Звіт
про роботу Спілки молодих вчених і спеціалістів Інституту
овочівництва і баштанництва НААН у 2012 році
Спілка молодих вчених Інституту на 1 січня 2013 року нараховує 14
осіб, проти 35 чоловік у 2011 році. Робота Спілки була спрямована в трьох
основних напрямах:
1. Підвищення наукового рівня молодих вчених. В 2012 році молоді
вчені інституту приймали участь у 8 науково-практичних конференціях, за
результатами яких написано 25 тез доповідей (60% від загальної кількості).
Молодими вченими інституту опубліковано (одноосібно та в співавторстві)
38 статей в фахових та 9 в інших виданнях, що складає відповідно 51% та
69% від загальної кількості опублікованих науковцями інституту. Було
проведено стажування в 4 наукових установах: Інститут рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва (4 чоловіки), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
ім. О.Н. Соколовського» (3 чоловіки), Інститут картоплярства та Селекційногенетичний інститут (по одному чоловіку). На початку 2012 року було
проведено лекції для молодих науковців з питань статистичної обробки
даних. В цьому році було організовано роботу молодих науковців в
бібліотечних фондах інших організацій, вчасності в бібліотеці
ННЦ
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» та в
Харківський міській бібліотеці ім. Короленко.
2. Другим напрямом роботи СМВ була співпраця з побідними спілками
в інших наукових установах та активізація участі наших молодих вчених в
різноманітних наукових заходах за межами Інституту.
Було налагоджено співпрацю з Харківською обласною радою молодих
вчених та фахівців; ми приймали участь в зібраннях даної організації,
вчасності в зустрічі з Сіменоженко, наші науковці зареєструвалися та
активно дискутують на форумі даної організації.
Приймаємо ми участь і в різноманітних наукових конкурсах. В
минулому році Куц О.В. отримував стипендію облдержадміністрації в галузі
сільськогосподарських наук ім.. Соколовського, в поточному році в даному
конкурсі приймали участь Рудой Сергій та Кіях Оксана. Також ми приймали
участь в конкурсі на здобуття щорічної премії Президії НААН «За кращу
наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та
прикладних наук» (але як і в попередні роки в фінал не потрапили).
3. Третім напрямом діяльності СМВ був культурно-спортивний
(змагання з волейболу та футболу, в тісній співпраці с профспілкою
інституту організовано новорічний концерт).

