ПРОГРАМА
всеукраїнського науково-педагогічного
підвищення кваліфікації

«Сучасні виклики та потенціал
аграрного сектору
зони недостатнього зволоження
в аспекті подолання загроз
продовольчої безпеки країни»
19 вересня – 30 жовтня 2022 року

Program of the All-Ukrainian scientific
and pedagogical advanced training
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ukraine in the system of global food security and
instability
Adaptive approaches in the formation of modern
agricultural systems amidst global climatic and
socio-political changes
Creation of new high-tech varieties and hybrids of
strategic crops to ensure food security of Ukraine
and the world in wartime and post-war recovery
Adaptation of intensive varieties of strategic niche
crops amidst climate change
Climate smart agriculture technologies for growing
crops on irrigated and non-irrigated lands in the
war and post-war periods
New production challenges. Peculiarities of
agriculture technologies for growing crops in
wartime and post-war recovery
Quality management in research activity as a
component of a successful scientist
Advisory work
Scientific library as a segment of electronic
research

Total: 180 teaching/working hours

20
hours
20
hours
20
hours
20
hours
20
hours
20
hours
20
hours
15
hours
25
hours

Програма всеукраїнського науково-педагогічного
підвищення кваліфікації
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Україна в системі глобальної продовольчої
безпеки та світової нестабільності
Адаптивні підходи до формування сучасних
систем землеробства в умовах глобальних
кліматичних і соціально-політичних змін
Створення нових високотехнологічних сортів і
гібридів стратегічно важливих агрокультур для
забезпечення продовольчої безпеки України та
світу в умовах воєнного часу й повоєнного
відновлення
Адаптація інтенсивних сортів стратегічно
важливих нішевих культур в умовах змін
клімату
Кліматично
орієнтовані
технології
вирощування сільськогосподарських культур
на зрошуваних і неполивних землях у воєнний
та післявоєнний періоди
Нові виклики виробництва. Особливості
агротехнологій
вирощування
сільськогосподарських культур в умовах
воєнного часу та післявоєнного відновлення
Управління якістю науково-дослідницької
діяльності як складник успішного науковця
Індивідуальна консультативна робота
Наукова бібліотека як сегмент електронної
дослідницької роботи

Усього: 180 навчальних/робочих годин
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