
КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

Ковальова 

Ірина Анатоліївна 

Громадянство – громадянка України 

Число, місяць і рік народження – 19 травня 1970 року 

Освіта – вища 

Депутат ради – не обиралась 

Стягнень – не маю 

Трудова діяльність. У Національному науковому центрі «Інститут 

виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова працюю з 2001 року. З 2002 року 

по 2005 рік навчалась в аспірантурі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», у 2008 році 

захистила кандидатську дисертацію. З 2009 по 2011 рік працювала завідуючою 

лабораторії клонової селекції, з 2011 року - виконуючим обов’язки, а потім 

начальником відділу селекції, генетики та ампелографії.  

З грудня 2014 по грудень 2017 року навчалась у докторантурі ННЦ 

«Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», закінчую роботу над 

докторською дисертацією на тему «Генетичні, екологічні та технологічні 

принципи формування регіональних сортиментів винограду в Україні», захист 

якої планується у 2021 р. 

Є керівником  селекційних програм відділу «Стійкість плюс якість», 

«Конвеєр столових сортів винограду», «Веселка», «Екологічний виноград» та 

трьох завдань ПНД НААН 21 «Виноградарство та виноробство»;  науковий 

керівник 2-х кандидатських дисертацій (Федоренко М.Г. та Скрипник В.В.).  

До основних науково-практичних результатів, отриманих за час роботи в 

ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», відносяться: десять сортів винограду і 50 клонів 

сортів винограду різного напрямку використання (столові, технічні, підщепні), а 

також маточні насадження європейських селекційно-біологічних категорій 

«вихідні», «базові», «сертифіковані» нових перспективних сортів, форм і клонів 

селекції інституту в умовах закритого і відкритого ґрунту (в т. ч. у базових 

розсадницьких господарствах). 

Основні результати були представлені у «Системі сертифікованого 

виноградного розсадництва України», яка у 2015 отримала Державну премію 

України в галузі науки і техніки.  



У науковому доробку маю понад 80 наукових праць, є співавтором 4-х 

монографій, в тому числі ампелографічного атласу. 

Нагороджена Почесною грамотою Президії Національної академії 

аграрних наук України (2012 р.); Почесною грамотою Одеської обласної ради 

(2014 р.); відзначена Подякою Національної академії аграрних наук України 

(2015 р.); Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації 

(2017 р.); Подякою Прем’єр-міністра України (2018 р.); Пам’ятною медаллю 

«100 років Національній академії аграрних наук України» (2018 р.). 

 

ПРОГРАМА 

розвитку Національного наукового центру 

«Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» 

 

1. Вплив ННЦ “ІВіВ ім. В. Є. Таїрова” на розвиток 

виноградарства і виноробства України вважаю за потрібне розширювати 

за рахунок: 

- наукового забезпечення розвитку виноградарства на напрямках впровадження 

інноваційних результатів селекційних, агроекологічних, технологічних 

розсадницьких, біотехнологічних, енологічних досліджень; 

- оптимізації законодавчого підґрунтя галузі через вдосконалення низки Законів 

України та підзаконних актів; 

- розширення контрольних функцій інституту щодо якості продукції 

виноградарства і виноробства, створення зразково-показових ділянок для 

демонстрації новітніх технологій; 

- співпраці з органами державної влади (профільне Міністерство, управління 

агропромислового розвитку Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької 

та Закарпатської обласних та районних державних адміністрацій) 

 

2. Пріоритетним завданням є завершення переведення науково-

дослідної роботи інституту на сучасний світовий рівень шляхом: 

- ефективного використання і розвитку наукового потенціалу та матеріально-

технічної бази інституту, в тому числі шляхом придбання та/або оренди 

сучасного обладнання в установах НААН, НАН та НАМН України та вишів 

України; 

- підвищення кваліфікації наукових кадрів шляхом підготовки докторських та 

кандидатських дисертацій, стажувань у вітчизняних наукових центрах НААН та 



НАН України, а також у провідних світових наукових закладах з 

виноградарства та виноробства Австрії, Німеччини, Італії, США; 

- створення робочої групи інституту з міжнародного співробітництва для 

ефективного використання грантових пропозицій МОН України, СRDF Global, 

Європейських рамкових програм, Cost-actions, а також програм 

транскордонного співробітництва та спільних грантових пропозицій із 

науковими установами США, Турції, Китаю. 

 

3. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності має 

відбуватися за рахунок: 

- розширення асортименту та обсягів виробництва інноваційних товарів, в тому 

числі садивного матеріалу, винограду столового та технічного, аналітичних 

послуг; 

- активізації інвестиційного співробітництва з: виробництва садивного 

матеріалу винограду європейської категорії «сертифікований»; виробництва 

ексклюзивних вин України за технологіями ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”; 

створення комплексу тривалого збереження винограду у свіжому вигляді та 

комплексу з переробки відходів виноградарства та виноробства; створення 

багатопрофільного комерційного підприємства за типом торгового дому; 

- проведення комплексних ампелоекологічних досліджень та оцінка потенціалу 

розвитку галузі за прикладом виконання програм агропромислового розвитку 

Одеської області у 2019-2023 рр.; 

- здійснення проектування та наукового супроводу закладання і вирощування 

виноградників – «Виноградник під ключ»: 

 

4. Фінансова діяльність інституту має бути спрямована на 

забезпечення його наукової та виробничої діяльності, маючи на кінцевій 

меті покращення матеріального забезпечення співробітників інституту та 

повинна використовувати такі сучасні інструменти, як: 

- активне використання сучасних можливостей інтернет простору для 

рекламування продукції та діяльності інституту (залучення інтернет-

маркетологів); 

- розширення спектру послуг на напрямках проведення аналізів винограду, 

вина, харчових продуктів та сировини, експертиз, вивчення нових матеріалів та 

препаратів;  



- використання на постійній основі започаткованої у 2019 році «Літньої 

школи виноградаря» зі створенням її другого етапу - початкових платних курсів 

з підготовки та підвищення кваліфікації виноградарів і виноробів; 

- збільшення обсягів надходжень від екскурсійно-туристичної діяльності 

шляхом налагодження прямих контактів із туроператорами, їх асоціаціями та 

різними категоріями замовників (організаціями, установами, приватними 

особами), залучення до проектів «Дороги вина та смаку»; 

- при використанні коштів спецфонду 50% всіх коштів спрямовувати на 

заробітну плату виконавцям робіт; 35% - на зміцнення матеріально-технічної 

бази ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”; 15% - на оплату комунальних послуг та 

матеріалів. 

 

5. Постійний контроль роботи адміністрації та фінансової діяльності 

інституту є запорукою демократичності та прозорості та має відбуватися 

шляхом: 

- створення вченою Радою інституту вибірної контрольної комісії зі складу 

науковців та її регулярним звітуванням (1 раз на квартал) перед Вченою радою 

інституту. 

 

6. Матеріальне забезпечення наукових співробітників повинне 

відповідати світовим соціальним стандартам та, окрім бюджетної плати, 

складатися з: 

- оплати договірної діяльності науковців у зазначених у п. 4 межах; 

- надання науковим співробітникам, в першу чергу молодим вченим ННЦ “ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова” житла та земельних ділянок для будівництва житла; 

- ініціювання отримання дозвільних документів НААН на подальше 

оформлення права власності на житло, наданого науковцям у попередні роки, до 

кінця 2020 р. 

 

7. Кадрові питання мають вирішуватися шляхом підготування 

фахівців - кандидатів і докторів наук за напрямками виноградарства та 

виноробства, для цього потрібно: 

- інтенсифікувати роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації через 

аспірантуру та здобувачів наукових ступені за рахунок створення умов для 

підготовки та захисту дисертації (забезпеченість обладнанням, об’єктами та 

предметом досліджень, технічного оформлення роботи, тощо); 



- проводити підготування та  стажування наукових кадрів і спеціалістів галузі 

виноградарства у провідних наукових центрах України та у міжнародних 

наукових центрах; 

- з метою залучення молоді до роботи у науковій установі проводити дні 

відкритих дверей для учнів шкіл та студентів профільних вишів, залучати 

студентів до проходження технологічної та переддипломної практики на базі 

ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”. 

 

Вважаю за необхідне зазначити, що Інститут виноградарства і 

виноробства ім. В.Є. Таїрова – найстаріша в Україні науково-дослідна установа, 

яка працює в галузі виноградарства і виноробства. За значні здобутки в 

комплексних наукових дослідженнях, що мають загальнодержавне значення, 

Указом Президента України у 2003 році Інституту виноградарства і 

виноробства ім. В.Є. Таїрова надано статус Національного наукового центру.  

Сьогодні Національному науковому центру “Інститут виноградарства і 

виноробства ім. В.Є. Таїрова” 115 років,  за цей період науковці інституту 

отримали вагомі результати на сучасних напрямках виноградарства і 

виноробства, серед яких ампелоекологія, молекулярна генетика, біотехнологія, 

вірусологія, енологія. 

Балотуючись на посаду директора, усвідомлюю високу відповідальність 

за майбутнє існування установи та розумію, що основними завданнями 

адміністративного підрозділу Інституту є збереження, ефективне використання 

та зміцнення матеріального і кадрового забезпечення наукових досліджень, 

розвиток виробничого потенціалу та досягнення достойного рівня життя 

науковців. 

Безумовно, виконання Програми, що пропонується до вашого розгляду, 

неможливе без участі всього колективу, який, я впевнена, має можливості 

динамічного розвитку, здатний виконувати всі сучасні завдання ефективного 

функціонування виноградно-виноробної галузі в Україні в доволі складних 

економічних умовах, у період реформування системи наукової та вищої освіти.  

Ваша довіра, яку виразили мені одноголосним рішенням Вченої ради у 

лютому 2020 року, надає мені сил балотуватися на посаду директора. 

Сподіваюся на ваш розумний вибір, підтримку та допомогу, твердо впевнена що 

ми разом будемо надалі розвивати наш Інститут, зберігати традиції його 

досліджень та наукового пошуку, відстоювати та підвищувати його науковий 

авторитет в нашому місті, регіоні, в Україні та за її межами. 


