
                                                                                                                                               

Додаток 1 

до тематичного плану науково-дослідних робіт  

кафедри рослинництва 

що будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконанн

я 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Агробіологічні основи 

формування сівозмін 

різної ротації в 

Лівобережному 

Лісостепу України 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2019 року 

 

Гангур В.В., к. 

с.-г. наук, 

старший 

науковий 

співробітник  

 
2019–

2023 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. 

2 

Агроекологічне 

обґрунтування 

елементів технології 

вирощування сої в 

Лісостепу України 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Шевніков 

Микола 

Янаєвич, 

доктор с.-г 

наук, професор 

Міленко О.Г., к. 

с.-г. наук; 

Шевніков Д.М, 

к. с.-г. наук; 

Лотиш І.І., 

Шовкова О.В., 

Галич О.П., 

Краснюк В.М., 

Лазеба О.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 (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. 

3 

Удосконалення 

технології вирощування 

кормових культур в 

умовах центрального 

Лісостепу України 

 

  

Антонець 

О.А., к. с.-г. 

наук, доцент 

Антонець О.А., 

к. с.-г. наук, 

доцент 

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 № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Жемела Г.П., 

доктор с.-г 

наук, професор 

Жемела Г.П., 

доктор с.-г наук, 

професор; 

Бараболя О.В., к. 

с.-г. наук, доцент 

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;  

- захист робіт (магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

5 

Урожайність та 

насіннєва 

продуктивність 

круп’яних культур 

залежно від елементів 

технології вирощування 

в умовах лівобережного 

Лісостепу України 

 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Куценко О.М., 

к. с.-г. наук, 

професор 

Куценко О.М., к. 

с.-г. наук, 

професор; 

Ляшенко В.В., к. 

с.-г. наук, 

доцент; 

 

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. 

6 

Оптимізація технологій 

вирощування польових 

культур (сої, пшениці 

озимої, кукурудзи, 

соняшнику, ріпаку 

озимого) у товаристві з 

обмеженою 

відповідальністю «Лан-

Агро» Глобинського 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

0119U002815 

Філоненко 

С.В., к. с.-г. 

наук, доцент 

Філоненко С.В., 

к. с.-г. наук, 

доцент 

2015 -

2024 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 



району Полтавської 

області 

доповідей;  

- захист робіт (магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

7 

Удосконалення 

технологій 

вирощування 

багаторічних бобових 

трав в умовах 

лівобережного 

Лісостепу України 

 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Пипко О.С., к. 

с.-г. наук, 

доцент 

Пипко О.С., к. 

с.-г. наук, доцент 

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. 

8 

Екологічні аспекти 

сертифікації як засобу 

забезпечення якості 

життя 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Бараболя О.В., 

к. с.-г. наук, 

доцент 

Бараболя О.В., к. 

с.-г. наук, доцент 

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 № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

0116U005146 
Міленко О.Г., 

к. с.-г. наук 

Міленко О.Г., к. 

с.-г. наук; 

Галицька М.А. 

(Завідувач 

Навчально-

наукової 

2016 -

2025 рр. 

- укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників;  

- участь в наукових конкурсах 

з метою отримання 

фінансування (грантів, 

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


лабораторії 

Екоаналітичного 

аналізу), 

Шовкова О.В. 

(викладач 

Аграрно-

економічного 

коледжу), 

Лазеба О.В. 

(аспірант 

кафедри) 

 

стипендій) на виконання 

наукових проектів;  

- укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН 

та галузевих академій наук 

України; 

- 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); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

10 

Розробка технології 

вирощування 

сидеральних культур 

 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

0116U005147 
Міленко О.Г., 

к. с.-г. наук 

Міленко О.Г., к. 

с.-г. наук 

2016 -

2025 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; 

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


- 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); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

11 

Удосконалення 

технологій 

вирощування 

соняшнику 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Кочерга А.А., 

к. с.-г. наук, 

доцент 

Кочерга А.А., к. 

с.-г. наук, доцент 

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. 

12 

Формування 

урожайності та якості 

продукції 

сільськогосподарських 

культур залежно від 

сортових особливостей 

та агротехнічних 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2019 року 

0119U003509 
Шакалій С.М., 

к. с.-г. наук 

Шакалій С.М., к. 

с.-г. наук 

2019 – 

2024 рр. 

- укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників;  

- підготовка та друк наукових 

публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  



заходів - участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей;  

- захист робіт (магістерських); 

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

13 

Особливості 

композиційних сумішей 

для випічки 

пшеничного хліба 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Бараболя О.В., 

к. с.-г. наук, 

доцент 

Бараболя О.В., к. 

с.-г. наук, доцент 

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. 

14 

Формування духовних 

цінностей здобувачів 

вищої освіти, сучасний 

стан сім’ї, критичне 

мислення молоді 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Антонець 

М.О., к. 

психологічних 

наук, доцент 

Антонець М.О., 

к. психологічних 

наук, доцент 

2019–

2023 рр. 

- підготовка та друк наукових 

публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей;  

- залучення до наукової 

роботи студентів. 

15 

Новітні підходи до 

вирощування 

багаторічників 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Антонець 

М.О., к. 

психологічних 

наук, доцент 

Антонець М.О., 

к. психологічних 

наук, доцент 

2019–

2023 рр. 

- підготовка та друк наукових 

публікацій; 

- підготовка та друк 

методичних рекомендацій;  

- участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей;  

- залучення до наукової 



роботи студентів. 

16 

Вивчення впливу 

елементів технології 

вирощування на 

формування 

продуктивності та 

якість зерна 

зернобобових культур 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2019 року 

0119U000640 

Єремко Л.С., к. 

с.-г. наук, 

старший 

науковий 

співробітник  

 
2019–

2024 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. 

17 

Розробка та 

удосконалення 

технології вирощування 

лікарських та 

малопоширених 

овочевих культур в 

господарствах різних 

форм власності 

центрального Лісостепу 

України 

 

Протокол № 11, 

від 3 лютого 

2020 року 

 

Бєлова Т.О., к. 

с.-г. наук, 

доцент 

Бєлова Т.О., к. 

с.-г. наук, доцент 

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. 

 

 

Завідувач кафедри рослинництва               ________________________                        В.В. Гангур 

                                                                                    

3 лютого 2020 року 

 

 


