
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
У Т ДАТУ : ДОСВІД НАУКОВЦІВ В 
ПРАКТИКУ АГРАРІЇВ

У Таврійському державному агротехнологічному університеті 
21-28 березня 2014 р. пройшла науково-практична конференція 
професорсько-викладацького складу та аспірантів за підсумками 
досліджень 2013 року

відкрив конференцію рек 
тор ТДАТУ, проф. Кюрчен В.М.
Від імені ректорату він привітав 
учасників конференції і в своїй 
доповіді окреслив завдання 
науковців університету в сучас 
них соціально-економічних умо 
вах.

На пленарних засіданнях були 
також заслухані доповідь про 
ректора з наукової роботи, чл. 
кор. НААН України, д.т.м, проф.
Надикта В.Т- на тему «Наукові ос 
нови оптимізації сучасних систем 
землеробства в умовах зміни 
клімату» та доповіді директорів 
З науково дослідних інститутів 
ТДАТУ (д.с.-Г-н., проф.. Калитки 
В.8., Д - Т .н ., проф Надикта В.Т. та 
д.е.и., доц. Легези Д.Г.), присвячені 
основним напрямам діяльності 
цих підрозділів на наступний рік.

Всього в роботі конференції 
прийняли участь 407 учасників.
Крім співробітників ТДА 
ТУ, доповіді зробили фахівці 
Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету,
Гуляйпільського механічного заводу. 
Ніжинського агротехнічного інституту. 
Дніпропетровського університету ім. 
А.Нобеля, ПП «Кермек» та Ін.

Робота конференції була організована за 
5 тематичними науковими напрямками:

1. Перспективи використання елек- 
тро- та гідроприводіе в агропромисловому 
комплексі (НДІ механізацП землеробства 
півдня України);

2. Система сучасних агротехнологій
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в рослинництві (НДІ агротехнологій га 
еколоп'і)

3. Сучасні аспекти розвитку аграрного 
ринку (НДІ соціально економічного роз
витку агропромислового виробництва 
півдня України)

4. О р г а н і з а ц і й н о  е к о н о м і ч н и й  
механізм розвитку сільських територій 
(НДІ соціально економічного розвитку 
агропромислового виробництва півдня 
України)

5. Розвиток облікової, аналітичної і 
фінансової складових економічної науки 
та практики (НДІ соціально економічного 
розвитку агропромислового виробництва 
півдня України)

На засідання за науковими напрямками 
було винесено 33 доповіді по науковим ро
ботам, що вже завершені чи завершуються.

Також на засіданнях 34 секцій було заслу 
хано 370 доповідей по проміжним резуль 
татам наукових досліджень

В своїх дослідженнях головну увагу 
науковці ТДАТУ приділяють прикладним 
розробкам, результати яких можуть бути 
використані агровиробниками регіону. Зо
крема, на засіданнях конференції презен 
тувалися технології, які на основі новітніх 
регуляторів росту дозволяють підвищити 
урожайність зернових культур, якість зер 
на та зменшити його собівартість; запро 
поновано ефективні технології збільшення 
терміну зберігання овочів та фруктів; за 
пропоновано енергоощадні технології 
обробітку Грунту на основі комплексів 
машин та знарядь, розроблених на 
уковцями університету; запропоновано 
організаційно-економічні механізми за 
безпечення конкурентоспроможності та 
фінансової стійкості підприємств регіону.

На заключному пленарному засіданні 
були прийняті рекомендації науково- 
практичної конференції:

1. В напрямку реалізації Технічної 
політики врослинницькій гал у зі Запорізької

області до 2020 р. науковцям НДІ зосереди 
ти увагу на:

розробці І впровадженні технологій, 
спрямованих на підвищення адаптаційних 
можливостей рослин до навколишніх умов;

• створенні нових енерго- та 
ресурсозберігаючих, екологічно безпечних 
технічних засобів с.-г. виробництва;

- зменшенні витрат ресурсів при 
зберіганні с.-г. продукції без погіршення іі 
товарної якості;

• визначенні напрямів розвитку 
інфраструктури аграрного ринку регіону 
через створення оптових ринків, об
слуговуючих кооперативів, ф’ючерсиих 
компаній, аграрних бірж тощо.

2. З метою підвищення якості науково 
дослідних робіт продовжити практику про 
ведення науково технічних конференцій 
за тематичним спрямуванням, на які за
лучати науковців споріднених кафедр 
університету, інших вищих І науково- 
дослідних установ, а також виробничників 
регіону.

3. Науково-технічним радам НДІ 
університету переглянути направленість 
програм наукових досліджень стосов
но іх відповідності тим пріоритетним 
інноваційним напрямкам досліджень, 
фінансову підтримку яких можуть здійснити 
сільгоспвиробники півдня України.

4. Для покращення маркетингу 
закінчених науковихрозробокактивізувати 
роботу з публікації їх результатів на елек
тронному сайті та у наукових збірниках 
університету, а також в тих засобах 
наукової інформації (у тому числі і не фахо 
вихі. які мають широке розповсюдження на 
території країни і за її межами.

5. Активніше продовжувати роботу 
по налагодженню науково виробничих 
зв'язків із сільськогосподарськими това 
ровиробниками. зокрема, із підприємцями 
малого та середнього бізнесу південного 
регіону країни.


