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Харків -2020 
 



10:00 - 10:30   Відкриття заходу та вітання учасників  
 

 Рональд Варгас - секретар Глобального ґрунтового партнерства (ГҐП) FAO 

 Анатолій Заришняк - віце-президент Національної академії аграрних наук України 

 Володимир Семиноженко - голова Північно-Східного наукового центру Національної 

академії наук України і Міністерства освіти і науки України 

 Юрій Колмаз - начальник відділу охорони земельних ресурсів та екомережі 

Управління охорони біорізноманіття та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

 Оксана Девіс - координаторка проєкту Глобального екологічного фонду (ГЕФ) ФАО в 

Україні 
 

 Юрій Дмитрук - президент Громадської організації «Українське товариство 

ґрунтознавців та агрохіміків» 

 Святослав Балюк - директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії                                     

імені О.Н. Соколовського», генеральний секретар Громадської організації «Українське 

товариство ґрунтознавців та агрохіміків», координатор Глобального ґрунтового партнерства в 

Україні. 

 

10:30 – 11:40   Доповіді, обговорення та відповіді на запитання 
  

Модератор: Святослав Балюк - директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» 
 

 спікер: Віталій Волкогон – завідувач відділу сільськогосподарської мікробіології, 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

доповідь на тему: «Біологічний стан ґрунтів України» 

 спікер: Микола Мірошниченко - заступник директора з наукової роботи, ННЦ 

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

доповідь на тему: «Збереження чорноземів – від національного до глобального 

рівня» 

 спікер: Вадим Соловей – завідувач відділу ґрунтових ресурсів, ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

доповідь на тему: «Особливості функціонування Українського ґрунтового 

інформаційного центру»  

 

 спікер: Валентина Шимель – учений секретар, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського»  

доповідь на тему: «Нові наукові видання про ґрунти» 
 

 

11:40 – 12:00  Вільна дискусія щодо WSD 2020. Обговорення проєкту рішення Круглого 

столу. 
 

 

Регламент роботи Круглого столу:  
Доповіді – до 10 хвилин. Виступи в обговоренні – до 5 хвилин 

Робоча мова: українська, російська, англійська 

 

Захід проводитиметься на онлайн платформі ZOOM. 

Підключитися до конференції можна за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/82940093472?pwd=MlFEb0JRTTRqQ1dpa0oyYnFQZmdyQT09 

Ідентифікатор конференції: 829 4009 3472 

Код доступу: 872847 

http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000012058
https://us02web.zoom.us/j/82940093472?pwd=MlFEb0JRTTRqQ1dpa0oyYnFQZmdyQT09

