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 2013 року молодими вченими Національного наукового
центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» було
опубліковано 82 наукових роботи, вони брали активну участь у
всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах,
а саме:
1.VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
«Екологічний інтелект – 2013», (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2013 р.,
ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна). Взяла участь: Гетманенко В.А.
2. Міжнародна наукова конференція «Современное состояние черноземов»,
(Ростов-на-Дону, 24-26 сентября 2013 г.) Взяли участь: Філімончук Я.С.,
Кутова А.М. , Гладких Е.Ю., Ревт'є А.В., Прохорова І.А., Коляда В.П.,
Десятнік К.О.
3 . Участь у круглому столі на тему: «В.Н. Каразін – просвітник, видатний
вчений, новатор ідей: минуле та сучасність» (до 240-річчя від дня
народження), (Харків, 10 липня 2013 р., Національний науковий центр
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського») Взяла
участь: Кутова А.М.
4. ІІ Міжнародна інтернет-конференція «Прикладна наука та інноваційний
шлях розвитку національного виробництва»,(2013 р., Тернопіль, 17 -18 жовт.)
Взяли участь: Нешта Г.П.
5. Круглий стіл «Інтеграція екологічної складової в аграрному секторі» в
рамках Міжнародного форуму «Україна для довкілля», (Київ, 7 листопада
2013 р.). Взяла участь: Гладкіх Є.Ю.
6. Українсько-Російський науково-практичний семінар присвячений 130річчю книги професора В.В. Докучаєва «Російський чорнозем», (м. Київ.,10
грудня 2013 р.), Взяли участь: Гладкіх Є.Ю., Прохорова І.А., Савченко Ю.О.,
Хекало С.І.
7. Всеукраїнська наукова конференція «Інноваційні технології виробництва
рослинницької продукції», ( Умань, 2013 р.). Взяла участь: Ревт'є А.В.
8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
«Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності
наукового забезпечення агропромислового виробництва», (Тернопіль, 2013р.)
Взяла участь: Ревт'є А.В.
9. Науково-практична конференція студентів, слухачів магістратури та
аспірантів, (Харків, 2013 р.). Взяла участь: Ревт'є А.В.

10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні системи
землеробства як основа стійкого розвитку аграрної сфери», (Львів. вересень
2013 року). Взяли участь: Ревт'є А.В., Савченко Ю.О.
11. Круглий стіл молодих вчених та спеціалістів «Професор М.К. Крупський
– ініціатор нових наукових напрямів у ґрунтознавстві та агрохімії (до 110річчя від дня народження)»,(Харків, квітень 2013 р.). Взяли участь: Ревт'є
А.В., Прохорова І.А., Савченко Ю.О., Семенцова К.О., Залавський В.В.,
Бородін А.Л., Зубковська В.В., Десятнік К.О., Шерстюк О.І., Рокитянський
А.Б.
12. ІІ Міжнародна інтернет-конференція «Розвиток країн в умовах
глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми».
(Тернопіль, 23-24 травня 2013). Взяв участь: Коляда В.П.
13. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми генетичного,
географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства», (Львів 19-21
вересня 2013 р.). Взяв участь: Коляда В.П.
14.
Науково-практична
конференція
«Проблемы
формирования
почвоохранных агроландшафтов при организации севооборотов на
территории современных
землепользователей и пути их решения»,
(Луганск, 2013 р.). Взяв участь: Коляда В.П.
15. Матеріали 8 науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми
збалансованого природокористування» (Київ, 2013 р.). Взяв участь: Вахняк
В.В.
16.
Матеріали
ІІ
науково-практичної
конференції
«Проблеми
природоохоронного менеджменту територій з інтенсивним введенням
господарства, прийнятих до складу національних природних парків.
(Кременець, 2013 р.). Взяв участь: Вахняк В.В.
17. Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного
суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
(м.Харків, ХНАУ). Взяла участь: Зубковська В.В.
18. Інтернет конференція «Вапнування та відтворення родючості ґрунтів в
сучасних господарсько-економічних умовах» (м.Рівне, 2013 р.). Взяла участь:
Десятнік К.О.
19. Міжнародна науково практична конференція «Наука сьогодні: теорія,
методологія, практика» (м.Вроцлав, 2013 р.). Взяла участь: Десятнік К.О.
20. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія збалансованого
розвитку агроекосистем України» (м.Київ, 2013 р.). Взяла участь: Сябрук
О.П.
21. Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні
аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення
ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських
територій”(м.Львів, 2013 р.). Взяла участь: Сябрук О.П.
22. «Сучасні системи землеробства як основа стійкого розвитку аграрної
сфери», (м. Львів, вересень 2013 р.). Взяв участь: Голота Є.М.
На базі ННЦ ««Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н.Соколовського» Радою молодих вчених і спеціалістів було організовано

відкриту лекцію по статистиці: Регресійний одно факторний аналіз (березень,
2013 р.)
Проводилася лекція на тему «Сучасний стан та перспективи
застосування мікродобрив», 18 квітня 2013 р., (ННЦ ІГА, м. Харків.)
доповідач Кутова А.М.
Традиційно в Науковому центрі проводиться «День аспіранта», на якому
молоді вчені доповідають результати своїх досліджень, обмінюються
досвідом, заслуховують актуальну проблематику щодо перспектив наукових
досліджень, методології тощо.
Протягом поточного року було організовано дві польові екскурсії для
аспірантів і молодих спеціалістів з метою вивчення ґрунтового покриву
Харківської області (було закладено 6 ґрунтових розрізів різних типів
ґрунтів).
Голова ради молодих вчених продовжує плідно співпрацювати з Радою
молодих вчених Харківської обласної ради. В результаті співпраці Гладкіх
Е.Ю. стала одержала першу премію «Місс Наука 2013 р.»
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.
Старший науковий співробітник лабораторії охорони ґрунтів від
техногенного забруднення Д.О. Семенов брав участь у конкурсі, що
проводився НААН України «За кращу наукову доповідь молодого ученого
НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» й увійшов у число
переможців.

