
ЗВІТ  

Ради молодих вчених Національного наукового центру «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» 

2012 рік 

 

Проведення та участь аспірантів і молодих вчених у наукових 

конференціях, з’їздах та інших заходах 

Протягом 2012 року молодими вченими Національного наукового 

центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» було 

опубліковано 97 наукових робіт, вони  брали активну участь у 

всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, 

а саме: 

1. Науково-практичній конференції молодих і спеціалістів 

«Перспективні напрямки грунтово-агрохімічних досліджень в умовах 

земельної реформи» (Харків, ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», травень 

2012 р.). Взяли участь: Білівець І.І., Хекало С.І., Петля С.О., Гетманенко В.А., 

Кутова А.М., Прохорова І.А., Савченко Ю.О., Недоцюк О.А., Бігун О.М.,  

Сябрук О.П., Шемет А.М., Вільний Р.П., Коляда В.П. 

2. Круглому столі за темою «Розвиток наукових ідей української школи 

агрономічного ґрунтознавства у сучасних дослідженнях» (Харків, ННЦ «ІГА 

імені О.Н. Соколовського», квітень 2012 р.). Взяли участь: Білівець І.І., 

Тютюнник Н.В., Хекало С.І., Петля С.О., Гетманенко В.А., Савченко Ю.О., 

Шемет А.М., Вільний Р.П., Цигічко Г.О., Філімончук Я.С. 

3. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Використання  ГІС 

та ДЗЗ в землекористуванні» (м. Миколаїв, листопад 2012 р.). Взяли участь: 

Білівець І.І., Недоцюк О.А., Воскобойніков П.В., Тютюнник Н.В.  

4. Науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і тенденції 

розвитку ґрунтознавства, присвяченйі 80-річчю від дня народження 

І.І.Назаренка» (м. Чернівці, 2012 р.). Взяли участь: Тертишна А.В., 

Ликова О.А.. 

5. Міжнародній науково-практичній конференції «Почвенно-земельные 

ресурсы: оценка, устойчивое развитие, геоинформационное обеспечение» 

(м. Мінськ, 2012 р.). Взяли участь: Тертишна А.В., Ликова О.А. 

6. Науково-практичній конференції «Екологізація сталого розвитку і 

ноосферна перспектива інформаційного суспільства» (м. Харків, 2012 р.): 

Взяли участь: Тертишна А.В., Петля С.О., Гетманенко В.А., Кутова А.М., 

Сябрук О.П.  

7. VIII Міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та 

вимірювальна техніка. Нові одиниці SI для нового століття.» (Харків, 2012 

р.). Взяли участь: Прохорова І.А.. 



8. Науково-практичній конференції «Проблеми сільського господарства 

на сучасному стані та шляхи їх вирішення». Взяли участь: Прохорова І.А.. 

9. Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва України» (2012 р.). Взяла участь: Зубковська 

В.В. 

10. Міжнародній конференції «Зелена економіка»: перспективи 

впровадження в Україні». Взяли участь:  Ликова О.А., Філімончук Я.С., 

Гладкіх Є.Ю. 

11. Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницькій галузі – стан та 

перспективи». Взяли участь:  Ликова О.А. 

12. Конференції «VIII Всеукраїнські наукові Таліївські читання». Взяли 

участь:  Недоцюк О.А. 

13 Науково-практичній конференції «Інновації у географічній освіті та 

картографії» (Харків, 2012 р.). Взяли участь:  Недоцюк О.А. 

14 Нарада-семінарі, що проводився Державним агентством водних 

ресурсів «Актуальні питання з ведення моніторингу меліорованих земель» 

(Дніпропетровськ, 2012 р.) Взяли участь:  Недоцюк О.А. 

15. Науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи 

розвитку управління водними ресурсами України» (Київ, 2012 р.). Взяли 

участь:  Недоцюк О.А. 

16. Науково-практичній конференції «Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві» (Чернігів, 2012 р.). Взяли участь:  

Сябрук О.П., Цигічко Г.О., Вільний Р.П. 

17. 8
th 

International Soil Science Congress on Land Degradation and 

Challenges in Sustainable Soil Management (Туреччина). Взяли участь:  Коляда 

В.П.  

На базі ННЦ ««Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н.Соколовського» Радою молодих вчених і спеціалістів було організовано 

круглий стіл за темою «Розвиток наукових ідей української школи 

агрономічного ґрунтознавства у сучасних дослідженнях» та науково-

практичну конференцію молодих і спеціалістів «Перспективні напрямки 

грунтово-агрохімічних досліджень в умовах земельної реформи». 

В Інституті проводиться «День аспіранта», на якому молоді вчені 

доповідають результати своїх досліджень, обмінюються досвідом, 

заслуховують лекції провідних вчених з питань фундаментальних і 

прикладних досліджень в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.  

Протягом поточного року було організовано дві польові екскурсії для 

аспірантів і молодих спеціалістів з метою вивчення ґрунтового покриву 



Харківської області (було закладено 10 ґрунтових розрізів різних типів 

грунтів). 

 Голова ради молодих вчених плідно співпрацює з Радою молодих 

вчених  Харківської обласної ради. 

 

Участь аспірантів в конкурсах на отримання стипендій, грантів 

Молоді вчені Інституту беруть активну участь у конкурсах на здобуття 

премії Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної 

академії аграрних наук України, місцевих конкурсах. 

Так, завідувач сектору стандартизації і метрології Лазебна М.Є. є 

стипендіатом  премії Президента України.   

Науковий співробітник лабораторії охорони грунтів від техногенного 

забруднення К.Б. Смирнова брала участь у конкурсі, що проводився НААН 

України «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з 

фундаментальних та прикладних досліджень» і посіла сьоме місце.  

Науковий співробітник лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих 

ґрунтів Дрозд О.М. брала участь у конкурсі на здобуття премії Президента 

України. 

 


