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№ з/п Найменування показників Вимір  

Значення показника 

Кафедра 

рослинниц

тво 

кафедра кафедра кафедра кафедра кафедра 
Разом по 

факультету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Планова чисельність докторів наук, усього осіб 2       

1.1. 
з них,  

чисельність штатних працівників 
осіб 1       

1.2. чисельність сумісників осіб 1       

2. Планова чисельність кандидатів наук, усього осіб 9       

2.1. 
з них,  

чисельність штатних працівників 
осіб 7       

2.2. чисельність сумісників осіб 2       

3.  Планова чисельність аспірантів осіб 22       

4. 
Планова чисельність аспірантів, які закінчують 

аспірантуру в 2017 році, усього 
осіб 2       

4.1.  з них,  із захистом дисертації осіб 0       

5. Плануються до захисту докторські дисертації  од 0       

6. Плануються до захисту кандидатські дисертації од 1       
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Розділ 2.    НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

1.1. за держбюджетними темами од 0       

1.2. за  угодами міжнародного співробітництва од 0       

1.3. за господарськими договорами із замовниками од 12       

1.4. 

за кафедральними темами (ініціативні наукові теми, 

без фінансування) без номеру державної реєстрації в 

УкрІНТЕІ, усього 

од 10       

1.4.1. 
у т.ч., 

завершених  
од 0       

1.4.2. перехідних  од 9       

1.4.3. нових  од 1       

1.5. 
за кафедральними темами (ініціативні наукові теми, 

без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього 
од 2       

1.5.1. 
у т.ч., 

завершених  
од 0       

1.5.2. перехідних  од 1       

1.5.3. нових  од 1       

2.  Планові кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт 
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2.1. кількість публікацій (статей), усього од 17       

2.1.1. 

з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових 

видань України  

од 11       

2.1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  од 6       

2.2. кількість монографій, усього од 1       

2.2.1. 
з них,  

за кордоном 
од 0       

2.3. кількість розділів у колективних монографіях, усього од 1       

2.3.1. 
з них,  

за кордоном 
од 0       

2.4. кількість підручників од 0       

2.5. кількість навчальних посібників од 2       

2.6. кількість охоронних документів, усього  од 1       

2.6.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
од 0       

2.6.2. патентів на корисну модель од 1       

2.7. кількість свідоцтв авторського права од 0       

2.8. 
кількість розробок, які будуть впроваджені за 

межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
од 8       
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Розділ 3.    НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. Заплановано до проведення наукових заходів (крім студентських) 

1.1. міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій од 0       

1.2. міжнародних семінарів од 0       

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій од 1       

1.4. всеукраїнських семінарів од 0       

1.5. інших од 0       

2. Заплановано до проведення студентських наукових заходів  

2.1. міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій од 0       

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій од 0       

2.3. інших од 0       

3 
Заплановано участь в редакційних колегіях наукових 

журналів 
од 4       

4 
Заплановано участь в організаційних комітетах 

наукових конференцій 
од 6       

5 Заплановано участь в експертних радах, журі од 0       

6 Заплановано участь в спеціалізованих вчених радах од 12       

7 
Заплановано участь в спеціалізованих виставках, 

ярмарках, форумах 
од 0       
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Розділ 4.    НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. 
Заплановані до укладення договори про наукове 

співробітництво з науковими установами НАНУ, НАН 
од 3       

2. 

Заплановані до укладення договори про наукове 

співробітництво з Полтавською обласною державною 

адміністрацією чи Полтавською міською радою 

од 0       

3. 

Заплановані до укладення договори про наукове 

співробітництво з вітчизняними та закордонними 

організаціями (підприємствами) 

од 12       

Розділ 5.    НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1. 
Запланована кількість опублікованих статей за участю 

студентів, усього 
од 0       

1.1. 
з них,   

самостійно студентами 
од 0       

2. 
Запланована кількість студентів, які можуть одержати 

стипендії Президента України 
осіб 0       

3. 

Запланована кількість студентів, які можуть прийняти 

участь в конкурсах студентських науково-дослідних 

робіт  

осіб 0       

4.  
Запланована кількість студентів, які можуть прийняти 

участь в студентських олімпіадах 
осіб 2       

5. 
Запланована кількість отримання охоронних документів 

за участю студентів, усього 
од 0       

5.1. 
з них,   

самостійно студентами 
од 0       
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Тематичний план науково-дослідних робіт 

факультету Агротехнологій та екології, 

що будуть виконуватися на кафедрі рослинництва у межах робочого часу викладачів, 

на 2017 рік 
 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу 

№ засідання 

кафедри, 

дата) 

Державний 

реєстраційни

й номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., 

науковий 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконан

ня 

 (роки) 

Очікувані наукові 

результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Агроекологічне 

обґрунтування 

елементів технології 

вирощування сої в 

Лісостепу України 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 

доктор с.-г 

наук, 

професор 

Шевніков 

Микола 

Янаєвич 

Міленко О.Г., 

Лотиш І.І., 

Шовкова О.В., 

Галич О.П., 

Москаленко 

Л.В. 

Краснюк 

В.М., 

Мандзюк Р.А., 

Лазеба О.В., 

Литвиненко 

О.С., 

Ведмідь Д.В., 

Булаєнко Б.В., 

Дудник С.В. 

2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- участь в наукових 

конкурсах з метою 

отримання фінансування 

(грантів, стипендій) на 

виконання наукових 

проектів;  

- укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами 

НАН та галузевих академій 

наук України; 

- підготовка та друк 

наукових публікацій 
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(монографій, підручників, 

навчальних посібників, 

статей); 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій; 

- проведення науково-

практичних конференцій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- отримання охоронних 

документів; - 

- впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств; 

- захист робіт 

(магістерських, 

кандидатських, 

докторських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

2 

Розробка та 

удосконалення 

технології 

вирощування 

лікарських та 

малопоширених 

овочевих культур в 

господарствах 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 Бєлова Т.О. Бєлова Т.О. 
2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 
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різних форм 

власності 

центрального 

Лісостепу України 

 

друк тез доповідей;  

- захист робіт 

(магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

3 

Удосконалення 

технології 

вирощування 

кормових культур в 

умовах 

центрального 

Лісостепу України 

 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 
Антонець 

О.А. 

Антонець 

О.А. 

2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- захист робіт 

(магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

4 

Технологія 

зберігання та 

переробки продукції 

рослинництва  

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 Жемела Г.П. 

Жемела Г.П.,  

Бараболя О.В., 

Пономаренко 

А.С. 

2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  
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- отримання охоронних 

документів; - 

- впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств; 

- захист робіт 

(магістерських, 

кандидатських, 

докторських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

5 

Урожайність та 

насіннєва 

продуктивність 

круп’яних культур 

залежно від 

елементів технології 

вирощування в 

умовах 

лівобережного 

Лісостепу України 

 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 
Куценко 

О.М. 

Куценко О.М., 

Ляшенко В.В., 

Ульянченко 

М.С. 

2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- отримання охоронних 

документів; - 

- впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств; 

- захист робіт 

(магістерських, 

кандидатських, 

докторських); 
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- залучення до наукової 

роботи студентів. 

6 

Удосконалення та 

оптимізація 

технологій 

вирощування 

цукрових буряків і 

їх насінників в 

умовах нестійкого 

та недостатнього 

зволоження 

лівобережного 

Лісостепу 

 

Протокол № 

16, від 6 

лютого 2017 

року 

 
Філоненко 

С.В. 

Філоненко 

С.В. 

2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- захист робіт 

(магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

7 

Удосконалення 

технологій 

вирощування 

багаторічних 

бобових трав в 

умовах 

лівобережного 

Лісостепу Україн 

 

Протокол № 

16, від 6 

лютого 2017 

року 

 Пипко О.С. Пипко О.С. 
2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- захист робіт 

(магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 
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8 

Екологічні аспекти 

сертифікації як 

засобу забезпечення 

якості життя 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 
Бараболя 

О.В. 
Бараболя О.В. 

2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- захист робіт 

(магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

9 

Вивчення 

особливостей 

мінерального 

живлення сортів та 

гібридів 

інтенсивного типу 

кукурудзи, сої, 

соняшнику та 

гарбузів 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

0116U005146 Міленко О.Г. 

Міленко О.Г., 

Галицька М.А. 

(Завідувач 

Навчально-

наукової 

лабораторії 

Екоаналітичного 

аналізу), 

Шовкова О.В. 

(викладач 

Аграрно-

економічного 

коледжу), 

Лазеба О.В. 

(аспірант 

кафедри), 

Москаленко Л.В. 

(викладач 

Аграрно-

2016 -

2019 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- участь в наукових 

конкурсах з метою 

отримання фінансування 

(грантів, стипендій) на 

виконання наукових 

проектів;  

- укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами 

НАН та галузевих академій 

наук України; 

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

https://www.pdaa.edu.ua/content/navchalno-naukova-laboratoriyiya-ekoanalitychnogo-analizu
https://www.pdaa.edu.ua/content/navchalno-naukova-laboratoriyiya-ekoanalitychnogo-analizu
https://www.pdaa.edu.ua/content/navchalno-naukova-laboratoriyiya-ekoanalitychnogo-analizu
https://www.pdaa.edu.ua/content/navchalno-naukova-laboratoriyiya-ekoanalitychnogo-analizu
https://www.pdaa.edu.ua/content/navchalno-naukova-laboratoriyiya-ekoanalitychnogo-analizu
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економічного 

коледжу), 
- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- отримання охоронних 

документів; - 

- впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств; 

- захист робіт 

(магістерських, 

кандидатських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

10 

Розробка технології 

вирощування 

сидеральних 

культур 

 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

0116U005147 Міленко О.Г. Міленко О.Г. 
2016 -

2019 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- участь в наукових 

конкурсах з метою 

отримання фінансування 

(грантів, стипендій) на 

виконання наукових 

проектів;  

- укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами 

НАН та галузевих академій 

наук України; 

- підготовка та друк 
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наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- отримання охоронних 

документів; - 

- впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств; 

- захист робіт 

(магістерських, 

кандидатських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

11 

Удосконалення 

технологій 

вирощування 

соняшнику 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 
Кочерга 

А.А. 
Кочерга А.А. 

2015 -

2020 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- захист робіт 

(магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 
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12 

Формування 

урожайності та 

якості продукції 

сільськогосподарськ

і культур залежно 

від агротехнічних 

факторів 

Протокол № 

12, від 6 

лютого 2017 

року 

 
Шакалій 

С.М. 
Шакалій С.М. 

2017 – 

2021 рр. 

- укладання госпдоговорів 

на виконання робіт за 

кошти замовників;  

- підготовка та друк 

наукових публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-

практичних конференціях, 

друк тез доповідей;  

- захист робіт 

(магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

 


