

гії та організації 

будівництва 

27 травня 

2021 р. 

Круглий стіл «Перспективи використання 

сталефібробетону у збірних конструкціях» 

Кафедра 

будівельних 

конструкцій 

11 червня  

2021 р. 

Науковий семінар «Аспекти використання 

вітрових електростанцій в західних  

регіонах України» 

Кафедра техноло-

гії та організації 

будівництва 

24 червня 

2021 р. 

 



 

 

Економічний факультет  

Назва заходу  Організатор 

проведення 

Термін 

проведення 

Круглий стіл «Франчайзинг як інструмент 

міжнародного бізнесу» 

Кафедра міжна-

родних економіч-

них відносин та 

маркетингу 

16 лютого 

2021 р. 

Круглий стіл «Новітні технології в  

розвитку бухгалтерського обліку» 

 

Кафедра обліку та 

оподаткування 

23 лютого 

2021 р. 

Науково-практичний семінар 

«Вплив пандемії COVID-19 на  

банківський сектор» 

Кафедра фінансів, 

банківської спра-

ви та страхування 

24 лютого 

2021 р. 

 

Семінар «Системи обробки зображень  

та комп’ютерний зір» 

Кафедра автомати-

зації та комп’ю-

терно-інтегрованих 

технологій 

25 лютого 

2021 р. 

Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція, присвячена 70-й 

річниці від дня народження д.е.н., проф. 

П. С. Березівського «Сучасний менедж-

мент: витоки, реалії та перспективи  

розвитку» 

Кафедра менедж-

менту імені проф. 

Є.В. Храпливого 

4 березня 

2021 р. 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична  

Інтернет-конференція «Актуальні  

проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспекти» 

Кафедра обліку та 

оподаткування 

17-19  

березня 

2021 р. 

 

Круглий стіл «Сучасні аспекти розвитку 

банківського кредитування дрібних 

товаровиробників» 

Кафедра фінансів, 

банківської спра-

ви та страхування 

25 березня 

2021 р. 

Круглий стіл «Реалізація конституційного 

права на охорону здоров’я в Україні:  

виклики сучасності» 

Кафедра права Квітень  

2021 р. 

Семінар «Розробка віртуальних пристроїв 

для потреб сільського господарства на 

 базі графічної платформи LabVIEW» 

Кафедра автомати-

зації та комп’ю-

терно-інтегрованих 

технологій 

5 травня 

2021 р. 

V Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Міжнародні  

економічні відносини України в умовах 

інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» 

Кафедра міжна-

родних економіч-

них відносин та 

маркетингу 

6-7 травня 

2021 р. 

 



 

Науковий семінар «Функціонування 

ринку кормових добавок в Україні: 

тенденції та перспективи» 

Кафедра підпри-

ємництва, торгів-

лі та біржової  

діяльності 

18 травня 

2021 р. 

Круглий стіл «Управління соціально-

економічним розвитком об’єднаних  

територіальних громад» 

Кафедра менедж-

менту імені проф. 

Є.В. Храпливого 

19 травня 

2021 р. 

Круглий стіл «Маркетингове забезпечення 

реалізації ресурсного потенціалу об'єдна-

них територіальних громад Львівщини» 

Кафедра міжна-

родних економіч-

них відносин та 

маркетингу 

20 травня 

2021 р. 

ІІ Всеукраїнська науково-практична  

інтернет-конференція «Вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму забезпе-

чення інноваційного розвитку економіки» 

Кафедра фінансів, 

банківської спра-

ви та страхування 

26 травня 

2021 р. 

V Міжнародна науково-практична конфе-

ренція «Трансформаційні зміни націона-

льної економіки в умовах євроінтеграції» 

Кафедра міжна-

родних економіч-

них відносин та 

маркетингу 

27-28  

травня 

2021 р. 

Круглий стіл «Енергоефективність та  

енергонезалежність сільських регіонів» 

Кафедра  

економіки 

Травень  

2021 р 

Круглий стіл «Ринок землі в Україні:  

правові проблеми реалізації» 

Кафедра права Травень  

2021 р. 

Науково-методичний семінар до Дня  

науки в режимі онлайн «Актуальні питан-

ня практичної підготовки фахівців зі  

спеціальності «Облік і оподаткування» 

для аграрної сфери 

Кафедра обліку та 

оподаткування 

Травень  

2021 р 

Х Міжнародна науково-практична  

інтернет-конференція «Ефективність  

функціонування сільськогосподарських 

підприємств» 

Кафедра  

економіки 

2-4 червня 

2021 р. 

Семінар «Розвиток системи географічних 

зазначень  в Україні: адаптація європей-

ського досвіду задля сталого розвитку 

сільських територій» 

Кафедра міжна-

родних економіч-

них відносин та 

маркетингу 

Вересень 

2021 р. 

Семінар «Еколого-економічна ефектив-

ність альтернативних джерел енергії» 

Кафедра  

економіки 

Жовтень 

2021 р. 

 

 

 

 

 

 



 

Землевпорядний факультет  

 Назва заходу 
Організатор  

проведення  

Термін  

проведення 

Науковий семінар «Особливості науково-

технічного перекладу» 

Кафедра 

іноземних мов 

Лютий   

2021 р. 

Круглий стіл «Розробка наукових прогно-

зів, концепцій, головних напрямів розвит-

ку земельних відносин і землеустрою» 

Кафедра  

землеустрою 

Березень  

2021 р. 

Круглий стіл «Особливості проведення 

земельних торгів у формі аукціону» 

Кафедра земель-

ного кадастру 

Березень  

2021 р. 

Всеукраїнська науково-практична конфе-

ренція «Актуальні питання використання 

та охорони земельних ресурсів» 

Землевпорядний 

факультет 

8 квітня 

2021 р. 

Диспут «Теоретичні та практичні питання 

перекладу ділової документації» 

Кафедра  

іноземних мов 

Квітень   

2021 р. 

Науково-практичний семінар «Основні 

аспекти технології продажів послуг у ту-

ристичній індустрії. Науково-практичний 

семінар» 

кафедра туризму Квітень   

2021 р. 

ІІІ Міжнародна науково-практична  

інтернет-конференція «Використання й 

охорона земельних ресурсів: актуальні 

питання науки та практики» 

Землевпорядний  

факультет 

19 травня 

2021 р. 

Науково-практичний семінар «Моніто-

ринг та сучасні тенденції використання 

земель сільськогосподарського  

призначення в Україні» 

Кафедра  

землеустрою 

Травень  

2021 р. 

Студентський круглий стіл «Розвиток  

туризму в Україні і світі: тенденції та  

перспективи» 

Кафедра туризму Травень  

2021 р. 

Круглий стіл «Розвиток активного та  

екологічного туризму в Туреччині» 

Кафедра туризму Травень  

2021 р. 

Круглий стіл «Геодезія і геоінформатика  

у сучасному землевпорядному  

виробництві» 

Кафедра геодезії і 

геоінформатики 

Травень  

2021 р. 

Круглий стіл «Формування земельно-

кадастрових відомостей в ОТГ» 

Кафедра земель-

ного кадастру 

Травень  

2021 р. 

Круглий стіл «Землевпорядкування в  

історії ЛНАУ» 

Землевпорядний  

факультет 

Вересень  

2020 р. 

Круглий стіл «Інформаційне забезпечення 

публічної кадастрової карти та ведення 

ДЗК» 

Кафедра земель-

ного кадастру 

Вересень  

2021 р. 

 



 

Круглий стіл «Механізми взаємодії  

органів місцевого самоврядування з 

органами виконавчої влади щодо  

земельних відносин» 

Кафедра  

землеустрою 

Жовтень  

2021 р. 

Студентський круглий стіл «Інноваційні 

технології в туризмі та індустрії  

гостинності» 

Кафедра туризму Жовтень  

2021 р. 

Круглий стіл «Обіг земель сільськогоспо-

дарського призначення та правові засади 

проведення оцінки земель» 

Кафедра земель-

ного кадастру 

Жовтень  

2021 р. 

Круглий стіл «Роль та інструменти  

маркетингових досліджень у діяльності 

туристичних підприємств» 

Кафедра туризму Листопад  

2021 р. 

Міжнародна науково-практична  

конференція «Актуальні завдання у сфері 

геодезії та землеустрою у контексті  

збалансованого розвитку території»,  

присвячена 75-річчю кафедри геодезії і  

геоінформатики 

Кафедра геодезії і 

геоінформатики 

19 листопа-

да 2021 р. 

Науково-практичний семінар «Порівняль-

на характеристика територіально-

рекреаційних систем і комплексів (ТРС, 

ТРК) різних областей України» 

Кафедра туризму Листопад  

2021 р. 

Круглий стіл «Проблеми управління  

земельними ресурсами на сучасному 

етапі» 

Кафедра  

землеустрою 

Листопад  

2021 р. 

 

 

Факультет механіки та енергетики 

Назва заходу Організатор 

проведення 

Термін 

проведення 

Семінар «Люмінесцентний аналіз лляної 

олії холодного пресування» 

Кафедра фізики Березень 

2021 р. 

Навчально-науковий семінар «Фільтруючі 

елементи фірми WIX Filters» 

Кафедра автомо-

білів та тракторів 

Квітень 

2021 

Навчально-науково-методичний семінар 

«Майстерність викладання онлайн» 

Кафедра інфор-

маційних систем 

та технологій 

Квітень 

2021 

Круглий стіл «Сучасні напрями розвитку 

ІТ-сфери» 

Кафедра інфор-

маційних систем 

та технологій 

Травень 

2021 

Науковий семінар «Шляхи підвищення 

прохідності автомобілів і тракторів у важ-

Кафедра автомо-

білів та тракторів 

Травень 

2021 



ких умовах експлуатації» 

Круглий стіл «Машини та засоби механі-

зованого збирання плодових, ягідних та 

горіхоплідних культур» 

Кафедра сільсь-

когосподарської 

техніки 

Травень 

2021 р. 

Науковий семінар «Технології та засоби 

механізованої посадки часнику» 

Кафедра сільсь-

когосподарської 

техніки 

Травень 

2021 р. 

Круглий стіл «Енергетика сьогодення – 

стан та перспективи розвитку» 

Кафедра  

енергетики 

Травень 

2021 р. 

Науково-практичний семінар «Науково-

практичні засади удосконалення системи 

управління охороною  

праці на підприємствах АПК» 

Кафедра управ-

ління проєктами 

та безпеки вироб-

ництва 

Червень 

2021 р. 

Науковий семінар «Проєктування та дос-

лідження пристроїв і систем для гасіння 

коливань машин і механізмів». 

Кафедра машино-

будування 

Червень 

2021 р. 

ІІ Міжнародна науково-практична  

конференція «Розвиток енергетичних  

систем в агропромисловому комплексі» 

Кафедра електро-

технічних систем 

22-23  

вересня 

2021 р. 

Міжнародна наукова конференція «Енер-

гоефективність, ресурсоощадність і вико-

ристання відновлюваних джерел енергії» 

Кафедра  

енергетики 

22-23  

вересня 

2021 р. 

Науково-практичний семінар з надання 

першої невідкладної долікарської  

допомоги. 

Кафедра управ-

ління проєктами 

та безпеки вироб-

ництва 

Жовтень 

2021 р. 

Навчально-науковий семінар «Технічні 

засоби діагностики легкових автомобілів» 

Кафедра автомо-

білів та тракторів 

Жовтень 

2021 

Науково-практичний семінар «Сучасні 

методи зварювання металів у  

машинобудуванні». 

Кафедра машино-

будування 

жовтень 

2021 р 

Круглий стіл «Стан та перспективи  

розвитку технічного сервісу в Україні» 
Кафедра експлуа-

тації та технічно-

го сервісу машин 

ім. професора 

О.Д. Семковича 

Жовтень 

2021 р. 

Науковий семінар «Моделювання  

взаємодії автомобільних транспортних 

підприємств на міжміських перевезеннях 

вантажів» 

Кафедра експлуа-

тації та технічно-

го сервісу машин 

ім. професора 

О.Д. Семковича 

Листопад 

2021 р. 

 
 

 


