Звіт
про роботу Спілки молодих вчених і спеціалістів Інституту
овочівництва і баштанництва НААН у 2014 році
Робота Спілки молодих вчених і спеціалістів ІОБ НААН (19 науковців,
з них 7 кандидати наук) впродовж 2014 року охоплювала питання
підвищення науково-дослідного потенціалу, професійного рівня молодих
вчених, а також організацію та проведення спортивно-культурних заходів.
В 2014 році молоді вчені інституту приймали участь у 9 науковопрактичних конференціях та семінарах, за результатами яких написано 14 тез
доповідей. Молодими вченими інституту опубліковано (одноосібно та в
співавторстві) 22 статті в фахових та науково-популярних 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 науково-практичного семінару «Виробництво органічної
продукції: сучасний стан і перспективи розвитку» (14 травня 2014 року).
Триває співпраця з Харківською обласною радою молодих вчених та
фахівців, спілками молодих вчених ННЦ «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.
Молоді фахівці Інституту приймали участь і в різноманітних наукових
конкурсах міжнародного, загальноукраїнського та регіонального масштабу.
У вересні 2014 р. Мирошниченко Тетяна приймала участь у фіналі конкурсу
на здобуття щорічної премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь
молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень».

Участь аспірантів та молодих вчених у наукових конференціях,
семінарах, з’їздах у 2014 р.
Назва конференції, семінару,
з’їзду

ІХ з’їзд Українського
товариства ґрунтознавців та
агрохіміків «Охорона ґрунтів –
основа сталого розвитку
України»
Міжнародна науково-практична
конференція «Створення
генофонду овочевих і
баштанних культур з високим
потенціалом та виробництво
екологічно чистої продукції»
ІV Міжнародна науковопрактична конференція молодих
вчених «Перспективні напрями
розвитку галузей АПК і
підвищення ефективності
наукового забезпечення
агропромислового виробництва»
Конференція з виробництва
органічної продукції
«Європейські технології з
виробництва натуральної
продукції» в межах
Міжнародного форуму з
розвитку родинного
фермерського господарства
«AGROPORT»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
присвячена 75-річчю утворення
Сумської області «Підвищення
ефективності виробництва
сільськогосподарської продукції
в Північно-Східному регіоні
України»
Науково-практична конференція
«Вирощування органічної
сільськогосподарської
продукції: технології,
сертифікація, досвід»
Інтернет-конференція молодих
вчених «Мікробіологія в
сучасному
сільськогосподарському

Установа

Дата
проведен
ня
30 червня
– 4 липня
2014 р.

Кількість
учасників, ПІБ

29 серпня
2014 року

1 (Куц)

18-19
вересня
2014 року

1 (Куц)

18 жовтня
2014 р.

1 (Куц)

20-21
лютого
2014 року

3 (Куц,
Мозговський,
Помаз)

Харківський
національний
аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва

25
березня
2014
року.

1 (Куц

Інститут
сільськогосподарськ
ої мікробіології та
агропромислового

22-24
жовтня
2014 року

1 (Куц

ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та
агрохімії ім. О.Н.
Соколовського»,
Миколаївський
національний
аграрний університет
(м. Миколаїв)
Дніпропетровська
дослідна станція ІОБ
НААН (с.
Олександрівка,
Дніпропетровська
обл..)
Тернопільська
державна с.-г.
дослідна станція
ІКСГП (м.
Тернопіль)

2 (Куц,
Мозговський)

Международного
аэропорта «Харьков»
(м. Харків)

Інститут сільського
господарства
Північного Сходу (с.
Сад, Сумська обл.)

виробництві»
Всеукраїнський науковопрактичний семінар молодих
вчених та спеціалістів,
присвячений 130-річчю з дня
народження академіка О.Н.
Соколовського «Сучасні
напрями та перспективи
розвитку української школи
агрономічного ґрунтознавства»
Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих
вчених «Актуальні проблеми
агропромислового виробництва
України»

виробництва (м.
Чернігів)
23-24
жовтня
2014 року

1 (Куц

12
Інститут сільського
листопада
господарства
2014 року
Карпатського регіону
(с. Оброшино)

1 (Куц

ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та
агрохімії ім. О.Н.
Соколовського» (м.
Харків)

