
 

НАУКОВА РОБОТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ кафедри екології, охорони навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування 

НАУКОВА ТЕМАТИКА 
 

Державна тематика 
№   Виконавець Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва теми 

1 - - - 
Договірна тематика 

1 - - - 
Ініціативна тематика 

1 Писаренко Віктор Микитович доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор 

Удосконалення екологічно обґрунтованих систем захисту польових культур 

2 Писаренко Віктор Микитович доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор 

Вплив сидеральних культур на фітосанітарний стан, врожайність с.г. культур на 
родючість ґрунту 

3 Горб Олег Олександрович кандидат сільськогоспо-
дарських наук, доцент 

Агроекологічне районування Полтавської області 

4 Піщаленко Марина Анатоліївна кандидат сільськогоспо-
дарських наук, доцент 

Аналого-статистичний метод прогнозу шкідників в агроценозах Полтавщини 

5 Самородов Віктор Миколайович доцент, заслужений 
винахідник 

Вивчення біологічних і екологічних особливостей представників роду ехінацеї 
(Есhіnасеа Моеnсh) та опрацювання технології їх вирощування та оцінки якості 
сировини в умовах Лісостепу України 

6 Самородов Віктор Миколайович доцент, заслужений 
винахідник 

Вивчення біологічних і екологічних особливостей розторопші плямистої, 
опрацювання технології її вирощування та оцінки якості сировини в умовах 
Лісостепу України 

7 Самородов Віктор Миколайович доцент, заслужений 
винахідник 

Вивчення історичних засад розвитку аграрної науки Полтавщини 

8 Поспєлова Ганна Дмитрівна кандидат 
сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри 

Вивчення фітосанітарного стану насіння польових та лікарських культур 
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9 Шерстюк Олена Леонідівна старший викладач Шкідники насіннєвої люцерни та заходи обмеження їх шкідливості у 
лісостеповій зоні 

10 Пономаренко  Сергій 
Володиморович 

старший викладач Листогризучі шкідники на капусті у Лівобережному степу України динаміка 
розвитку. Довгостроковий прогноз. 

12 Піщаленко Марина Анатоліївна кандидат 
сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри 

Агроекологічні засади формування сталих  
ентомокомплексів за екологізації землеробства 

13 Коваленко Нінель Павлівна кандидат 
сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри 

Фунгістазіс грунту за органічного землеробства 

14 Левченко В.О. аспірант Екологічна характеристика бавовникової совки в умовах Лісостепу 
15 Іванова Л.О. аспірант Агроекологічне обгрунтування оптимізації фітосанітарного стану посівів 

пшениці озимої в залежності від часу відновлення весняної вегетації 
16 Миколаєнко О.В. аспірант Агроекологічне обґрунтування систем ґрунтообробних машин за органічного 

землеробства 
17 Солдатенко А. О. аспірант Шляхи екологізації лісового господарства Полтавського району на прикладі 

Полтавського лісового господарства 
18 Титаренко О. О. аспірант Вплив обробітку грунту та удобрення на продуктивність соняшнику 
19 Кочубей С.М. аспірант Атроекологічні особливості застосування біологічних препаратів проти 

шкідників та хвороб при вирощуванні квітів в умовах закритого грунту 
20 Деметер Є. П. аспірант Екологічно обґрунтовані заходи боротьби з шкідниками та хворобами при 

зберіганні зернових культур 
21 Гончаренко К. Е. аспірант Аналіз та порівняльна характеристика законодавства Європейського союзу та 

України у сфері екології 


