
ПРОТОКОЛ № 1 

робочої наради Президії науково-координаційної ради  

Східного міжрегіонального наукового центру НААНУ 

від 27 серпня 2019 р. 

 

 

навчальне містечко  навчальний корпус № 1, 

ХНАУ ім. В.В Докучаєва кімн. № 307 

    

  

ПРИСУТНІ:   17 осіб (реєстраційний список додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Завдання Науково-координаційної ради Східного МНЦ НААН на 2019 

рік та на перспективу. 

Доповідач: голова Науково-координаційної ради Східного МНЦ, ректор 

ХНАУ ім. В.В Докучаєва УЛЬЯНЧЕНКО О.В. 

2. Про виконання плану роботи Східного МНЦ НААН на 2019 рік та 

проблемні питання. 

Доповідач: виконавчий директор Східного МНЦ, заступник директора ІР 

ім. В.Я. Юр’єва БУРЯК Ю.І. 

3. Обговорення, пропозиції членів Президії та присутніх на нараді. 

4. Ухвалення рішення. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: УЛЬЯНЧЕНКА О.В., голову Науково-координаційної ради 

Східного МНЦ, ректора ХНАУ ім. В.В Докучаєва, який окреслив основні 

завдання та функції Науково-координаційної ради Центру (доповідь додається) 

та вніс пропозицію щодо проведення на базі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва виставки 

досягнень освітніх та наукових закладів регіону на безоплатній основі  із 

залученням виробничників, результатом якої можуть були укладені договори 

між освітніми, науковими закладами і виробництвом. У форматі виставки 

УЛЬЯНЧЕНКО О.В. запропонував провести конференцію. 

 

2. СЛУХАЛИ: БУРЯКА Ю.І., виконавчого директора Східного МНЦ, 

заступника директора ІР ім. В.Я. Юр’єва, який висловив думку, що потрібно 

проводити конкретну роботу відповідно до Постанови щодо реформування 

аграрної освіти. Також БУРЯК Ю.І. наголосив, що робочий апарат Східного 

МНЦ виконує свої обов’язки, затверджено Положення про Центр, склад 

Науково-координаційної ради, виконано всі інші документальні вимоги, але 

зазначив на відсутності  фінансування роботи Центру, що призводить до 

поганої реалізації його завдань. 

БУРЯК Ю.І. наголосив на тому, що лише шість установ -  членів Східного 

МНЦ НААН із 63 долучилися до роботи з розроблення плану роботи, і лише 



сім з них надало  пропозиції до  плану. БУРЯК Ю.І. висловив думку, що по 

кожній установі – члену Східного МНЦ потрібно визначити відповідальну 

особу за координацію дій між керівництвом Центру і керівництвом установ, що 

набагато спростить проведення роботи. БУРЯК Ю.І. зазначив, що кожна 

організація виконує свої плани і не долучається до виконання спільних завдань. 

Також він зазначив на доречності створення дорадчої постійно діючої служби, 

яка б організовувала спільну роботу з виробничниками. Щодо фінансування 

Центру, БУРЯК Ю.І. зазначив, що це потрібно вирішувати на вищому рівні.  

Наприкінці доповіді БУРЯК Ю.І. висловив надію, що Східний МНЦ буде 

працювати не гірше, ніж інші чотири. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

КАБАНЕЦЬ В.М., директор ІСШ північного Сходу НААН, який скептично 

поставився до створення дорадчої служби, він зазначив, що у кожному закладі є 

відділи маркетингу тощо, які повинні виконувати цю роботу. КАБАНЕЦЬ В.М. 

зазначив. що Центр – це суспільна організації, яка, у першу чергу, має на меті 

поширення та обмін інформацією. КАБАНЕЦЬ В.М. запропонував створити 

базу даних інформації, щоб можна було її розповсюджувати, видати каталог, 

проспект бізнес-планів цього року, на умовах співіснування. КАБАНЕЦЬ В.М. 

зазначив на можливості проведення скайп-конфренцій для вирішення 

нагальних питань. Він запропонував паралельно Агропорту провести засідання 

для обговорення питань, а не приїздити в м. Харків спеціально. КАБАНЕЦЬ 

ВМ. висловив думку, що просити фінансування не потрібно. 

 

СТЕГНІЙ Б.Т., директор ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» ННАН, наголосив на потребі створення спільного 

сайту, видання буклету для представленні їх на регіональному рівні. Він 

зазначив, що проблемою є отримання органічної продукції. Потрібно 

проводити семінари, конференції з виробничниками  із залученням медіа. 

СТЕГНІЙ Б.Т. зазначив, що потрібно також залучати колег з іноземних держав, 

представляти наші досягнення на центральному рівні за результатами наукової 

діяльності. Наголосив на потребі брати участь у міжнародних проектах, 

зокрема Горизонт 2020 тощо. 

 

БУРЯК Ю.І. зазначив, що на сайті Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва є 

спеціальна сторінка Центру. 

 

БАРАНІВСЬКИЙ Д.І., ректор Харківської державної зооветеринарної 

академії, який наголосив на координації роботи між установами Центру, 

підтримав ідею проведення виставок у навчальних закладах, у першу чергу, для 

здобувачів. 

 

ДАНЬКО Ю.І., проректор з наукової роботи Сумського НАУ, зазначив, що 

СНАУ не зможе втяти участь у виставці через проведення виставки у м. 



Кропивницький з 25 до 27 вересня п.р. він зазначив, що СНАУ, один із тих 

закладів, які не надали пропозиції до плану роботу Центру, тому що їх не було. 

він вислови думку. що Центр створений для того, щоб вирішувати питання, які 

сам заклад вирішити не в змозі. ДАНЬКО Ю.І. висловив думку, що на сторінці 

Центру в інтернеті потрібно  висвітлити перелік обладнання, яке є в наявності 

підрозділів Центру, це полегшить проведення спільних наукових досліджень. 

Він зазначив, що СНАУ готовий до співпраці як перший навчальний заклад. на 

базі якого створено Центр наукового користування. Також він заначив, що на 

сторінці сайту потрібно висвітлювати наукові тематики, дослідження, щоб вони 

не повторювалися в інших закладах.. ДАНЬКО Ю.І. довів до відома присутніх, 

що СНАУ 14.09.2019 р. проводить виставку, і запросив всіх присутніх її 

відвідати. 

 

МЕЛЬНИК В.І., проректор з наукової роботи ХНТУСГ імені Петра 

Василенка, зазначив, що скептично відноситься до виділення коштів для 

функціонування Центру. Він вважає, що кожна організація – член Центру, 

повинна нести сама свої витрати і працювати на результат у цілому. Він 

зазначив, що в тому стані, в якому знаходяться формальні спроби об’єднатися, 

результату немає. Якщо буде конкретний проект, можна бути знайти 

співрозробників і працювати. Він зазначив, що не бачить можливості 

ефективно працювати, зважаючи на теперішній стан речей. 

 

МАСЛАК О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку 

Сумської ОДА, зазначив, що у своїй роботі департамент ставить акценти на 

програми в роботі регіональних центрів розвитку сільських територій  (сімейні 

ферми, фермерські господарства) та логістиці просування дрібних виробників, 

міні-ферм, щоб у них була мотивація працювати на ринку. МАСЛАК О.М. 

заначив, що, на його думку, регіональні Центри повинні сказати своє слово 

щодо проблеми зняття мораторію на продаж землі. 

 

ФЕДИШИНА О.С., начальник відділу землеробства, насінництва, 

інженерно-технічної роботи та охорони праці управління виробництва 

сільськогосподарської продукції Харківської ОДА,  яка зазначила, що 

Департамент  працює з університетами, спілкується з виробничниками. 

зазначила, що потрібно постійно спілкуватися науковцям з виробничниками. 

Вона також зазначила, що всі заходи висвітлюються на сайті ХОДА. 

ФЕДИШИНА О.С. зазначила, що така співпраця корисна і необхідна. 

 

УЛЬЯНЧЕНКО О.В. запропонував організувати навчання, семінари. 

 

ФЕДИШИНА О.С., вказала на те, що у жовтні йде посів, збирання, але 

виробничники будуть брати участь у заході Агропорт, де можна буде 

поспілкуватися. 

 



ВІНЮКОВ О.О., директор Донецької державної сільськогосподарської 

дослідної станції НААН, зазначив, що політикою в державі має бути  

створення сімейних ферм – це одне з направлень дії дорадчої служби. він 

звернувся з пропозицією щодо включення голів дорадчих служб регіонів до 

складу ради Східного Центру, вони зможуть доводити інформацію до малого 

виробника. ВІНЮКОВ О.О. зазначив, що їхня дослідна станція проводить 

наради безпосередньо на місцях (у сільських та селищних радах). Він також 

зазначив, що роботу з  впровадження наукових розробок станція може взяти на 

себе. Але зазначив, що потрібно обов’язково залучати дорадчі служби. Щодо 

проведення виставки на базі ХНАУ, ВІНЮКОВ О.О. зазначив, якщо 

виробничники будуть зацікавлені, вони обов’язково візьмуть в ній участь. 

Головне – проведення грамотної рекламної кампанії. 

 

СОБКО М.Г., заступник директора ІСГПС, зазначив, що потрібно 

організувати  роботу таким чином, щоб виробничникам було цікаво. Він 

зазначив, що Центр існує на суспільних началах, і кошти не потрібно 

випрошувати. Він також зазначив, що  центри в ННАНУ є і він не розуміє для 

чого потрібно було створювати ще центри. 

 

УЛЬЯНЧЕНКО О.В. зазначив, що це питання обговорювалося на засіданні 

НААНУ, і було підтримано. УЛЬЯНЧЕНКО ОВ.В також запропонував 

створити робочу групу для організації проведення виставки на базі ХНАУ. Він 

зазначив, що потрібно заявити, що такий центр є і він працює. 

 

МОГИЛЬНА О.М., директор Інституту овочівництва і баштанництва 

НААН, яка зазначила, що потрібно створити симбіоз: наука – освіта – 

виробництво, вона також зазначила на відсутності реєстру виробників, а він 

повинен бути. на її думку наука повинна працювати на виробництво, також 

МОГИЛЬНА О.М. акцентувала увагу на відсутності аспірантів і докторантів в 

наукових установах. 

 

СТЕГНІЙ Б.Т., який запропонував проводити круглі столи для обговорення 

нагальних питань, також він запропонував створити раду молодих вчених при 

Східному центрі. 

 

УЛЬЯНЧЕНКО О.В., який  підтримав цю ідею. Також він зазначив, що 

питання ринку землі буде обговорено на зустрічі економістів-аграрників. 

 

МЕЛЬНИК В.І., який підтримав ідею проведення круглих столів, конференцій 

для обговорення вузьких питань. 

 

УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу для організації проведення виставки на 

базі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 


