
 

Проведення та участь аспірантів і молодих вчених 

у наукових конференціях, з’їздах та інших заходах 

 

В ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

навчається у аспірантурі та працює 31 молодий вчений та спеціалістів, віком 

до 35 років (включно). 

Протягом 2019 року молодими вченими Національного наукового 

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

опубліковано 64 наукові роботи (статті, рекомендації, розділи до книг, тези), 

брали активну участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, а саме: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

спеціалістів «Сучасні ґрунтово-агрохімічні дослідження в контексті 

запобігання деградації земель» 22-23 травня 2019, ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського», Харків, 2019. 

2. Всеукраїнської науково-практична конференція, присвяченої 135-й 

річниці з дня заснування Полтавського дослідного поля м. Полтава, 04 

жовтня 2019 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 125-

річчю кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва, м. Харків 17-19 квітня 2019 р. 

4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, присвячена 

145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин, м. Херсон, 24 

травня 2019 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

«Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі – наукові пошуки 

молоді», м. Херсон, 16 травня 2019 р. 

6. 9 th ESSC International Congress “Soil’s contribution to people: from 

food to life supporting services book of abstracts and field excursion”, Tirana, 

Albania: 26-28 September 2019 р. 

7. International Scientific Conference “Eastern European Chernozems – 140 

years after V. Dokuchaev”, Chisinau, Republic of Moldova 2-3 October 2019 р. 

8. Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Історія 

освіти, науки і техніки в Україні», м. Київ, 17 травня 2019 р. 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в умовах зміни клімату», Полтавська державна 

сільськогосподарська  дослідна станція імені М. І. Вавілова, 12 червня 19 р. 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Ґрунти України: 

генезис, географія, класифікація та раціональне використання», м Харків, 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, 17-

19 квітня 2019 р.  



11. Міжнародний науково-практичний семінар «День поля: Потенціал і 

методи сільськогосподарської практики без спалювання рослинних решток», 

м. Харків, 5 березня 2019 р. 

12. ХХІІ міжнародна науково-практична конференція «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: 

освіта – наука – виробництво – 2019», м. Харків, 17–18 квітня 2019 р. 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів», 

м. Вінниця, 18–19 квітня 2019 р. 

14. Симпозіум «Global Symposium on Soil Erosion», м. Рим, Італія, 15–

17.05.2019 р. 

15. Еко Форум – 2019, м. Запоріжжя, 29–31 травня 2019 р. 

16. International scientific conference «Fiscal policy, globalization and 

economic growth: sustainable development challenges and perspectives», Plovdiv, 

22 November 2019 

17. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 135-й 

річниці з дня заснування Полтавського дослідного поля «Від історії до 

сучасності» м. Полтава, Полтавська ДСГДС ім. М.І. Вавілова. ІС і АПВ 

НААН, 04 жовтня 2019 р. 

18.  Міжнародна науково-практична конференція «Роль науки про 

Землю в народному господарстві: стан і перспективи», присвяченої 

всесвітньому Дню Землі, м. Херсон, 20 березня 2019 р. 

19. Міжнародна наукова конференція «Чорноземи Східної Європи – 140 

років після Докучаєва», м. Кишинів, 02-03 жовтня 2019 р. 

20. Международная научно-практическая конференция «Повышение 

плодородия почв и применение удобрений», г. Минск, 14 февраля 2019 г. 

 

Радою молодих вчених і спеціалістів у 2019 році було організовано 

наступні заходи: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

спеціалістів «Сучасні ґрунтово-агрохімічні дослідження в контексті 

запобігання деградації земель», 22-23 травня 2019; 

- польова екскурсія (23.05.2019 р.) для аспірантів і молодих 

спеціалістів. Протягом екскурсії молоді вчені мали змогу 

ознайомитись з морфолого-генетичними особливостями ґрунтів у 

двох ґрунтових розрізах, закладених на ґрунтах Золочівського 

району, Харківської області. 

 

Закордонні відрядження, стажування, у яких приймали участь 

молоді вчені та спеціалісти Інституту у 2019 році: 

 

1. Китай, м. Синьсян, 14 серпня - 14 вересня 2019 р. 



2. Албанія, м. Тирана, 23-28 вересня 2019 р. 

3. Молдова, м. Кишинів, 1-3 жовтня 2019 р. 

4. Італія, Рим, 14-18 травня 2019 р. 

5. Болгарія, Пловдив, 20-24 листопада 2019 р. 

6. Італія, Рим, 21-23 жовтня 2019 р. 

 

Участь молодих вчених та спеціалістів у конкурсах на отримання 

стипендій, грантів у 2019 році: 

 

1. Гранд Європейського товариства по збереженню ґрунтів (ESSC) для 

підтримки молодих вчених для участі у Конгресі ESSC (Отримано 1 гранд). 

2. Конкурс на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України (отримано 

1 стипендію). 

3. Конкурс «Найкращий молодий вчений Харківщини» (подано 1 роботу). 

4. Конкурс на здобуття Премії Президента України для молодих вчених 

(подано 1 роботу). 

5. Конкурс на здобуття Премії Верховної Ради України для молодих 

вчених (подано 1 роботу). 

6. Конкурс на здобуття Премії Президії Національної академії аграрних 

наук України «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з 

фундаментальних та прикладних досліджень» (направлено 1 учасника). 

7. Конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень наукових 

проектів молодих вчених (подано 1 проект). 

8. Конкурс на здобуття іменної стипендії Харківської обласної 

державної адміністрації в галузі науки у 2019 році у номінації: аграрні науки 

– стипендія імені Олексія Никаноровича Соколовського для обдарованих 

молодих науковців (подано 1 роботу) 

9. Участь у проекті, який здобув перемогу в конкурсі проектів у 

Євразійському регіоні, оголошеного Глобальним ґрунтовим партнерством 

ФАО і Євразійським ґрунтовим партнерством, у співпраці з Євразійським 

центром продовольчої безпеки на тему «Technology of Organic and Organo-

mineral Amendments Production and Application for Soil Organic Carbon 

Management» (заплановано фінансування на 2019-2020 роки) 

 

Подано молодими вченими у 2019 році пректних заявок в рамках 

ініціатив: 

 

- Проектна заявка "Technology of Organic and Organo-mineral 

Amendments Production and Application for Soil Organic Carbon Management" в 

рамках Євразійського ґрунтового партнерства схвалена для фінансування 

Всесвітньою продовольчою організацією. 

- проектна заявка «Еколого-економічна оцінка стану й управління 

екосистемними послугами ґрунтів півдня України для досягнення 

нейтрального рівня деградації» для участі в конкурсі українсько–польських 

науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 рр.; 



- проектна заявка «Оцінка впливу сталих методів управління 

родючістю засолених ґрунтів на вміст органічного вуглецю» для участі в 

конкурсі проектів у Євразійському регіоні, оголошеного Глобальним 

ґрунтовим партнерством ФАО і Євразійським ґрунтовим партнерством, у 

співпраці з Євразійським центром продовольчої безпеки на 2019-2020 рр. 

- проектна заявка «Оцінка ефективності застосування 

біодеструкторів стерні для підвищення вмісту ґрунтового органічного 

вуглецю в чорноземах» для участі в конкурсі проектів у Євразійському 

регіоні, оголошеного Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО і 

Євразійським ґрунтовим партнерством, у співпраці з Євразійським центром 

продовольчої безпеки на 2019-2020 рр. 

 


