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Міжнародна науково-практична конференція «Професор С. Л. Франкфурт 

(1866-1954) – видатний учений-агробіолог» 

 

18 листопада 2016 р. у Національній науковій сільськогосподарській 

бібліотеці НААН відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

«Професор С. Л. Франкфурт (1866–1954) – видатний учений-агробіолог, один з 

дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня 

народження)»  (Національна академія аграрних наук України).  

У заході взяли участь Надзвичайні та Повноважні Посли Литовської 

Республіки, Держави Ізраїль, які підтримують європейський інтеграційний курс 

нашої країни, міністри різних систем і відомств України, представники 

комітетів Верховної Ради України з питань науки і освіти, аграрної політики та 

земельних відносин, з прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин, підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо 

переміщених осіб тощо, народні депутати України, провідні фахівці, що 

опікуються проблемами ведення сільського господарства та організацією його 

науково-освітнього забезпечення. Задекларовано 207 учасників з 55 наукових 

установ і навчальних закладів України <…> На адресу організаційного 

комітету з відзначення 150-річчя від дня народження видатного вітчизняного 

вченого-агробіолога надійшли вітання  від Президента України – 

П. Порошенка, Голови Верховної Ради – А. Парубія, президента Національної 

академії наук України, академіка НАН України – Б. Патона, які зачитав 

присутнім директор бібліотеки, академік НААН – В. Вергунов.  

На пленарній частині з науковими доповідями виступили: В. Вергунов – 

директор ННСГБ НААН, академік НААН, «Професор С. Л. Франкфурт (1866–

1954) – учений-агробіолог, державний і громадський діяч: повернення із 

забуття (до 150-річчя від дня народження)»; Л. Дубровіна– директор Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, 

член-кореспондент НАН України, «С. Л. Франкфурт і створення Національної 

академії наук України»; Р. Пиріг – головний науковий співробітник Інституту 

історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, «Урядова 

діяльність Соломона Франкфурта у добу Гетьмана Павла Скоропадського»; 

Б. Панасюк – академік НААН України, головний науковий співробітник 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, «Наукові і 

практичні дослідження в галузі цукрового виробництва»; М. Роїк – директор 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, академік НААН, 

«Культура цукрового буряку в Україні: інституалізовані здобутки»; О. Демидов 

– директор Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла, член-

кореспондент НААН, «Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла 

НААН – історичні етапи становлення, сьогодення та перспективи розвитку»; 
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Е. Дегодюк – доктор сільськогосподарських наук, професор, головний 

науковий співробітник  ННЦ «Інститут землеробства НААН», Сторінки історії 

із життя С. Л. Франкфурта, пов’язані з ННЦ  «Інститут землеробства НААН». 

Після пленарного засідання робота конференції продовжилася в п’яти 

секціях: 1. Історія і сучасність вітчизняної агрономії; 2. Природознавство в 

контексті еволюції наукової думки; 3. Становлення й розвиток вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації; 

4. Організація наукового забезпечення ведення сільського господарства 

України: стан та перспективи; 5. Інформаційно-бібліотечне супроводження 

науково-освітнього галузевого процесу… 

 


