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№ 

п/п 

Питання, які планується розглянути Доповідачі Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. На виконання рішень постанови Загальних зборів 

НААН від 18 квітня 2019 року:  

Щодо питання про заходи із заохочення і відбору 

талановитої молоді з метою підготовки наукових 

кадрів вищої кваліфікації за пріоритетними напрямами 

наукових досліджень 

 

 

Щодо питання з розвитку міжнародного наукового 

співробітництва з організаціями, установами та ін.. і  

заходи з його активізації 

 

Щодо питання з розвитку дослідно-експериментальної 

бази на 2019-2020 рр. та контролю за укладанням угод 

з дослідними господарствами на проведення наукових 

досліджень і впровадження наукових розробок 

 

 

Щодо питання посилення контролю за використанням 

бюджетних коштів, забезпечення їх ефективного та 

цільового використання, збільшення позабюджетних 

надходжень до спеціальних фондів наукових установ 

та спрямування в першочерговому порядку 

позабюджетних коштів на своєчасну виплату 

заробітної плати, видатків, які не забезпечені (або не 

повністю забезпечені) 

 

 

 

 

Мірошниченко 

М.М. 

Момот Г.Ф.  

Воротинцева 

Л.І. 

 

Мірошнченко 

М.М. 

Левін А.Я. 

 

Мірошниченко 

М.М. 

Шимель В.В. 

Момот Г.Ф. 

 

 

 

Анісімова О.В. 

Підгорна І.С. 

 

 

 

до  

1 серпня 

2019 р. 

 

 

до  

15 липня 

2019 р. 

 

до 01 

листопада 

2019 р. 

 

 

 

 

постійно 

2. Про хід виконання рішення Бюро Відділення 

землеробства, меліорації та механізації НААН щодо 

функціонування Українського грунтового 

інформаційного центру 

Балюк С.А. липень-

грудень 

3. Щодо формування програми наукових досліджень на 

2021-2025 рр. відповідно пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки 

Балюк С.А. 

Керівники 

підпрограм 

липень-

грудень 

4. Про результати атестації аспірантів на засіданнях груп 

із забезпечення  спеціальностей 091 Біологія, 201 

Агрономія  

 

 

 

Воротинцева 

Л.І. 

Мірошниченко 

М.М. 

Фатєєв А.І. 

 

 серпень 



Про стан виконання індивідуальних планів аспірантів 

вступу 2016-2018 рр. 

 

Атестація докторантів  1 року навчання  

 Керівники 

аспірантів 

 

Докторанти 

5. Звіт стипендіата КМУ  

 

Доповідь молодого вченого для участі у конкурсі на 

здобуття премії Президії НААН «За кращу наукову 

доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних 

та прикладних досліджень» 

Кучер А.В. 

 

Здобувачі 

наукових 

ступенів 

вересень 

6 Заходи щодо удосконалення роботи зі створення  та 

охорони об’єктів права інтелектуальної власності та 

авторського права 

Парасочка І.Ф. 

Левін А.Я. 

Горякіна В.М. 

жовтень-

листопад 

7. Затвердження тем аспірантам вступу 2019 року Аспіранти жовтень-

листопад 

8. Розгляд додаткових програм для складання 

кандидатських іспитів 

Воротинцева 

Л.І. 

жовтень-

грудень 

9. Проміжні звіти з виконання завдань  ПНД НААН, де 

установа є виконавцем 

Керівники 

завдань 

жовтень-

листопад 

10. Попередній розгляд кандидатських дисертацій  Здобувачі листопад-

грудень 

11. На виконання рішення Президії НААН «Наукові 

основи оптимізації живлення рослин у сучасних 

системах землеробства», прот. №10 від 30.05.2018 р.  

Розгляд доопрацьованої єдиної методики розрахунку 

балансу поживних речовин і гумусу в землеробстві 

Мірошниченко 

М.М. 

Лісовий М.В.  

Скрильник Є.В. 

листопад-

грудень 

12. На виконання рішення Бюро Президії НААН 

«Охорона грунтів від забруднень як механізм 

регулювання стану навколишнього природного 

середовища», прот. №9 від 26.09. 2018. 

Розгляд науково-методичного видання «Керівні 

принципи управління забруднення грунтів» 

Фатєєв А.І. листопад-

грудень 

13. Урочисте засідання Вченої ради до Всесвітнього дня 

грунтів, присвячене 115- річниці від Дня народження 

відомого вченого Гриня Г.С. 

Шимель В.В. 

Соловей В.Б., 

представники 

кафедри 

ґрунтознавства 

ХНАУ імені 

В.В. Докучаєва 

грудень 

14. Звіти аспірантів останнього року навчання за 

підсумками навчання в аспірантурі 

Аспіранти грудень 

15. Розгляд книг, монографій, рекомендацій, що 

плануються до видання 

Автори липень-

грудень 

16. Про передачу авторських екземплярів видавничої 

продукції 

Парасочка І.Ф. липень-

грудень 

 

Директор ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» 

академік НААН        Балюк С.А. 

 

Вчений секретар 

к.с.-г.н.         Шимель В.В. 

 


