Звіт
про роботу Спілки молодих вчених і спеціалістів Інституту
овочівництва і баштанництва НААН у 2013 році
Робота Ради молодих вчених ІОБ НААН (18 науковців, з них 4
кандидати наук) впродовж 2013 року охоплювала питання підвищення
науково-дослідного потенціалу, професійного рівня молодих вчених, а також
організацію та проведення спортивно-культурних заходів.
В 2013 році молоді вчені інституту приймали участь у 7 науковопрактичних конференціях та семінарах, за результатами яких написано 17 тез
доповідей. Молодими вченими інституту опубліковано (одноосібно та в
співавторстві) 12 статей в фахових та 5 в інших виданнях. 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.
У поточному році за активної участі молодих вчених було організовано
та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених
«Селекційні і технологічні інновації в овочівництві, резерви збільшення
виробництва продукції та насіння» (25 липня 2013 р.). Молоді вчені приймали
активну участь при проведенні на базі інституту лекцій та практичних занять
для фахівців інших наукових установ НААН в рамках курсів підвищення
кваліфікації (Куц О.В., Киях О.О.).
Було налагоджено співпрацю з Харківською обласною радою молодих
вчених та фахівців, що включала участь в загальних зібраннях даної
організації, зустрічах з провідними науковцями та політиками, що
займаються питаннями науки та освіти в Україні, активна участь в інтернетфорумі даної організації.
Молоді фахівці Інституту приймали участь і в різноманітних наукових
конкурсах міжнародного, загальноукраїнського та регіонального масштабу.
У жовтні 2013 р. Мозговська Г.В. приймала участь у фіналі конкурсу на
здобуття щорічної премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь
молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень».
Молодий науковець Помаз Н.В. пройшла два тури відбору учасників для
наукової програми Борлоуга, яка підтримується та фінансується Посольством
США (зараз документи розглядаються в Посольстві США).
За активної участі аспірантів та молодих фахівців Інституту в співпраці
з профспілковою організацією проведено новорічний концерт, змагання з
волейболу.

Участь аспірантів та молодих вчених у наукових конференціях,
семінарах, з’їздах у 2013 р.
Назва конференції, семінару,
з’їзду

Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція «Наука на
службі сільського господарства»

Семінар «Органічне
рослинництво – 2013. Належний
захист та живлення рослин
задля задоволення потреб ринку
в якості органічної продукції»

Селекційні і технологічні
інновації в овочівництві,
резерви збільшення
виробництва продукції та
насіння

Міжнародна науково-практична
конференція «Перспективи
розвитку рослинницької галузі в
сучасних економічних умовах»
Міжнародна молодіжна наукова
конференція, присвячена пам’яті
академіків М.І. Вавилова і О.В.
Квасницького «Нові часи: нові
Вавилови, нові Квасницькі»

Семінар «Розвиток органічного
ринку в Україні»

Установа
ДУ «Миколаївська
державна
сільськогосподарська
дослідна станція
Інституту
зрошуваного
землеробства» (м.
Миколаїв)
Українське
представництво
Швейцарського
інституту
органічного
сільського
господарства (FiBL),
компанія «Органік
стандарт» (м. Київ)

Дата
проведен
ня
7 березня
2013 р.

Кількість
учасників, ПІБ

3 квітня
2013 р.

1 (Куц О.В.)

25 липня
2013 р.

13 (Куц О.В.,
Мозговський О.Ф.,
Мозговська Г.В.,
Мирошниченко
Т.М., Кирюхіна
Н.О., Кіях О.О.,
Коноваленко К.М.,
Кузь О.Ю.,
Михайлин В.І.,
Помаз Н.В., Рудой
С.А., Щербина С.О.
Солдатенко О.В., )
1 (Куц О.В.)

Інститут
овочівництва і
баштанництва НААН
(м. Харків)

Інститут рису (м.
Скадовськ)
Інститут свинарства і
агропромислового
виробництва (м.
Полтава)
ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та
агрохімії ім. О.Н.
Соколовського»,
Українське
представництво
Швейцарського
інституту
органічного

6-8
серпня
2013 року

1 (Куц О.В.)

22-23
серпня
2013 р.

1 (Куц О.В.)

23 жовтня
2013 р.

1 (Куц О.В.)

сільського
господарства (FiBL),
компанія «Органік
стандарт», асоціація
«Біолан» (м. Харків)
Міжнародний науковопрактичний семінар,
присвячений 130-річчю виходу
книги професора В.В. Докучаєва
«Російський чорнозем»

Національна наукова
сільськогосподарська
бібліотека НААН (м.
Київ)

10 грудня
2013 р.

1 (Куц О.В.)

