
Звіт ради молодих учених за 2020 р. 

 

Робота Ради молодих вчених ІОБ НААН (14 науковців, з них 5 - кандидати наук) впродовж 2020 

року охоплювала питання підвищення професійного рівня молодих вчених, а також організацію та 

проведення наукових заходів (участь у підготовці та проведенні міжнародної науково-практичної 

конференції, участь у он-лайн конференціях , участь у он-лайн семінарах).  

Так, Мозговська Г.В. виступила на 44-й щорічній конференції молодих вчених «Холод в біології 

та медицині – 2020» (19 травня, 2020 р., Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН, м. 

Харків), яка відбулась он-лайн. В Інституті ІОБ НААН молоді учені прийняли активну участь у 

підготовці та виступили он-лайн на міжнародній науково-практичній конференції - Підлубенко І.М., 

Чаюк О.О., Гарбовська Т.В., Мозговська Г.В., Лінник З.П., Іванін Д.В. у «Теоретичні і практичні 

аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах» (23 липня 2020 р., Інститут овочівництва і 

баштанництва НААН).  

За результатами написано та опубліковано 11 тез доповідей. 

Молодими вченими інституту опубліковано (одноосібно та в співавторстві) 6 статей у фахових та 

10 у науково-популярних виданнях. Опубліковано 1 статтю, яка індексується у Scopus.  

За результатами конкурсного відбору Мозговській Г.В. призначено стипендію Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених Національної академії аграрних наук, які успішно проводять 

наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних 

результатів.  

24 січня 2020 року науковці Інституту овочівництва і баштанництва НААН брали участь у 

відкриті Центру розвитку бізнесу на базі Мереф’янської міської об’єднаної громади за підтримки 

Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  

3 червня у творчій співпраці між ІОБ НААН та Харківським національним технічним 

університетом ім. Василенка МОН провели дослідження з розробки енергоощадної технології 

вирощування картоплі. Молодший науковий співробітник Іванін Д.В приймав участь у закладенні 

польових дослідів з вивчення ефективності мульчування картоплі за різних способів підготовки ґрунту.  

23 липня в Інституті овочівництва і баштанництва НААН відбулась ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція: «Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних 

умовах» у форматі ZOOM. В роботі конференції взяли участь науковці з України, Молдови, 

Азербайджану, Казахстану, РФ, Узбекистану з доповідями про сучасні генетико-біотехнологічні методи 

для прискорення селекції овочевих видів рослин, інноваційні розробки в селекції овочевих і баштанних 

і культур, сучасні технології виробництва овочевої продукції і насіння та маркетингові дослідження 

ринку. Активну участь у підготовці та виступах он-лайн прийняли Підлубенко І.М., Чаюк О.О., 

Гарбовська Т.В., Мозговська Г.В., Лінник З.П., Іванін Д.В. 

3 вересня молоді вчені ІОБ НААН побували з візитом у ФОП «Мар’їн сад», де ознайомились з 

технологіями вирощування спаржі, суниці садової, ожини, малини, лохини.  

25 вересня у рамках договору про творчу співпрацю поглиблюються наукові дослідження між 

ІОБ НААН та Полтавською державною аграрною академією. Лінник З.П. взяв участь у обговоренні 

можливості подальшої співпраці й обміну практичними досягненнями. 

1 жовтня в ІОБ НААН відбувся науково-практичний семінар за участі магістрів Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Під час семінару студенти на практиці 

ознайомились з лабораторію біотехнології (Мозговська Г.В., к.с.-г.н., Мірошніченко Т.М., к.с.-г.н.)..  

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. 

 
 


