
 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові ПИСАРЕНКО ВІКТОР МИКИТОВИЧ 

Науковий ступінь доктор сільськогосподарських наук 

Вчене звання професор 

Посада завідувач кафедри, професор 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.7. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 1рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.7. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 



№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 2рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.7. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 2рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.7. НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 2рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      



Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 3рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 



№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1   1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

4расолова4тричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних 4расолова4тричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 



6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників  

11. опубліковано навчальних посібників 

 
 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього  



у т.ч., патентів на винаходи,  

          патентів на корисну модель;   

14. отримано свідоцтв авторського права  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   



у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   



          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

  



1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

Писаренко Віктор Микитович, доктор 

сільськогосподарських наук,  

професор  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Оптимізація фітосанітарного стану 

посівів сільськогосподарських культур 

в системі органічного землеробства 

Формування фауни посівів 

сільськогосподарських культур в 

умовах органічного землеробства 

(2014-2018 рр) 

 

- Писаренко В.М.Екологізація ярих /В.М.Писаренко //The Ukrainian 

Farmer . – 2016. -- № 4 (76) – С. 34-37. 

- Писаренко В.М. Наш досвід доводить / В.М.Писаренко //The 

Ukrainian Farmer . – 2016. – № 2 (74) – С. 41-44. 

- Писаренко В.М. Міжнародна науково-практична конференція 

«Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в 

сільсько-господарському виробництві» 27-28 квітня 2016 р. Київ. 

- Писаренко В.М. Міжнародна науково-практична конференція 

«Екологічна безпека та збалансованого природокористування в 

агропромисловому виробництві» 6-8 липня 2016 р. Київ. 

- Писаренко В.М. Міжнародна науково-практична конференція 

«Системи землеробства – 2016» 1-2 червня 2016 р. Київ 

- Писаренко В.М. Екологія органічного землеробства ХХІ сторіччя. 

/В.М.Писаренко //ІІ Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-

конференції «Хімія, екологія та освіта». – Полтава, 2016. – С 8-16. 

- Писаренко В.М. Полтавський регіональний Форум «Органічна 

Україна 2016»: органічне виробництво як стратегія розвитку 

сільських територій.22 квітня 2016 р. 
 

6 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 

 



 

 

 
 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 



/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  



6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові ГОРБ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання доцент 

Посада проректор з проректор з науково-педагогічної, наукової роботи 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.8. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 12рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 



1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.8. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 13рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.8. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 13рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.8. НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 13рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 



/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 14рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      



2 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1   4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

5. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

6. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

15расолова15тричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

1 



4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних 16расолова16тричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

23. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

25. опубліковано підручників  

26. опубліковано навчальних посібників 

 
 

27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   



           докторських;  

28. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  

          патентів на корисну модель;   

29. отримано свідоцтв авторського права  

30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  



          у міжнародних наукових конкурсах;  

33. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  



35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

  



1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

Писаренко Віктор Микитович, доктор 

сільськогосподарських наук,  

професор  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Оптимізація фітосанітарного стану 

посівів сільськогосподарських культур 

в системі органічного землеробства 
(2014-2018 рр) 

 

Горб О, Бжозовска А., Дацко М. Значення логістики для забезпечення 
сталого розвитку сільських територій Актуальні проблеми економіки. 
- № 178. – 2016. – С. 143 -154 
- Gorb O., Demydenko L., Dyvnych O. Features of Formation of Logistics 

Systems in Fodder Production / Zeszyty Naukowe Politechniki 

Częstochowskiej Zarządzanie Nr 21 (2016) s. 103–111 
 

2 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 



2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  



з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

 

 

 



 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові ПІЩАЛЕНКО МАРИНА АНАТОЛІЇВНА 

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.9. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 23рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 



1.9. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 24рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.9. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 24рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.9. НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 24рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      



2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 25рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 



 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1   7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

8. кількість публікацій (статей), усього  

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

9. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

26расолова26тричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних 26расолова26тричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 



6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

38. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

40. опубліковано підручників  

41. опубліковано навчальних посібників 

 
 

42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

43. отримано охоронних документів, усього  



у т.ч., патентів на винаходи,  

          патентів на корисну модель;   

44. отримано свідоцтв авторського права  

45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

48. створено науково-технічної продукції (НТП)   



у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   



          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

51. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

52. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

  



1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

Піщаленко Марина Анатоліївна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук,  доцент  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Аналого-статистичний метод прогнозу 

появи шкідників в агроценозах 

України (2014-2018 рр) 

 

Піщаленко М.А. Значення індивідуальних завдань з біології для 

формування навиків самостійної роботи в іноземних студентів 

/М.А.Піщаленко //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конф. – 2016. – С.109-110. 

1 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 



2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  



з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові САМОРОДОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

Науковий ступінь - 

Вчене звання - 

Посада доцент 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.10.НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 34рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 



1      

 

1.10.НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 35рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.10.НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 35рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.10.НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 35рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 



1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 36рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 



 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1   10. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

11. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

12. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

37расолова37тричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 



5. кількість цитувань у міжнародних 38расолова38тричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

53. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

55. опубліковано підручників  

56. опубліковано навчальних посібників 

 
 

57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  



58. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  

          патентів на корисну модель;   

59. отримано свідоцтв авторського права  

60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  



63. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

64. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

65. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  



у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

66. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

67. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

  



1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

Самородок Віктор Миколайович 
Тематика науково-дослідної роботи: 

Історія аграрної науки і техніки 

Полтавщини (2014-2018 рр) 

 

- Парк насаджений з любов’ю. Історія та сьогодення 

Криворудського дендропарку /О.М.Байрак, В.Г.Бабарика, 

П.М.Бабарика, В.М.Самородов. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 

200 с. колективна монографія 

- Самородов В.М., Кигим С.Л. Постаті природознавства та 

музейництва Полтавщини (ХІХ – ХХ ст.)/За наук. ред. 

В.М. Самородова. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 144 с  

колективна монографія 

- Самородов В.М., Чеботарьова Л.В. Професор – бджоляр 

І.І.Корабльов (1871-1951): професійна та наукова біографія 

полтавського періоду життя//Проблеми відтворення та 

охорони біорізноманіття України: Матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. (14 квітня 2016 р.). – Полтава, 2016. – с.28-31. 

- Самородов В.Н., Кигим С.Л. Полтавщина в жизни и научной 

дейтельности В.В. Докучаєва: Традиции и развития идей (К 

170-летию со дня рождения Докучаева) Материалы 

международного Научного семинара.- Москва, 30 мая- 1 июня, 

2016 с.150-155. 

- Самородов В.М., Чеботарева Л.В. Історично-наукова 

реконструкція полтавського періоду життя вченого бджоляра 

І.І.Коробльова (1871-1951)// Історія освіти науки і техніки в 

Україні: матеріали ХІ Всеукр. конф. молодих учених та 

спеціалістів, присвяч.: 85-річчю Нац. акад. аграр. наук України 

16 травня 2016р. – Вінниця, 2016.- с.228-230.  

- Поспєлов С.В., Самородов В.М. Онтогенетичні підходи до 

створення медоносних агрофітоценозів ехінацеї 

10 



/С.В.Поспєлов, В.М.Самородов //Онтогенез стан, проблеми та 

перспективи вивчення рослин в культурних та природних 

ценозах: Міжнародна наук. конф. (10-11 червня 2016 р. – 

Херсон: РВЦ «Колос», 2016. – С.154-155. 

- Самородов В.М., Байрак О.М. Особливості сучасного періоду 

інтродукції гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.) на 

Полтавщині /В.М.Самородов, О.М.Байрак //Лікарські рослини: 

традиції та перспективи досліджень: Матеріали ІІІ Між народ. 

Наук. конф., присвяч. 100-річчю Дослідної станції лікарських 

рослин (Березоточчя, 14-15 липня 2016 р.). – Березоточчя, 2016. 

– С. 79-84. 

- Самородов В.М., Кигим С.Л. Михайло Ольховський – гідний 

послідовник ідей В.В.Докучаєва і В.І.ВІернадського у 

дослідженні природи Полтавщини //Професор С.Л.Франкфурт 

(1866-1954) – видатний вчений – агробіолог, один із дієвих 

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

народження): Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 

м.Київ, 18 листоп 2016 р.- К.: ТОВ «Наш формат», 2016. – Ч. 2. 

– С. 74-77.   

- Лукіша В.В., Самородов В.М. Широкі лісосмуги в природно-

заповідному фонді України //Сучасні тенденції збереження і 

збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-

заповідного фонду України: Зб. наук.статей. – Полтава: 

Дивосвіт, 2016 . – С. 85-89. 

- Самородов В.М. Долею покликаний до творчості [вчений-

ботанік І.С.Косенко] // «Софіївко», тобою я живу!...»: Зб. 

статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 122-123  
 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 



 

 

 

 

 
 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 



/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  



6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові ПОСПЄЛОВА ГАННА ДМИТРІВНА 

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.11.НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 46рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 



1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.11.НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 47рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.11.НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 47рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.11.НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 47рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 



/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 48рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      



2 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1   13. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

14. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

15. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

49расолова49тричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

1 



4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних 50расолова50тричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

68. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

69. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

70. опубліковано підручників  

71. опубліковано навчальних посібників 

 
 

72. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   



           докторських;  

73. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  

          патентів на корисну модель;   

74. отримано свідоцтв авторського права  

75. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

76. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

77. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  



          у міжнародних наукових конкурсах;  

78. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

79. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  



80. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

81. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

82. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

  



1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

Поспєлова Ганна Дмитрівна, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 

Тематика науково-дослідної роботи: 

Фітосанітарний моніторинг хвороб 

польових, лікарських культур та 

фітосанітарна експертиза насіння 
 (2014-2018 рр.) 

 

- Поспєлова Г.Д. Лікарські засоби, як джерело забруднення 

навколишнього середовища / Н.П.Коваленко, Г.Д.Поспєлова // 

Всеукраїнська наук-практ. Конф. «Інноваційні аспекти системи 

безпеки праці, захисту інтелектуальної власності». Полтава: ПДАА, 

2016. – С. 123-127. 

- Поспєлова Г.Д. Вплив травмування насіння на його посівні 

якості /С.В.Поспєлов, Г.Д.Поспєлова, В.В.Оніпко //Матеріали 

Міжнародної конференції молодих вчених (м.Херсон, 29 червня – 3 

липня 2016 р.). – Херсон, 2016. – С.113-114.  
 

2 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   



строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 
Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 



1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові КОВАЛЕНКО НІНЕЛЬ ПАВЛІВНА 

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.12.НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 57рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 



1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.12.НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 58рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.12.НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 58рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.12.НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 58рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 



/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 59рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      



2 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1   16. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

17. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

18. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

60расолова60тричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

1 



4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних 61расолова61тричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

83. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

84. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

85. опубліковано підручників  

86. опубліковано навчальних посібників 

 
 

87. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   



           докторських;  

88. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  

          патентів на корисну модель;   

89. отримано свідоцтв авторського права  

90. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

91. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

92. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  



          у міжнародних наукових конкурсах;  

93. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

94. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  



95. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

96. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

97. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 

 

  



1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

Писаренко Віктор Микитович, доктор 

сільськогосподарських наук,  

професор  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Оптимізація фітосанітарного стану 

посівів сільськогосподарських культур 

в системі органічного землеробства 

Формування фауни посівів 

сільськогосподарських культур в 

умовах органічного землеробства 

(2014-2018 рр) 

 

- Коваленко Н.П. Матеріали Всеукр. навчально-наукової конференції 

з міжнародною участю, присвяченої пам’яті, ректора, члена-

кореспондента НАМН України, професора Л.Я.Ковальчука 

«Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та 

фармацевтичній освіті України за допомогою відеоконферен-зв’язку» 

21-22 травня 2015 року, м. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». 

«Інформаційно-методичне забезпечення підготовки студентів 

англомовної форми навчання на кафедрі мікробіології, вірусології та 

імунології» с.188-189. 

- Коваленко Н.П. Упровадження сучасних технологій навчання на 

кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗ //Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю  

«Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах» 

Полтава. 24 березня 2016. «Українська медична стоматологічна 

академія» с.130-132. 

- Коваленко Н.П., Шерстюк О.Л. Проблема фітоінвазії ценхрусу 

малоквіткового //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції /За загальною ред.проф. М.В.Гриньової. «Проблеми 

відтворення та охорони біорізноманіття України». Полтава: Астрая, 

2016.- с..с.80-82. 

3 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 



 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 



 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
2 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  



7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові ШЕРСТЮК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА 

Науковий ступінь - 

Вчене звання - 

Посада  асистен 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.13.НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 68рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      



 

1.13.НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 69рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.13.НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. 69рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.13.НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 69рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 



1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. 70рас. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 



 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

 

1   19. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

20. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

21. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

71расолова71тричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 



5. кількість цитувань у міжнародних 72расолова72тричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

98. опубліковано монографій, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

99. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 
 

у т.ч., за кордоном; - 

100. опубліковано підручників  

101. опубліковано навчальних посібників 

 
 

102. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  



103. отримано охоронних документів, усього  

у т.ч., патентів на винаходи,  

          патентів на корисну модель;   

104. отримано свідоцтв авторського права  

105. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
 

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

106. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

107. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  



108. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

109. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

110. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  



у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

111. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

112. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
 

 

 

  



1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

 

Писаренко Віктор Микитович, доктор 

сільськогосподарських наук,  

професор  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Формування фауни посівів 

сільськогосподарських культур в 

умовах органічного землеробства 

(2014-2018 рр) 

 

Шерстюк О.Л., Коваленко Н.П., Коваленко Є.А., Шерстюк О.О. 

Професійний стрес фактор погіршення здоров’я людини / О.Л.Шерстюк, 

Н.П.Коваленко,, Є.А.Коваленко, О.О Шерстюк //Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Здоров’я людини: теоретичні, практичні 

та методичні аспекти (17 листопада 2016, Полтава). – Полтава, 2016. – С.51-

53.   

1 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 
 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 



 
Розділ 2.  Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

 

 

 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
2 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  



3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


