
Звіт про роботу Спілки молодих вчених і спеціалістів Інституту 

овочівництва і баштанництва НААН у 2019 році 

 

Робота Ради молодих вчених та спеціалістів ІОБ НААН (17 науковців, з 

них 5 - кандидати наук та 1 доктор наук) впродовж 2019 року охоплювала 

питання підвищення професійного рівня молодих вчених, а також 

організацію та проведення наукових заходів (участь у підготовці та 

проведенні Дня поля, підготовка та участь у міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених, проходження курсів підвищення кваліфікації, 

відвідування мастер-класів, участь у роботі «Школа проектного 

менеджменту», випуск святкових стен-газет).  

Так, Мозговська Г.В. виступила на 43-й щорічній конференції молодих 

вчених «Холод в біології та медицині – 2019» (26-27 травня, 2019р., Інститут 

проблем кріобіології та кріомедицини НАН, м. Харків). В Інституті 

рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва НААН 4 липня 2019 року Мозговська Г.В. 

взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Підвищення 

ефективності селекції та рослинництва у сучасних умовах», присвяченій 140-

річчю з дня народження Василя Яковича Юрʼєва. Прийняли активну участь 

Підлубенко І.М., Чаюк О.О., Духіна Н.Г., Гарбовська Т.В. у міжнародній 

науково-практичній конференції «Теоретичні і практичні аспекти розвитку 

галузі овочівництва в сучасних умовах» (25 липня 2019 р., Інститут 

овочівництва і баштанництва НААН). У проведенні міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційні розробки молоді в сучасному 

овочівництві» взяли участь Мозговський О.Ф., Підлубенко І.М., Іванін Д.Ю., 

Чаюк О.О., Духіна Н.Г., Мозговська, Г.В., Мірошниченко Т.М., Гарбовська 

Т.М., Шевченко С.І., Коноваленко К.М. (03 жовтня 2019 р., Інститут 

овочівництва і баштанництва НААН). Гарбовська Т.М. взяла активну участь 

у V міжнародній науково-практичної конференції «Світові рослинні ресурси: 

стан та перспективи розвитку» (7 червня 2019 р., м. Київ), а також подала 

необхідні документи на конкурс на здобуття премії Президії Національної 

академії аграрних наук України „За кращу наукову доповідь молодого 

ученого НААН з фундаментальних досліджень”. 

За результатами написано та опубліковано 16 тез доповідей. 

Молодими вченими інституту опубліковано (одноосібно та в 

співавторстві) 7 статей у фахових та 12 у науково-популярних виданнях. 

Опубліковано 2 статті, які індексуються у Scopus.  

Молоді вчені Інституту приймали участь у стажуваннях для 

підвищення свого професійного рівня: Мозговська Г.В., Лінник З.П., 

Підлубенко І.М. відвідували курси підвищення кваліфікації наукових кадрів 

системи НААН та ВНЗ аграрного профілю з питань формування і ведення 



банку генетичних ресурсів рослин, а також методологічного та 

інформаційного забезпечення селекційних досліджень (18-22 лютого, 

Інститут ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків). 

14 квітня Мозговська Г.В. відвідала майстер-клас «Міжнародні 

стажування – як це працює» (м.Харків) та виступила із доповіддю для 

молодих вчених Інституту овочівництва і баштанництва НААН.  

26 червня Мозговська Г.В., Мірошніченко Т.М., Мозговський О.Ф., 

Коноваленко К.М., Шевченко С.І. брали участь у підготовці науково-

практичного семінару "Сучасні підходи при вирощуванні нішевих овочевих 

культур" (Інститут овочівництва і баштанництва НААН).  

У період із 5-31 серпня Куц О.В., Мозговська Г.В., Баштан Н.О. 

відвідували «Школу проектного менеджменту Мерефянської об’єднаної 

громади», де розповіли теоретичну основу проектного менеджменту. 

Навчили: як поетапно написати проект – з моменту його ініціації до звітності 

з його реалізації, самостійно розробляти основні складові проекту, 

календарний графік, бюджет проекту та планувати трудові ресурси. 

Учасники Школи були відзначені сертифікатами. 

16 серпня представники Ради молодих учених приймали участь у Дні 

поля "Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві" (Інститут 

овочівництва і баштанництва НААН).  

1 вересня взяли активну участь у проведенні «Наукові пікніки у м. 

Мерефі-2019», експозиція – «Цікава ботаніка». Мозговська Г.В., Чаюк О.О., 

Лінник З.П., Баштан Н.О., Крутько Р.В. представили сортове різноманіття 

помідорів, баклажанів, цибулі, провели гру ,,Вгадай овочі за їх насінням". 

Також познайомили дітей з лускокрилими шкідниками, павутинним кліщем 

та корисними комахами. Діти мали змогу роздитивись колекцію комах при 

збільшенні у бінокуляр.  

10 жовтня Мозговська Г.В. прослухала семінар «Web of Science Group», 

на якому розповідали про можливості пошуку іноземних видавництв на даній 

платформі. 

25 жовтня Мозговська Г.В., Чаюк О.І., Баштан Н.О. на базі Інституут 

овочівництва і баштанництва НААН провели науково-практичний семінар 

«Сучасні технології в селекції» для групи вихованців Покотилівської станції 

юних натуралістів.  

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, 

Радою молодих вчених Інституту кріобіології та кріомедицини НАН та 

Радою молодих вчених та спеціалістів Північно-Східного наукового центру 

(ПСНЦ) НАН України і МОН України. 


