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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Голова Рада молодих вчених – кандидат 
сільськогосподарських наук Ганна Вікторівна 
 Цехмістер.

Рада молодих вчених (РМВ) Інституту була за-
снована у лютому 1980 року. Рада є колегіальним 
виборним дорадчим органом, що об’єднує моло-
дих вчених для забезпечення захисту прав та інте-
ресів молодих вчених.

Метою діяльності РМВ є представництво, за-
хист, реалізація професійних, інтелектуальних, 
соціально-побутових інтересів і прав наукової 
молоді Інституту.

РМВ сприяє вирішенню проблем наукової та 
культурно-спортивної діяльності молодих на-
уковців і сприяє професійному та соціальному 
зростанню наукової молоді Інституту; забезпе-
чує інформування молодих вчених про наукові 
заходи, що проводяться в Інституті та за його 
межами (конференції, конгреси, з’їзди, семінари, 
симпозіуми тощо); організовує та проводить за 
узгодженням з Вченою радою Інституту конфе-
ренції та семінари молодих вчених Інституту; 
бере участь в організації та розвитку міжінсти-
тутського співробітництва, міжнародного науко-
вого і культурного співробітництва молодих уче-
них; розглядає питання та виносить рекомендації 
Вченій Раді щодо кандидатів на здобуття (прису-
дження) стипендій, премій та грантів для моло-
дих науковців;

РМВ, як представницький орган діє в інтере-
сах наукової молоді; на засіданнях Вченої ради та 
дирекції Інституту висловлює думку наукової мо-
лоді з різних аспектів професійної діяльності.

Для виконання вище згаданих завдань голова 
РМВ входить до складу Вченої Ради Інституту 
з правом голосу.

Першим головою РМВ був Віталій Васильо-
вич Волкогон (нині начальник відділу сільсько-
господарської мікробіології, доктор сільсько-
господарських наук, професор, академік НААН, 
заслужений діяч науки і техніки України), який 

на той час був інженером-ґрунтознавцем та лише 
розпочинав свій науковий шлях після закінчення 
навчання в Харківському сільськогосподар-
ському інституті ім. В.В. Докучаєва. 

Рада молодих вчених об’єднала талановиту 
молодь інституту, для яких наукова діяльність 
була не просто роботою, а мрією і сенсом життя. 

У наступні шість років раду молодих вчених 
очолювали аспіранти Олена Володимирівна Над-
кернична (нині завідуюча лабораторії рослинно-
мікробних взаємодій, доктор біологічних наук, 
професор) та Валентина Леонідівна Шевченко, 
яка захистила дисертаційну роботу на здобуття 
вченого ступеня кандидата біологічних наук 
і працювала доцентом кафедри екології та охо-
рони природи Чернігівського національного пе-
дагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 

За цей час молоді науковці інституту не тільки 
успішно проводили дослідження у галузі мікро-
біології, а і брали участь у наукових конферен-
ціях, з’їздах та інших заходах, на яких достойно 

Лекційне заняття для слухачів школи молодих 
вчених проводить доктор біологічних наук, 
професор О. В. Надкернична
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представляли наукові здобутки нашого інсти-
туту, за що неодноразово отримували грамоти 
та дипломи.

Період 1987-1998 рр. можна назвати занепадом 
ради молодих вчених, який обумовлено економіч-
ною та політичною кризами в країні. Через від-
сутність фінансування не тільки на дослідження, 
а і на оплату праці багато молодих науковців за-
лишають роботу та звільняються з інституту.

Після періоду занепаду в 1999 р. починається 
відновлення діяльності РМВ та її активна ро-
бота. Раду очолив науковий співробітник лабо-
раторії вірусології тварин Станіслав Васильо-
вич Дерев’янко (нині кандидат біологічних наук, 
старший науковий співробітник лабораторії ві-
русології), який був її головою до 2002 р. У цей 
час в Інституті проведено наукову конференцію 
«Вклад молодих вчених у розвиток сільськогос-
подарської мікробіології». Регулярно молоді вчені 
беруть участь у міжнародних наукових і науково-
практичних конференціях, семінарах і з’їздах, 

а також у роботі лабораторних семінарів і коло-
квіумів, проводять наукову роботу з учнями се-
редніх шкіл та студентами вищих навчальних за-
кладів. У 2001 р. адміністрацією Інституту та РМВ 
започатковується та проводиться конкурс науко-
вих робіт молодих вчених з метою активізації на-
уково-дослідницької роботи, підвищення рівня 
професійної підготовки та розвитку творчої іні-
ціативи молодих вчених та спеціалістів.

У 2002-2014 рр. РМВ очолювали науковий 
співробітник Лариса Валентинівна Божок, канди-
дат сільськогосподарських наук Мирослава Васи-
лівна М’ягка, молодший науковий співробітник 
Олександр Віталійович Фірсовський. У цей пе-
ріод молодь і надалі продовжує активно працю-
вати на науковій ниві. В Інституті щорічно про-
водиться наукова конференція молодих вчених 
«Мікробіологія в сучасному сільськогосподар-
ському виробництві», за результатами якої ви-
дається збірник матеріалів конференції. В межах 
конференції проводиться конкурс кращих робіт 

Рада молодих вчених та інші співробітники Інституту долучились до проєкту «Книга захиснику»
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із присудженням іменних премій: М. В. Рево – за 
кращі роботи у галузі вірусології і ветеринарної 
мікробіології; О.О. Берестецького – за кращі ро-
боти в галузі ґрунтової мікробіології. За резуль-
татами наукових досліджень публікуються нау-
кові праці у міжвідомчих та фахових журналах 
та подаються на українські та міжнародні кон-
курси, в яких молоді науковці стають перемож-
цями та отримують премії, грамоти, дипломи. 
Молоді вчені проходять курси підвищення ква-
ліфікації, беруть участь у роботі шкіл, організо-
ваних іншими установами, отримують стипендії 
Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 
Крім науково-дослідної роботи молоді науковці 
організовують екскурсії як по Чернігівській об-
ласті, так і далеко за її межі. 

У 2014-2020 рр. РМВ очолювала кандидат 
сільськогосподарських наук Анна Сергіївна Кис-
линська. У цей час Рада молодих вчених пере-
жила своє нове відродження, вийшла на якісно 
новий рівень щорічна наукова конференція мо-
лодих вчених «Мікробіологія в сучасному сіль-
ськогосподарському виробництві». З 2020 р. 
конкурс кращих робіт на присудження іменних 
премій доповнено номінаціями «За кращу нау-
кову доповідь практичного спрямування» та «За 
кращу наукову доповідь в галузі економіки біо-
логізації землеробства». 

Стало доброю традицією РМВ вітати дітей 
співробітників інституту з Новим Роком. Також 
Рада активно взаємодіє з освітянською галуззю та 
бере участь у заходах Інституту, спрямованих на 
популяризацію науки серед школярів та студентів. 
Зокрема, в 2019 р. започатковано і успішно реалі-
зується проєкт «Школа молодих вчених» для сту-
дентів старших курсів, які захоплюються наукою. 

З серпня 2020 р. Раду молодих вчених очолює 
кандидат сільськогосподарських наук Ганна Ві-
кторівна Цехмістер, заступником голови є доктор 
філософії Білоконська Оксана Михайлівна, се-
кретарем – аспірант Сидоренко Василь Павлович. 
РМВ продовжує роботу своїх попередників, удо-
сконалює її та втілює нові креативні ідеї та про-
єкти в життя.

Практичне заняття для слухачів школи молодих 
вчених проводить молодший науковий співробітник, 
заступник голови Ради молодих вчених 
Білоконська О. М.

Традиційні вітання дітей співробітників Інституту 
з Новим Роком
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