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  АНОНСИ ПОДІЙ

у ннц «інститут виноГрадарства і винороБства ім. в.Є. таїрова» 
національної академії аГрарниХ наук україни  
відБулосЯ виїЗне ЗанЯттЯ длЯ студентів одау

РОЗДІЛ 11. анОнси пОДІй

14 червня 2016 р. на базі Національного науко-
вого центру «Інститут виноградарства і винороб-
ства ім. В.Є. Таїрова» відбулося виїзне заняття 
для студентів ІІІ курсу економічного факуль-
тету Одеського державного аграрного універси-
тету денної форми навчання напряму підготовки 
«Менеджмент» з дисципліни «Економіка і фінанси 
підприємства» на тему «Науково-технічний про-
грес та інноваційна діяльність підприємств» (веду-
чий курсу – Бахчиванжи Л.А., к.е.н., доцент кафе-
дри економічної теорії і економіки підприємства; 
куратор курсу – Лопотан Л.В., к.е.н., доцент кафе-
дри економічної теорії і економіки підприємства).

Заняття проводилось в рамках договору про 
співпрацю між ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та 
кафедрою економічної теорії і економіки підпри-
ємства ОДАУ.

На початку заходу студентів ознайомили з 
організаційною, економічною і фінансовою скла-
довими темами виїзного заняття: створенням 
інновацій та їх оцінкою як нематеріального активу 
підприємств, механізмом захисту інтелектуальної 
власності шляхом патентування, комерціаліза-
ції та трансферу інновацій у виробництво. Також 
студентам була представлена презентація: «ННЦ 
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України – провідна 
науково-дослідна установа України в галузі вино-
градарства, розсадництва та виноробства».

Надалі темі відкритого заняття були присвячені 
доповіді молодих вчених ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таї-
рова»:

1. Інноваційні елементи сучасної агротехніки 
вирощування технічних і столових сортів вино-
граду (Олефір О.В., к.с.-г.н., н.с. лабораторії агро-
техніки відділу виноградарства).

2. Інноваційні технології в захисті виноград-
них насаджень (Лещенко А.О., н.с. лабораторії 
захисту рослин, голова Ради молодих вчених).

3. Ефективне використання біологічно актив-
них препаратів (БАП) у виноградарстві (Артюх 
М.М., н.с. відділу розсадництва і розмноження 
винограду).

4. Сучасне обладнання, методи та методики 
виконання досліджень в хіміко-аналітичній лабо-
раторії відділу виноробства (Власова О.А, провід-
ний фахівець хіміко-аналітичної лабораторії від-
ділу виноробства).

5. Інноваційні розробки відділу виноробства 
(Пашковський О.І., зав. відділом виноробства).

Під час заняття студенти відвідали акредито-
вану за ISO 17-025 хіміко-аналітичну лабораторію 
відділу виноробства, де співробітники розповіли 
про інноваційні підходи до контролю якості про-
дукції виноробства та продемонстрували отримані 
вченими інституту патенти на технології виробни-
цтва вин із сортів винограду власної селекції.

Студенти побували в лабораторно-тепличному 
комплексі інституту, де ознайомилися з системою 
ведення маточних кущів нових сортів винограду 
власної селекції, банком клонів, який слугує вихід-
ним матеріалом для створення нових сортів та 
форм винограду. Також студентам були охаракте-
ризовані особливості системи захисту плодонос-
них виноградних насаджень в умовах закритого 
ґрунту, наочно продемонстровано ефективність 
застосування БАП на таких столових сортах вино-
граду як Флора та Кишмиш таїровський.

Подальше спілкування зі студентами було про-
ведено під час екскурсій. Студенти мали змогу 
оглянути експозиції Музею історії виноградарства 
і виноробства України; ознайомилися з фондом 
раритетної літератури та побували в науковій біблі-
отеці інституту. Студентів особливо зацікавила екс-
курсія до Дубового залу та енотеки інституту.

Крім того, студенти відвідали парк інституту, 
прослухали інформацію про історію його ство-
рення, шляхи становлення та дендрологічне різ-
номаніття.

Приємно відзначити, що в ході проведення 
заходу студенти цікавилися результатами остан-
ніх досліджень та найновішими тенденціями в 
галузі виноградарства і виноробства, задавали 
чимало питань, пов’язаних з розробкою інновацій, 
патентуванням винаходів, інноваційними агро-
технічними заходами, в т.ч. методами боротьби зі 
шкідниками та хворобами винограду, комбайно-
вими способами збирання винограду.

Хотілося б зазначити, що проведений захід 
сприятиме інтеграції науки та освіти, залученню 
молоді до наукових досліджень.

Сподіваємось на подальшу ефективну співп-
рацю між ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та кафедрою 
економічної теорії і економіки підприємства ОДАУ.

Гінгін л.П., 
зав. лабораторією інноваційної діяльності

відділу НД з ПІВ та МІ
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України


