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Малий зал засідання
Вченої Ради

Вчена рада Інституту
створена та функціонує згідно з

положеннями Статуту Інституту та
Закону України про наукову та науково-

технічну діяльність.
Діючий склад Вченої ради затверджено

Наказом Президії НААН № 112-к
від 26.03.2019 р.

у кількості 21 особи, з них
3 академіка, 15 докторів наук,

4 кандидати наук, 2 без наукового
ступеня.



Великий зал засідання
Вченої Ради

У науці немає іншого способу придбання,
як в поті чола;

ні пориви, ні фантазії, ні прагнення всім
серцем не замінюють праці.

А.І. Герцен



Бібліотека

Бібліотеки - це свобода.
Свобода читати, свобода спілкуватися...
Якщо ви не цінуєте бібліотеки, значить,
ви не цінуєте інформацію, культуру та

мудрість
Ніл Гейман



Унікальні наукові праці
корифеїв сільськогосподарської науки

Розенберг-Ліпінський (1888 р.)
Тімірязев К.А. (1937 р., 1940 р.)
Мосолев В.П. (1955 р.)
Прянішніков Д.М. (1950 р., 1951 р.)
Сібірцев М.М. (1951 р.)
Стебута І.О. (1956 р.)
Мічурін І.В. (1948 р.)
ДокучаєвВ.В. (1949 р.)



Аудиторія А



Аудиторія Б

Крапля довбає камінь не
силою, а частим падінням,
так людина стає вченою не
силою, а частим читанням

Овідій



Матеріально-технічне забезпечення
науково-дослідної та педагогічної роботи
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Матеріально-технічне забезпечення
науково-дослідної та педагогічної роботи

Біолого- та еколого-експертна
оцінка результатів досліджень

засобів захисту рослин,
агрохімікатів, регуляторів росту

рослин та біопрепаратів
у кліматично-контрольованих

умовах



Матеріально-технічне забезпечення
науково-дослідної та педагогічної роботи

Агроекологічний
моніторинг

визначення агроекологічного
стану ґрунту, забрудненості

нітратами та важкими
металами об’єктів довкілля

та рослинної продукції



Гербарій,
як Національне надбання

Гербарій
ДСЛР ІАН НААН
Налічує близько

1000 видів,
зібрані  більше
100 років тому



Торфотека –
унікальне надбання
світової наукової
спільноти

Близько 1000 зразків
торфу

Відібраних методом
буріння

На болотах України
та Білорусії



Спортзал
Якщо з першого разу

не вийшло -
парашутний спорт

не для вас !!!
А дисертацію можна

і переписати !!!



Медпункт



Стежками ALMA MATER





Науково-дослідна робота
здобувачів pHD
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Науково-дослідна робота
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Можливості обмежені –
здібності безмежні



Вчена рада

3.2. …
До складу вченої ради Інституту також
входять голова ради молодих учених,
голова профспілкового комітету та
керівники підвідомчих науковій станові
установ і підприємств (за їх згодою).

З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ



День вишиванки



Міжнародна співпраця



Спеціалізована вчена рада

• Спеціалізована вчена рада Д 26.371.01
• Спеціалізована вчена рада Д 26.371.02
• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.001
• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.002
• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.003



Спілка молодих вчених



Конференція

Сколе, Яремче, Одеса,
Камянець-Подільський,

…

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДЬ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

СЬОГОДЕННЯ



Міжнародна науково-практична конференція
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ
ВИРОБНИЦТВІ
Київ, Україна

2006 – 2020 рр.



День поля



День поля



День поля



День поля



Інститут агроекології і
природокористування НААН

запрошує до співпраці !!!


