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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

1.1. Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри 
№ Показники Значення 

1 Професорсько-викладацький склад за штатом, ставок 12 

2 Чисельність науково-педагогічних працівників, осіб 12 

2.1 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, всього 12 

- з них:   

Доктори наук 2 

Кандидати наук 10 

2.2 Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, 

всього 

2 

- з них:  

Доктори наук 1 

Кандидати наук - 

2.3 Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-

правового характеру, всього 

- 

- з них: - 

Доктори наук - 

Кандидати наук - 
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1.2. Навчальні дисципліни, за які відповідає кафедра 
 

№ п/п Назва дисципліни Спеціальність Курс 

1.  

Рослинництво з основами 

програмування 

А_2016_б_д_стн; 

А_2014_б_д; 

А_2012_б_з 

2 стн; 

4; 

5/6 

2.  

 

Кормовиробництво і  луківництво 

А_2016_б_д_стн.; 

А_2014_б_д; 

А_2016_б_з_стн; 

А_2012_б_з 

2 стн; 

4; 

2стн; 

5/6 

3.  
Буряківництво А_2014_б_д; 

А_2012_б_з 

4; 

5/6 

4.  

 

Світові агротехнології 

А_2017_м_д; 

А_2016_м_з (л.н.); 

А_2017_м_з (л.н.); 

1М; 

1/2; 

1 

5.  

 

Технічні культури 

А_2016_б_д_стн.; 

А_2014_б_д; 

А_2012_б_з 

2 стн.; 

4; 

5/6 

6.  

Технології переробки, 

стандартизації і зберігання с.-г. 

продукції рослинництва 

 

А_2014_б_д 

 

4 

7.  
Управління продукційними 

процесами у рослинництві 

Ас_2016_д_д 2 Ас. 

8.  

 

Технологія зберігання і переробки 

продукції рослинництва  

А_2016_б_д_стн; 

А_2015_б_д; 

А_2016_б_з_стн; 

А_2014_б_з; 

А_2013_б_з 

2 стн., 

1 стн; 

2стн; 

3/4; 

4/5 

9.  Стабільне рослинництво Ас_2016_д_д 2 Ас 

10.  

Стандартизація і управління якістю 

продукції рослинництва 

А_2017_б_д_стн.; 

А_2017_б_з_стн; 

А_2016_б_з_стн; 

А_2012_б_з 

1 стн.; 

1; 

2стн; 

5/6 

11.  Зернознавство А_2014_б_д 4 

12.  

 

Сертифікація і контроль якості 

А_2016_м_д; 

А_2017_м_з (л.н.); 

А_2016_м_з (л.н.); 

А_2015_м_з  

2М; 

1; 

1/2; 

2/3 

13.  
Міжнародна стандартизація та 

сертифікація технологій, сировини 

Екол_2017_с_д; 

 

1М; 

 

14.  
Метрологія, стандартизація і 

сертифікація в екології 

Екол_2016_б_д_стн; 

АЕк_2014_б_д 

2; 

4 

15.  Картоплярство А_2014_б_д 
2 стн.; 

 4 
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16.  Лікарські рослини 

А_2016_б_д_стн; 

А_2016_б_з_стн; 

А_2014_б_з; 

А_2013_б_з 

2 стн; 

2стн; 

3/4; 

4/5 

17.  Насіннєзнавство 

А_2016_б_д_стн; 

А_2014_б_д; 

А_2017_м_д(НН); 

А_2012_б_з; 

А_2017_м_з(л.н.НН) 

2 стн.; 

4 

1М: 

5/6; 

1 

18.  Квітникарство та лікарські рослини 
А_2016_б_д; 

А_2015_б_з 

2; 

2/3 

19.  Квітникарство А_2013_б_з 4/5 

20.  Вступ до спеціальності 
А_2017_б_д; 

А_2017_б_з 

1; 

1 
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1.3. Фактичний розподіл робочого часу, годин 

про виконання навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи 

науково-педагогічними працівниками за 2017-2018 навчальний рік 

 
 

Прізвище та 

ініціали 

викладача 
Посада 

К-сть 

ставо

к 

Обсяг годин за  види робіт 

Всього, год. 
Навчальна  Наукова  Методична 

Організаці

йна  

план факт план факт план факт план факт план факт 

Пипко 

О.С. 

Зав.каф. 

професор 
1 597 597 281 281 386 386 284 284 1548 1548 

Шевніков 

М.Я. 

професор 
0,5 295 295 305 305 94 94 80 80 774 774 

Жемела 

Г.П. 

професор 
0,5 300 300 350 392 50 292 74 74 774 1058 

Куценко 

О.М. 

професор 
1 595 595 183 183 386 386 384 384 1548 1548 

Бєлова 

Т.О. 

професор 
1,35 809 809 450 600 491 1614 240 240 1990 3263 

Бараболя 

О.В. 

доцент 
1,2 720 

 

720 
479 479 420 1196 239 276 1858 2671 

Антонець 

О.А. 

доцент 
1,2 720 720 360 360 553 624 225 225 1858 1929 

Кочерга 

А.А. 

доцент 
0,5 295 295 305 24 94 866 81 41 774 1226 

Філоненко 

С.В. 

доцент 
1,1 660 660 306 440 548 1101 150 200 1664 2401 

Ляшенко 

В.В. 

доцент 
1 600 600 170 170 578 861 200 200 1548 1831 

Міленко 

О.Г. 

асистент 
1,1 659 659 519 1234 250 250 236 236 1664 2379 

Шакалій 

С.М. 

асистент 
1 600 600 273 373 429 727 246 346 1548 2046 

Всього за 

навчальний 

рік 

 
11,45 6850 6850 3981 4841 4279 8397 2439 2586 17548 22674 

 



 

1.4. Виконання навчальної роботи по факту виконання 
№

 з
/п

 Прізвище 

та ініціали 

викладача 

Посада 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

та
в
о

к
 

Види навчального навантаження 

Ч
и

та
н

н
я
  

л
ек

ц
ій

 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 п

р
ак

ти
ч

н
и

х
 (

се
м

ін
ар

сь
к
и

х
) 

за
н

я
ть

 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 л

а
б

о
р

ат
о

р
н

и
х

 з
ан

я
ть

 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 і

н
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

и
х

  
за

н
я
ть

 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 к

о
н

су
л
ь
та

ц
ій

 п
р

о
тя

го
м

 

се
м

ес
тр

у
 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 е

к
за

м
ен

а
ц

ій
н

и
х

 

к
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П
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н
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 р
о

б
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, 
щ

о
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и
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д
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П
ер

ев
ір

к
а 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

и
х

 р
о

б
іт

, 
щ

о
 

в
и

к
о

н
у

ю
ть

ся
 п

ід
 ч

ас
 с

ам
о

ст
ій

н
о

ї 
р

о
б

о
ти

 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о

 і
 п

р
и

й
м

а
н

н
я
 р

еф
ер

ат
ів

 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о

 і
 п

р
и

й
м

а
н

н
я
 Р

Г
Р

 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о

 і
 п

р
и

й
м

а
н

н
я
 к

у
р

со
в
и

х
 

р
о

б
іт

 (
п

р
о

ек
ті

в
) 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 з

ал
ік

ів
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 н
а 

се
м

ес
тр

о
в
і 

ек
за

м
ен

и
 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 с

ем
ес

тр
о

в
и

х
 е

к
за

м
ен

ів
 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о

 н
а
в
ч

ал
ь
н

о
ю

 п
р

ак
ти

к
о

ю
 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о

 в
и

р
о

б
н

и
ч

о
ю

 п
р

ак
ти

к
о

ю
, 

у
ч

ас
ть

 у
 р

о
б

о
ті

 к
о

м
іс

ії
 п

о
 з

ах
и

ст
у

 з
в
іт

ів
 

п
р

ак
ти

к
и

 
К

о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 н
а 

д
ер

ж
а
в
н

и
й

 е
к
за

м
ен

 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 д

ер
ж

а
в
н

и
х

 е
к
за

м
ен

ів
 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о

 к
в
ал

іф
ік

а
ц

ій
н

и
м

и
 

р
о

б
о

та
м

и
 (

п
р

о
ек

та
м

и
) 

К
о

н
су

л
ь
ту

в
ан

н
я
 к

в
ал

іф
ік

а
ц

ій
н

и
х

 р
о

б
іт

 

(п
р

о
ек

ті
в
) 

Р
ец

е
н

зу
в
ан

н
я
  

к
в
ал

іф
ік

ац
ій

н
и

х
 р

о
б

іт
 

(п
р

о
ек

ті
в
) 

П
р

о
в
ед

ен
н

я
 з

ах
и

ст
у

 к
в
ал

іф
ік

ац
ій

н
и

х
 

р
о

б
іт

 (
п

р
о

ек
ті

в
) 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о

 д
о

к
то

р
ан

та
м

и
, 

ас
п

ір
ан

та
м

и
 

і 
зд

о
б

у
в
ач

ам
и

 

Ін
ш

і 
в
и

д
и

 

В
сь

о
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д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2

1 
22 23 24 25 26 27 28 29 

І семестр 

Денна форма навчання 

1. 
Пипко 

О.С. 
Зав.каф. 

професор 
1 

10  28         1          28  15 82 

2. 
Шевніков 

М.Я. 
професор 0,5 

                      250  250 

3. 
Жемела 

Г.П. 
професор 0,5 

                         

4. 
Куценко 

О.М. 
професор 1 

22  84         3           50  159 

5. 
Бєлова 

Т.О. 
професор 1,35 

16 56          2             74 

6. 
Бараболя 

О.В. 
доцент 1,2 

92  160          10            262 

7. 
Кочерга 

А.А. 
доцент 0,5 

16                        16 

8. 
Антонець 

О.А. 
доцент 1,2 

10  104           4           118 

9. Ляшенко доцент 1                          
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В.В. 

10 
Філоненко 

С.В. 
доцент 1,1 

22  84           6           112 

11 
Міленко 

О.Г. 
асистент 1,1 

16  84         1  2           103 

12 
Шакалій 

С.М. 
асистент 1 

  448         3             451 

Разом за денною формою навчання 204 56 992         10 10 12        28 300 15 1627 

Заочна форма навчання 

1. Пипко О.С. 
Зав.каф. 

професор 
1 

                     14  12 26 

2. 
Шевніков 

М.Я. 
професор 0,5 

                         

3. 
Жемела 

Г.П. 
професор 0,5 

12             10           22 

4. 
Куценко 

О.М. 
професор 1 

                2 4       6 

5. 
Бєлова 

Т.О. 
професор 1,35 

18 22 16     20    6       28      110 

6. 
Бараболя 

О.В. 
доцент 1,2 

14  8     4      2           28 

7. 
Кочерга 

А.А. 
доцент 0,5 

                         

8. 
Антонець 

О.А. 
доцент 1,2 

14  24     11      6     

 

28      83 

9. 
Ляшенко 

В.В. 
доцент 1 

22  72     8   48   8           158 

10 
Філоненко 

С.В. 
доцент 1,1 

22  64     16      8           110 

11 
Міленко 

О.Г. 
асистент 1,1 

14  70     26    4             114 

12 
Шакалій 

С.М. 
асистент 1 

16  30     10      2           58 

Разом за заочною формою навчання 132 22 284     95   48 10  36   2 4 56   14  12 715 

Разом за І семестр 336 78 1276     95   48 20 10 48   2 4 56   42 300 27 2342 
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ІІ семестр 

Денна форма навчання 

1. 
Пипко 

О.С. 
Зав.каф. 

професор 
1 

48  224         3 10  15 4 4       16 324 

2. 
Шевніков 

М.Я. 
професор 0,5 

20                        20 

3. 
Жемела 

Г.П. 
професор 0,5 

                         

4. 
Куценко 

О.М. 
професор 1 

60  116        75   8  17 2 6 140     6 430 

5. 
Бєлова 

Т.О. 
професор 1,35 

38  168         6   30 21   140    150 37 590 

6. 
Бараболя 

О.В. 
доцент 1,2 

48 40          2  2  7   140    150  389 

7. 
Кочерга 

А.А. 
доцент 0,5 

34 56          4  4 30          128 

8. 
Антонець 

О.А. 
доцент 1,2 

38  186           8 60 7   112    100 6 517 

9. 
Ляшенко 

В.В. 
доцент 1 

20  40           4  41       150 9 264 

10 
Філоненко 

С.В. 
доцент 1,1 

58  180           10         50  298 

11 
Міленко 

О.Г. 
асистент 1,1 

  132        44 2   120    28      326 

12 
Шакалій 

С.М. 
асистент 1 

 14              7         21 

Разом за денною формою навчання 364 110 1046        119 17 10 36 255 104 6 6 560    600 74 3307 

Заочна форма навчання 

1. Пипко О.С. 
Зав.каф. 

професор 
1 

       7    2    5   140   20  33 
207 

198 

2. 
Шевніков 

М.Я. 
професор 0,5 

                      25  25 

3. 
Жемела 

Г.П. 
професор 0,5 

                   28   250  278 
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4. 
Куценко 

О.М. 
професор 1 

                         

5. 
Бєлова 

Т.О. 
професор 1,35 

8 8      8    2    9         35 

6. 
Бараболя 

О.В. 
доцент 1,2 

10       9      6          4 29 

7. 
Кочерга 

А.А. 
доцент 0,5 

2 2      2    1       140      147 

8. 
Антонець 

О.А. 
доцент 1,2 

2                        2 

9. 
Ляшенко 

В.В. 
доцент 1 

4  16     8      4     140     6 178 

10 
Філоненко 

С.В. 
доцент 1,1 

                   140     140 

11 
Міленко 

О.Г. 
асистент 1,1 

2                  112      114 

12 
Шакалій 

С.М. 
асистент 1 

4  46     8      4  8         70 

Разом за заочною формою навчання 32 10 62     42    5  14  22   532 168  20 275 43 1225 

Разом за ІІ семестр 396 120 1108     42   119 22 10 50 255 126 6 6 1092 168  20 875 117 4532 

Разом за навчальний рік (денна) 
568 166 2038        119 27 20 48 255 104 6 6 560   28 900 89 

4910 

 

Разом за навчальний рік (заочна) 164 32 346     137   48 15  50  22 2 4 588 168  34 275 55 1940 

Разом за навчальний рік 732 198 2384     137   167 42 20 98 255 126 8 10 1148 168  64 1175 144 6850 
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1.5. Керівництво кваліфікаційними роботами та результати захисту 
№ п/п ПІБ керівника 

кваліфікаційної 

роботи 

ПІБ здобувача Тема 

кваліфікаційної 

роботи 

Результати 

захисту 

Оцінка ЄКТС 

1. Антонець О.А. Веретенник 

Олександр 

Миколайович 

Урожайність зерна 

гібридної 

кукурудзи залежно 

від рівня 

мінерального 

живлення 

4 74 С 

2. Антонець О.А. Климуша Марина 

Володимирівна  

Урожайність зерна 

ячменю ярого 

залежно від сорту і 

мінерального 

живлення 

5 90 А 

3. Антонець О.А. Клименко 

Костянтин 

Сергійович 

Вплив 

підкошування 

травостою 

люцерни на 

урожайність 

насіння 

5 90 А 

4. Ляшенко В.В. Назарко 

Олександр 

Михайлович 

Формування 

врожайності і 

якості зерна 

ячменю ярого 

залежно від 

сортових 

властивостей та 

застосування 

добрив 

4 74 С 

5. Пипко О.С. Марченко 

Олександр 

Анатолійович 

Ефективність 

вирощування 

насіннєвої 

люцерни за різних 

строків 

скошування і 

деяких прийомів 

агротехніки 

5 90 А 

6. Філоненко С.В. Горобець Андрій 

Віталійович 

Формування 

продуктивності 

потенціалу та 

технологічних 

якостей 

коренеплодів 

цукрових буряків 

за підживлення їх 

мінеральними 

добривами 

5 90 А 

7. Філоненко С.В. Питленко 

Олександр 

Сергійович 

Вплив сортових 

властивостей на 

врожайність та 

якість 

5 90 А 
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коренеплодів 

цукрових буряків 

вітчизняних та 

іноземних гібридів 

8. Філоненко С.В. Білокінь Віталій 

Олексійович 

Формування 

врожайності та 

посівних якостей 

насіння  цукрових 

буряків залежно 

від позакореневого 

внесення 

мікродобрива 

Вуксал  

5 90 А 

9. Філоненко С.В. Боровий 

Олександр 

Михайлович 

Вплив грунтових 

гербіцидів на 

продуктивність та 

якість 

коренеплодів 

цукрових буряків 

5 90 А 

10. Ляшенко В.В. Сиволап 

Валентина 

Юріївна 

Формування 

продуктивності 

огірка та його 

якість залежно від 

способів зрошення 

та внесення 

добрив 

5 90 А 

11. Ляшенко В.В. Головко 

(Сафронова) 

Олена Василівна 

Урожайність та 

якість капусти 

білоголової 

пізньостиглої 

залежно від 

застосування 

мікроелементів 

5 90 А 

12. Ляшенко В.В. Калакуцький 

Артем Леонідович 

Формування 

продуктивності 

зерна кукурудзи 

залежно від 

строків 

застосування 

універсального 

багатокомпон. 

добрива 

3 69 Д 

13. Ляшенко В.В. Калентьєв 

Станіслав 

Едуардович 

Порівняльна 

характеристика 

гібридів кукурудзи 

фірми «Піонер» в 

умовах ПП 

«Кліщенський 

щедрий лан» 

Чорнобаївського 

району Черкаської 

області 

4 74 С 
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14. Куценко О.М. Слоква Іван 

Петрович 

Формування 

продуктивності 

насіння сої 

залежно від 

сортових 

властивостей та 

норм висіву 

4 74 С 

15. Куценко О.М. Коваленко Олег 

Олександрович 

Рівень 

продуктивності 

зерна пшениці 

м’якої озимої 

залежно від 

строків сівби 

5 90 А 

16. Куценко О.М. Селезньова 

(Голованова) Яна 

Володимирівна 

Формування 

урожайності 

пшениці озимої в 

умовах південного 

степу України 

5 90 А 

17. Бараболя О.В. Сахарова 

Валентина 

Іванівна 

Вплив 

мінерального 

живлення, 

попередника та 

норми висіву на 

урожайність та 

якість пшениці 

озимої 

4 74 С 

18. Бараболя О.В. Плотніков Віталій 

Анатолійович 

Вплив сортових 

особливостей та 

умов зберігання 

картоплі на 

схоронність і 

кулінарні 

властивості 

4 74 С 

19. Бараболя О.В. Стефанюк В.В. Якість зерна 

пшениці м’якої 

для 

хлібопекарських 

потреб залежно від 

сортових 

особливостей  

4 74 С 

20. Бараболя О.В. Стефанюк М.В. Вплив 

попередників на 

урожайність та 

якість зерна 

пшениці озимої 

м’якої в умовах 

господарства 

4 74 С 

21.  Бараболя О.В. Мельник Т.М. Якість та 

урожайність сої за 

інтенсивної 

технології 

вирощування 

5 90 А 
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22.   Бєлова Т.О. Жилін Дмитро 

Геннадієвич 

Особливості 

формування 

продуктивності 

дурману 

звичайного 

залежно від 

агротехнічних 

заходів 

4 74 С 

23.  Міленко О.Г. Манник М.М. Урожайність 

скоростиглих 

сортів сої залежно 

від строків сівби 

5 90 А 

24.  Міленко О.Г. Лембірко І.П. Урожайність зерна 

кукурудзи залежно 

від передпосівної 

обробки насіння 

5 90 А 

25.  Антонець О.А. Максак О.І. Вплив способів 

обробітку грунту 

на продуктивність 

конюшини лучної 

4 74 С 

26.  Антонець О.А. Максак А.С. Вплив екологічних 

і технологічних 

заходів на вибір 

укосу насіннєвого 

травостою 

люцерни 

4 74 С 

27.  Пипко О.С. Гришко О.О. Урожайність 

озимого жита при 

беззмінній 

культурі його 

вирощування 

5 90 А 

28.  Бєлова Т.О. Лой А.В. Вплив 

агротехнічних 

заходів та 

сортових 

властивостей на 

формування 

продуктивності 

меліси лікарської 

5 90 А 

29.  Бєлова Т.О. Лифар Р.В. Вплив 

агротехнічних 

заходів та 

сортових 

властивостей на 

врожайність 

картоплі 

5 90 А 

30.  Філоненко С.В. Супрун Д.І. Вплив 

позакореневого 

внесення 

мікродобрива 

«Комбі бор» на 

насіннєву 

5 90 А 
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продуктивність 

висадків цукрових 

буряків та посівні 

якості насіння 

31.  Філоненко С.В. Кулінько О.І. Формування 

продуктивності 

потенціалу та 

технологічних 

якостей 

коренеплодів 

цукрових буряків 

за різних систем 

хімічного захисту 

їх посівів від 

бур’янів 

5 90 А 

32.  Філоненко С.В. Чрікішвілі В.І. Вплив 

позакореневого 

внесення 

регуляторів росту 

на продуктивність 

та технологічні 

якості 

коренеплодів 

цукрових буряків 

5 90 А 

33.  Філоненко С.В. Пономаренко Ю.І. Вплив 

попередників  на 

продуктивність та 

технологічні 

якості 

коренеплодів 

цукрових буряків 

5 90 А 

34.  Філоненко С.В. Кравець Д.О. Формування 

насіннєвої 

продуктивності 

висадків цукрових 

буряків за 

позакореневого 

внесення 

регуляторів росту 

5 90 А 
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2. НАУКОВА РОБОТА 

2.1. Виконання науково-дослідних робіт 
№ 

п/п 

ПІБ керівника,  

науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва 

Госпорозрахункова тематика 

1. Шевніков М.Я., 

доктор с.-г. наук, 

професор 

Керівник та відповідальний виконавець НДР за 

госпрозрахунковою тематикою 

Договір про проведення консультацій з питань наукових 

досліджень, їх організації та наукового обслуговування з ФОП 

Яковенко Віктор Васильович. Кваліфікована консультація з 

питань наукових досліджень, їх організація та наукового 

обслуговування на тему: «Розробка системи догляду за 

плодовими насадженнями».  

Строк дії 07.04.2017 р. по 07.04.2020 р. 

Ініціативна тематика 

2. Шевніков М.Я., 

доктор с.-г. наук, 

професор 

Керівник  НДР за ініціативною тематикою: 

1. Державна науково-технічна програма «Агроекологічне 

обґрунтування елементів технології вирощування сої в зоні 

лівобережної частини Лісостепу України».  

Термін дії 2015-2020 рр. 

3. Шевніков М.Я., 

доктор с.-г. наук, 

професор 

Керівник  НДР за ініціативною тематикою: 

2. Договір про наукове співробітництво з Інститутом  

рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН України. Проводиться 

діяльність з практичної підготовки аспірантів та виконання 

робіт і послуг з метою поглиблення інтеграції навчання, науки 

й виробництва, посилення практичної спрямованості навчання 

аспірантів, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

АПК, закріплення на практиці новітніх технологій с.-г. 

виробництва, науково-дослідної роботи, набуття практичних 

навичок прискорення адаптації працівників у нових умовах 

господарювання. 

4. Бєлова Т.О. 

кандидат с.-г. наук, 

професор кафедри 

рослинництва 

Керівник та виконавець НДР за ініціативною тематикою: 

1. Договір про наукове співробітництво з ФГ «Криниця» 

Машівського р-ну Полтавської області з питань технологій 

вирощування лікарських і овочевих культур (12.02. 2017 – 

12.02.2022 рр.). 

5. Бєлова Т.О. 

кандидат с.-г. наук, 

професор кафедри 

рослинництва 

Керівник та виконавець НДР за ініціативною тематикою: 

2. Договір про наукове співробітництво з ФГ «Головашича» 

Машівського р-ну Полтавської області з питань технологій 

вирощування лікарських і овочевих культур (12.02. 2017-

12.02.2022  рр.). 

6. Бєлова Т.О. 

кандидат с.-г. наук, 

професор кафедри 

рослинництва 

Керівник та виконавець НДР за ініціативною тематикою: 

3. Договір про наукове співробітництво з ФГ «Шарай» 

Новосанжарського р-ну Полтавської області з питань 

технологій вирощування лікарських і овочевих культур 

(17.01. 2017 – 12.02.2022 рр.). 

7. Ляшенко В.В. 

кандидат с.-г. наук, 

доцент кафедри 

рослинництва 
 

Виконавець окремих розділів НДР за ініціативною 

тематикою: «Розробка системи догляду за зерновими 

посівами» Договір до 2022 р. 
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8. Філоненко С.В. 

кандидат с.-г. наук, 

доцент кафедри 

рослинництва 

Керівник та виконавець НДР за ініціативною тематикою: 

1. Договір про наукове співробітництво №1 з ТОВ  

«Воскобійники» Шишацького р-ну Полтавської області з 

питань наукових розробок (рекомендацій) з технологій 

вирощування основних сільськогосподарських культур (сої, 

озимої пшениці, буряка цукрового, кукурудзи та ін.) 

(24.01.2022  рр.). 

9. Філоненко С.В. 

кандидат с.-г. наук, 

доцент кафедри 

рослинництва 

Керівник та виконавець НДР за ініціативною тематикою: 

2. Договір про наукове співробітництво з ТОВ «Лан-Агро» 

Глобинського р-ну Полтавської області з питань наукових 

розробок (рекомендацій) з технологій вирощування основних 

сільськогосподарських культур (сої, озимої пшениці, буряка 

цукрового, кукурудзи та ін..) (23.10. 2015 – 23.10. 2022 рр.). 

10. Міленко О.Г., 

старший викладач 

кафедри 

рослинництва 

Керівник НДР за ініціативною тематикою: 

1. «Вивчення особливостей мінерального живлення сортів та 

гібридів інтенсивного типу кукурудзи, сої, соняшнику та 

гарбузів» (№ держреєстрації 0116U005146) 

11. Міленко О.Г., 

старший викладач 

кафедри 

рослинництва 

Керівник НДР за ініціативною тематикою: 

2. «Розробка технології вирощування сидеральних культур» 

(№ держреєстрації 0116U005147) 

12. Бараболя О..В. 

кандидат с.-г. наук, 

доцент кафедри 

рослинництва 

Подання заявки на отримання державного патенту 

(авторського права на твір) Склад хліба пшеничного 

«Богатирський» 

 

2.2. Публікації 
№ 

п/п 

ПІБ автора Назва 

Місце і рік видання 

Обсяг сторінок (др..арк.) 

У закордонних виданнях 

1. Шакалій С.М. Влияние сроков посева за температуры почвы на урожайность и 

качество зерна сои. Росія, Журнал «Зернобобовые и крупяные 

культуры», 2018 р., 0,6 др.арк. Авторський внесок – 50%.  

2. Міленко О.Г. Продуктивность агрофитоценоза сои в зависимости от сорта, норм 

высева семян и способов ухода за посевами. Зернобобовые и 

крупяные культуры. - № 1 (21), 2017. – С.50-57 (0,7 др.арк.) 

(наукометричні бази: AGRIS, РИНЦ). 

У вітчизняних фахових виданнях 

3. Шакалій С.М. Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від 

позакореневого підживлення. Дніпропетровськ. Бюлетень інституту 

зернового господарства. Науковий журнал. Зернові культури. Том 1 

№1 2017 р. (жовтень). 0,5 др.арк. Авторський внесок – 100%. 

4. Шакалій С.М. Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрива на посівні якості 

насіння соняшнику. Харків. Вісник ЦНЗ Харківської області, 2018., 

0,7 др.арк.. Авторський внесок – 100%. 

5. Ляшенко В.В. 

(Тригуб О.В.) 

Джерела господарських та селекційно-цінних ознак для селекції 

гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench). Вісник ПДАА. – 

2017 р. – № 1-2. – С.48-55 (0,5 др.арк.) 

6. Шакалій С.В. Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від 

позакореневого підживлення. Бюлетень інституту зернового 
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господарства, м.Дніпропетровськ, 2017 р. (0,1 др.арк.) 

7. Калашник 

Е.В., 

Бараболя 

О.В.,  

Мороз С.Э. 

Исследование безопасности хлеба пшеничного / Е.В. Калашник, 

О.В. Бараболя, С.Э. Мороз // Проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности независимого Азербайджанского 

государства и повышения конкурентоспособности аграрной сферы : 

материалы междунар. науч.-практ. конференции, 01 июня 2018 г., г. 

Баку, 2018. 

8. Калашник 

Е.В.,  

Мороз С.Э., 

Бараболя О. 

В. 

Индивидуальные учебно-исследовательские задачи в системе 

профессиональной подготовки будущих предпринимателей / Е.В. 

Калашник, С.Э. Мороз /Формирование профессиональной 

компетентности современного специалиста в условиях 

евроинтеграции: мат-лы междунар. науч.-практ. конференции, 

2.07.18–12.07.18 г., г. Варна : Варненский университет 

менеджмента, 2018. 

9. Філоненко 

С.В. 

Цвей Я.П. 

Тищенко 

М.В. 

Моніторинг забур’яненості посівів с.-г. культур у ланці зерно 

бурякової сівозміни у виробничих умовах //Вісник ПДАА. – 2018. - 

№1. – С.23-30. 

10. Філоненко 

С.В. 

Цвей Я.П. 

Тищенко 

М.В. 

Герасименко 

Ю.П. 

Ляшенко В.В. 

Обробіток грунту, добрива та продуктивність цукрових буряків. 

//Вісник ПДАА. - №1. – С.42-47. 

11. Цехмейструк 

М. Г., 

Шелякін В. 

О.,  

Шевніков М. 

Я., 

Литвиненко 

О.С. 

Вплив строків сівби на врожайність сортів сої // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. –2018. – № 1. – С.35–41. 0,44 др.арк. 

Збірники тез доповідей 

11. Бараболя 

О.В. 

Назва тез: Вміст токсичних елементів в зерні пшениці твердої ярої 

залежно від удобрення”. Назва заходу: «Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках 

інтеграції до європейського простору»; 

Місце і рік проведення: ПДАА факультет економіки та 

менеджменту, кафедра підприємництва і права» 

12. Бараболя 

О.В.,  

Ласло О.О. 

Екологічні аспекти переробки органічних відходів за використання 

мікробіологічних препаратів та вермикультури/ О.В. Бараболя , 

О.О.Ласло / «Современная наука:Теория и практика: мат-лы II 

междун. Научн-практ конферениции 12 апреля 2018 г.г. Катовице 

2018. 

13. Бараболя 

О.В. 

Вплив органічних попередників на якість зерна пшениці м’якої 

озимої / О.В. Бараболя // «Хімія, екологія та освіта» : матеріали II 

міжнародної науково-практичної Інтернет конференції. 15-16 

травня 2018 р. Полтава 2018р. 162-165 с. 
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14. Шакалій С.М. Вплив позакореневого підживлення на формування продуктивного 

потенціалу кукурудзи. Міжнародна науково-практична конференція 

ПДАА, 2018 р. 

15. Шакалій С.М. Управління формуванням продуктивності пшениці озимої за 

оптимізації системи удобрення. Міжнародна науково-практична 

конференція ПДАА, 2018 р. 

16. Шакалій С.М. Вплив гербіцидів на формування урожайності гібридів соняшника. 

Міжнародна науково-практична конференція ПДАА, 2018 р. 

 

17. Шакалій С.М. Вплив системи удобрення на формування урожайності кукурудзи. 

Міжнародна науково-практична конференція ПДАА, 2018 р. 

18. Шакалій С.М. Вплив пророслого зерна на технологічні властивості помольної 

партії. Міжнародна викладацька конференція ПДАА, 2018 р. 

19. Шакалій С.М. Взаємозв’язок інноваційних технологій ВНЗ з ринком праці. 

Міжнародна науково-методична конференція, ПДАА. – 2018 р. 

20. Кочерга А.А. 

 

Публікація тези доповіді: «Мікробіологічні препарати для 

покращення росту, розвитку та підвищення продуктивності 

соняшнику». VI науково-практична конференція «Наукові основи 

сучасних агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. 

Кафедра рослинництва. 

21. Кочерга А.А., 

Філоненко 

С.В. 

Вплив кореневого підживлення висадків цукрових буряків 

мінеральними добривами на їх насіннєву продуктивність. Науково-

практична конференція професорсько-викладацького складу за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році. ПДАА, 16-

17.05.2018 рік.С.48-50. 

22. Антонець 

О.А. 

Урожайність зеленої маси вико-вівсяної суміші залежно від норми 

висіву вики ярої. VI науково-практична конференція «Наукові 

основи сучасних агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: 

ПДАА. Кафедра рослинництва.с.5-8 

23. Антонець 

О.А. 

Вплив агротехнічних заходів на продуктивність люцерни . VI 

науково-практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. Кафедра 

рослинництва.С.9-12 

24. Антонець 

О.А. 

Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від внесення добрив. 

VI науково-практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА.  

25. Бараболя 

О.В. 

Назва друкованих праць: Біоенергетика в Україні: природні 

матеріали для економічно-вигідної ситуації та фактори для 

отримання великих об’ємів сировини 

Місце і рік видання: Полтавська державна аграрна академія 2017 р. 

Обсяг сторінок . др. арк.0,5 

26. Філоненко 

С.В. 

Продуктивність маточних цукрових буряків за різних систем 

хімічного захисту їх посівів від бур’янів. VI науково-практична 

конференція. «Наукові основи сучасних агротехнологій», 25-26 

квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. Кафедра рослинництва. 

27. Філоненко 

С.В.  

Кулінько О.І. 

Ефективність гербіцидного захисту на посівах цукрових буряків. VI 

науково-практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. Кафедра 

рослинництва. 

28. Філоненко 

С.В. 

Пономаренко 

Формування продуктивного потенціалу цукрових буряків за різних 

попередників. VI науково-практична конференція. «Наукові основи 

сучасних агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. 
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Ю.І. Кафедра рослинництва. 

29. Філоненко 

С.В.  

Нос М.Є. 

Вплив норм висіву насіння на продуктивність цукрових буряків. VI 

науково-практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. Кафедра 

рослинництва. 

30. Філоненко 

С.В. 

Чрікішвілі 

В.І. 

Вплив позакореневого внесення регуляторів росту на 

продуктивність та технологічні якості коренеплодів цукрових 

буряків. VI науково-практична конференція. «Наукові основи 

сучасних агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. 

Кафедра рослинництва. 

31. Філоненко 

С.В. 

Публікація тези доповіді на науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу за підсумками науково-

дослідної роботи в 2017 році (16-17 травня 2018 року). Тема 

доповіді: «Ефективність позакореневого внесення регуляторів 

росту на висадках цукрових буряків». – Полтава, ПДАА, 2018. – 

С.51-53. 

 

32. Філоненко 

С.В.  

Кочерга А.А. 

Вплив кореневого підживлення висадків цукрових буряків 

мінеральними добривами на їх насіннєву продуктивність. Науково-

практична конференція професорсько-викладацького складу за 

підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році. ПДАА, 16-

17.05.2018 рік.С.48-50. 

33. Антонець 

О.А. 

Урожайність зеленої маси вико-вівсяної суміші залежно від норми 

висіву вики ярої. VI науково-практична конференція. «Наукові 

основи сучасних агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: 

ПДАА. Кафедра рослинництва. С.5-8 

34. Антонець 

О.А. 

Вплив агротехнічних заходів на продуктивність люцерни. VI 

науково-практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. Кафедра 

рослинництва. С.9-12 

35. Антонець 

О.А. 

Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від внесення добрив. 

VI науково-практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: ПДАА. Кафедра 

рослинництва. С.13-16 

36. Бараболя 

О.В. 

Особливості формування концепції екологічної освіти під час 

проходження виробничої практики. Матеріали 49 –ї науково-

методичної конференції викладачів і аспірантів. Гармонізація 

взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці. – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2018. 

Інші видання 

37. Бєлова Т.О. 

 

Родичі гарбузові //Сонце сад (бібліотека) № 10.-2017.-С.3-28 (2,9 

др.арк.) 

38. Бєлова Т.О. Золоте яблуко//Сонце сад (бібліотека) № 12.-2017.-С.25-31 (0,7 

др.арк.) 

39. Бєлова Т.О. Батат //Сонце сад (бібліотека) № 2. – 2018.-С.6-7 (0,15 др.арк.) 

40. Бєлова Т.О. Не вся земля однакова//Сонце сад (бібліотека) № 2. – 2018.-С.10-11 

(0,15 др.арк.) 

41. Пипко О.С. 

 

Написання та видання статті до ювілею професора Писаренка 

Віктора Микитовича – «Безмежна відданість своїй справі» - газета 

«Зоря Полтавщини» та сайт ПДАА 
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42. Пипко О.С. Написання та видання статті до ювілею професора Шевнікова 

Миколи Янаєвича – «Невгамовна енергія великої душі» - газета і 

сайт ПДАА 

43. Пипко О.С. Написання та видання статті до ювілею професора Куценка 

Олександра Михайловича – «Життя – гідне наслідування» - газета і 

сайт ПДАА 

 

 

2.3. Підготовка та захист дисертації 
№ 

п/п 

ПІБ аспіранта 

(здобувача, 

докторанта) – 

співробітника  

кафедри 

Спеціальність 

Тема наукової роботи 

Дата вступу (закріплення)/ 

Дата захисту 

Підготовка дисертації 

1. Міленко О.Г. 

старший викладач 

кафедри 

рослинництва 

«Технології вирощування сої в умовах лівобережного 

лісостепу України» 06.09.01. – рослинництво. – Обсяг 

сторінок – 257. Всього 8,72 др.арк. З них 7 др.арк. 

підготовлено в 2017 році. 

Підготовка автореферату 

2. Міленко О.Г. 

старший викладач 

кафедри 

рослинництва 

«Еколого-біологічне обґрунтування елементів технології 

вирощування сої в умовах лівобережного Лісостепу України». 

Спеціальність 06.01.09 – рослинництво.  

Обсяг сторінок, 0,9 др.арк.   

Захист дисертації 

3. Міленко О.Г. 

старший викладач 

кафедри 

рослинництва 

«Еколого-біологічне обґрунтування елементів технології 

вирощування сої в умовах лівобережного Лісостепу України». 

Спеціальність 06.01.09 – рослинництво.  

Обсяг сторінок, 0,9 др.арк.   

 

 

2.4. Наукові лабораторії 
№ 

п/п 

ПІБ керівника Назва 

Номер та дата видачі сертифікату 

Призначення 

1. Жемела Г.П. СВІДОЦТВО про відповідність стану 

системи вимірювань № 002-16 видано 

31.03.2016 р. чинне до 31.03.2019 р. 

Визначення 

показників якості 

2. Куценко О.М., 

Антонець О.А., 

Філоненко С.В. 

Навчально-наукова лабораторія № 46 Проведення 

лабораторних 

занять таких 

дисциплін як: 

рослинництво з 

основами 

програмування; 

кормовиробництво 

та луківництво; 

технічні культури 
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2.5. Керівництво науковою роботою студентів 
 

2.5.1. Доповіді на конференцію 

 

№ 

п/п 

ПІБ 

керівника 

ПІБ ЗВО 

Шифр 

курсу 

Тема доповіді 

Назва заходу, Дата і місце проведення 

1. Філоненко 

С.В. 

Попов О.О. 

Магістр 

Зернова продуктивність гібридів кукурудзи 

іноземної селекції. Науково-практична конференція 

за результатами наукових досліджень студентів. 24-

25 квітня 2018 р. ПДАА 

2. Філоненко 

С.В. 

Кулінько О.І. 

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Продуктивність цукрових буряків та технологічні 

якості їх коренеплодів за різних систем хімічного 

захисту від бур’янів. Науково-практична 

конференція за результатами наукових досліджень 

студентів. 24-25 квітня 2018 р. ПДАА 

3. Філоненко 

С.В. 

Кулінько О.І. 

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Ефективність гербіцидного захисту на посівах 

цукрових буряків. VI науково-практична 

конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: 

ПДАА. Кафедра рослинництва. 

4. Філоненко 

С.В. 

Пономаренко 

Ю.І.  

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Вплив попередників на урожайність та якість 

коренеплодів цукрових буряків. Науково-практична 

конференція за результатами наукових досліджень 

студентів. 24-25 квітня 2018 р. ПДАА 

5. Філоненко 

С.В. 

Нос М.Є. 

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Формування продуктивного потенціалу цукрових 

буряків за різних норм висіву насіння. Науково-

практична конференція за результатами наукових 

досліджень студентів. 24-25 квітня 2018 р. ПДАА 

6. Філоненко 

С.В. 

Чрікішвілі 

В.І.  

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Ефективність позакореневого внесення регуляторів 

росту на посівах цукрових буряків. Науково-

практична конференція за результатами наукових 

досліджень студентів. 24-25 квітня 2018 р. ПДАА 

7. Філоненко 

С.В. 

Пономаренко 

Ю.І.  

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Формування продуктивного потенціалу цукрових 

буряків за різних попередників. VI науково-

практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: 

ПДАА. Кафедра рослинництва. 

8. Філоненко 

С.В. 

Нос М.Є. 

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Вплив норм висіву насіння на продуктивність 

цукрових буряків. VI науково-практична 

конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: 

ПДАА. Кафедра рослинництва. 
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9. Філоненко 

С.В. 

Чрікішвілі 

В.І.  

Магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Вплив позакореневого внесення регуляторів росту 

на продуктивність та технологічні якості 

коренеплодів цукрових буряків. VI науково-

практична конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: 

ПДАА. Кафедра рослинництва. 

10. Антонець 

О.А. 

Лашко В.А. 

Аспірант  

Вплив сортових особливостей на урожайність 

насіння люцерни. VI науково-практична 

конференція. «Наукові основи сучасних 

агротехнологій», 25-26 квітня 2018 року. Полтава: 

ПДАА. Кафедра рослинництва. 5 стор. 

11. Бєлова Т.О. Козуб О.М. 

магістр 

заочної 

форми 

навчання 

Вплив агротехнічних заходів на формування 

продуктивності меліси лікарської. Інноваційні 

розробки молоді – сучасному землеробству: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених. Херсон: Інститут 

зрошувального землеробства НААН, 28.09.2017. 

С.76-77. 

 

 

2.6. Науково-консультаційний супровід виконання кваліфікаційних 

робіт  

аспірантів, здобувачів, наукове консультування докторантів 

 
№ 

п/п 

ПІБ керівника 

(консультанта) 

ПІБ аспіранта 

(здобувача, 

докторанта) 

Тема наукової роботи Дата вступу 

(закріплення) 

 Керівництво аспірантами 

1. Керівник 

Шевніков М.Я. 

Аспірант 

Мандзюк Роман 

Андрійович 

«Агроекологічне 

обґрунтування заходів 

оптимізації продукційних 

процесів сої за різних 

технологій вирощування в 

центральному Лісостепу 

України» зі спеціальності 

06.01.09 – рослинництво 

2014 р. 

2. Керівник 

Шевніков М.Я. 

Аспірант Галич 

О.П.    

Оптимізація елементів 

технології вирощування сої в 

умовах лівобережної частини 

Лісостепу України 

2014 р. 

3. Керівник 

Куценко О.М. 

Аспірант 

Ульянченко 

Михайло 

Станіславович 

«Формування насіннєвої 

продуктивності гречки в 

умовах нестійкого 

зволоження лівобережного 

Лісостепу України» зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво.  

 

2014 р. 
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4. Керівник  

Жемела Г.П. 

Аспірант 

Сиволога Сергій 

Іванович   

«Урожайність та якість зерна 

сортів пшениці м’якої озимої 

залежно від попередників в 

лівобережній Лісостеповій 

зволоженій підзоні» зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво.  

2015р. 

5. Керівник  

Жемела Г.П. 

Аспірант 

Савченко 

Олександр 

Миколайович   

«Продуктивність та якість 

зерна пшениці м’якої озимої 

залежно від агроекологічних 

факторів в лівобережній 

Лісостеповій зволоженій 

підзоні» зі спеціальності 

06.01.09 – рослинництво.  

2015 р. 

6. Керівник 

Шевніков М.Я. 

Аспірант  

Лазеба 

Олександр 

Васильович 

«Формування продуктивності 

соняшнику залежно від 

елементів технології 

вирощування в лівобережній 

частині Лісостепу України» зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво. 

2015 р. 

7. Керівник 

Шевніков М.Я. 

Аспірант 

Литвиненко 

Олександр 

Сергійович 

«Вплив прийомів технології 

вирощування на 

продуктивність сортів сої в 

умовах Лівобережного 

Лісостепу України» зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво. 

2015 р. 

8. Керівник 

Філоненко С.В. 

Аспірант 

Дудник Сергій 

Володимирович 

Урожайність і якість насіння 

сої за різних технологічних 

прийомів вирощування в 

центральному Лісостепу 

України 

2016 р. 

9. Керівник 

Філоненко С.В. 

Аспірант 

Бездудний 

Григорій 

Іванович 

Формування врожайності та 

якості коренеплодів цукрових 

буряків за внесення 

мікродобрив та регуляторів 

росту 

2017 р. 

10. Керівник 

Бараболя О.В. 

Аспірант 

Ткаченко Іван 

Олександрович 

«Урожайність та якість 

твердої ярої пшениці залежно 

від попередників, способів 

сівби, норм висіву насіння та 

мінерального живлення в 

умовах лівобережного 

Лісостепу України»  зі 

спеціальності 201 

2016 р. 
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«Агрономія». 

11. Керівник  

Жемела Г.П. 

Аспірант 

Садовий 

Олександр 

Сергійович 

«Формування якості та 

урожайності пшениці озимої 

залежно від мінерального 

живлення, попередників та 

сортових особливостей в 

умовах лівобережного 

Лісостепу України»  зі 

спеціальності 201 

«Агрономія». 

2016 р. 

12. Керівник  

Жемела Г.П. 

Аспірант 

Скорик Богдан 

Іванович 

«Вплив сортових 

властивостей та 

агротехнічних заходів на 

урожайність, якість зерна та 

реологічні властивості 

хлібобулочних виробів»  зі 

спеціальності 201 

«Агрономія». 

2016 р. 

13. Керівник  

Жемела Г.П. 

Аспірант  

Пономаренко 

Анастасія 

Сергіївна 

«Урожайність та якість зерна 

пшениці озимої залежно від 

джерел живлення рослин»  зі 

спеціальності 201 

«Агрономія».       

2016 р. 

14. Керівник  

Бєлова Т.О. 

Аспірант 

Єрмаков Сергій 

Валерійович 

«Формування продуктивності 

гісопу лікарського залежно 

від технологічних прийомів 

вирощування в центральному 

Лісостепу України» зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво. 

2016 р. 

15. Керівник 

Антонець О.А. 

Аспірант Лашко 

В’ячеслав 

Анатолійович 

«Удосконалення технології 

вирощування люцерни на 

насіння в Лісостепу України» 

зі спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво.  

2016 р. 

16. Керівник 

Антонець О.А. 

Аспірант 

Булаєнко Богдан 

Юрійович 

«Продуктивність сортів сої за 

різних технологічних 

прийомів вирощування в 

північному Степу України» зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво.  

2016 р. 

17. Керівник 

Ляшенко В.В. 

Аспірант 

Ведмідь Денис 

Валерійович   

«Розвиток рослин і 

врожайність сої залежно від 

біопрепаратів та мінеральних 

добрив в лівобережній 

2016 р. 
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частині Лісостепу України»  

зі спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво.  

18. Керівник 

Бараболя О.В. 

Аспірант 

Клопота Євгеній 

Васильович 

«Формування врожайності 

ячменю ярого залежно від 

застосування добрив в 

лівобережному Лісостепу 

України»  зі спеціальності 

06.01.09 – рослинництво. 

2016 р. 

19. Керівник 

Бараболя О.В. 

Аспірант 

Литвиненко Ігор 

Борисович 

«Урожайність та якість зерна 

пшениці м’якої ярої залежно 

від мінерального живлення та 

інших елементів технології 

вирощування в центральному 

Лісостепу України» зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво.  

2016 р. 

20. Керівник  

Бєлова Т.О. 

Аспірант 

Сиволапа 

Віталія  

Юрійовича 

«Формування продуктивності 

сої залежно від 

агрокліматичних факторів 

лівобережної частини 

Лісостепу України»  зі 

спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво. 

2016 р. 

21. Керівник Жемела 

Г.П. 

Аспірант 

Татарко Юлія 

Валентинівна 

«Урожайність та якість зерна 

сортів пшениці м’якої озимої 

залежно від попередників та 

удобрення в Лівобережній 

лісостеповій зволоженій 

підзоні» зі спеціальності 201 

«Агрономія». 

2017 р. 

22. Керівник 

Бараболя О.В. 

Аспірант 

Антоновський 

Олександр 

Володимирович 

«Вплив агроекологічних 

факторів на формування 

якості зерна пшениці м’якої 

озимої в лівобережному 

Лісостепу України» зі 

спеціальності 201 

«Агрономія». 

2017 р. 

23. Керівник Бєлова 

Т.О. 

Аспірант 

Саєнко Віталій 

Олександрович 

«Формування продуктивності 

чорнушки посівної залежно 

від агротехнічних прийомів 

вирощування в центральному 

Лісостепу України» зі 

спеціальності 201 Агрономія  

2017 р. 
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2.7. Відзиви (рецензії) на монографії, дисертації, статті, автореферати 

інші види наукових робіт 

 
№ 

п/п 

ПІБ 

рецензента 

Автори 

Назва (тема),Рік видання  

1. Пипко О.С., 

Шакалій 

С.М. 

Відзив на дисертаційну роботу Пилипенко В.С. «Управління 

формуванням продуктивності гороху за оптимізації системи 

удобрення в Правобережному Лісостепу України». 06.01.09 – 

рослинництво. 0,6 друк.арк. 

2. Жемела Г.П. Відзив на дисертаційну роботу Шутого О.І. «Удосконалення 

технології вирощування пшениці твердої ярої у Правобережному 

Лісостепу України», представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата с.-г. наук зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво (за 

авторефератом), 05.09.2017 р. 
3. Жемела 

Г.П., 

Антонець 

О.А. 

Відзив на дисертаційну роботу Шталака В.М.  «Продуктивність 

злакових лучних травостоїв різного видового і сортового складу на 

осушених органогенних грунтах Лівобережного Лісостепу», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі 

спеціальності 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво (за 

авторефератом), 18.02.2018 р. 
4. Жемела 

Г.П., 

Антонець 

О.А. 

Відзив на дисертаційну роботу Рудавської Н.М. «Формування 

продуктивних бобово-злакових травосумішей залежно від 

технологічних заходів вирощування в умовах Лісостепу західного», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі 

спеціальності 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво (за 

авторефератом), 18.02.2018 р. 

5. Жемела 

Г.П.,  

Бєлова Т.О. 

Відзив на дисертаційну роботу Миколайко В.П.  «Агробіологічні 

основи формування врожаю та якості насіння цикорію 

коренеплідного в умовах правобережного Лісостепу України», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора  с.-г. наук зі 

спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво (за авторефератом), 

19.02.2018 р. 

6. Жемела 

Г.П., 

Бараболя 

О.В. 

Відзив на дисертаційну роботу Любич В.В.  «Теоретичне 

обґрунтування формування якості зерна пшениць і продуктів його 

перероблення», представлену на здобуття наукового ступеня доктора  

с.-г. наук зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів 

рослинництва (за авторефератом), 29.05.2018 р. 

7. Жемела Г.П. Відзив на дисертаційну роботу Авраменко С.В.  «Агротехнологічні  

основи управління продуктивним процесом озимих зернових 

культур лівобережного Лісостепу України», представлену на 

здобуття наукового ступеня доктора  с.-г. наук зі спеціальності 

06.01.09 – рослинництво (за авторефератом), 21.06.2018 р. 

8. Жемела Г.П. Рецензія на монографію А.В.Рарока, Р.Ю.Гаврилянчика, 

В.М.Бурдиги, І.П.Рихлівського, С.П.Полторецького, В.Я.Білоножка, 

Н.М.Полторецької. А.О.Яценка, А.П.Березовського «Адаптивні 

технології вирощування круп’яних культур. Частина 1. Гречка. 

Частина II. Сорго і сориз». 21.03.2018 

9. Бєлова Т.О. Відзив на автореферат дисертаційної роботи Михайлина В.І. на 

тему: «Урожай та якість капусти червоноголової залежно від 

мінерального живлення в умовах зрошення лівобережного Лісостепу 

України, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. 
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наук зі спеціальності 06.01.06-ововчівництво. – 22 с. – 1,5 др.арк. 

12.12.2017 р. 

10. Бєлова Т.О. Відзив на автореферат дисертаційної роботи Новікової А.В. на тему: 

«Основні елементи технології цибулі ріпчастої за озимого способу 

вирощування в північно-східному Лісостепу України» , 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі 

спеціальності 06.01.06-ововчівництво. – 22 с. – 1,5 др.арк. 

12.12.2017 р. 

11. Бєлова Т.О. Відзив на автореферат дисертаційної роботи Миколайко В.П. на 

тему: «Агробіологічні основи формування врожаю та якості насіння 

цикорію коренеплідного в умовах правобережного Лісостепу 

України» , представлену на здобуття наукового ступеня доктора  с.-

г. наук зі спеціальності 06.01.05-селекція і насінництво. – 44 с. – 3,0 

др.арк. 

12. Бєлова Т.О. Відзив на автореферат дисертаційної роботи Альохіна В.В. на тему: 

«Підвищення продуктивності картоплі за оптимізації елементів 

технології вирощування в західному Лісостепу України» , 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі 

спеціальності 06.01.09-рослинництво– 22 с. – 1,5 др.арк.27.06.2018 р. 

13. Бєлова Т.О. Рецензія на пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Програмування врожаїв» для проведення після атестаційної 

діагностики набутих знань і вмінь здобувачів вищої освіти за 

напрямком підготовки 6.090101 «Агрономія». 28.09.2017 р. 

14. Бєлова Т.О. Рецензія на методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Екологічна паспортизація територій і підприємств» 

напряму підготовки 6.040106 « Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», підготовлені 

професором кафедри ботаніки екології та методики навчання 

біології Полтавського національного педагогічного університету ім.. 

Короленка Орловою Л.Д. .(80 с.), (4,5дук.арк.) 

15. Бєлова Т.О. Рецензія на методичні вказівки для виконання практичних робіт з 

дисципліни «Екологія для студентів заочного відділення ОКР 

«Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 Біологія, підготовлені 

професором кафедри ботаніки екології та методики навчання 

біології Полтавського національного педагогічного університету ім.. 

Короленка Орловою Л.Д. .(80 с.), (4,5дук.арк.) 

16. Бєлова Т.О. Рецензія на методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Екологічна безпека» напряму підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування», підготовлені професором кафедри ботаніки 

екології та методики навчання біології Полтавського національного 

педагогічного університету ім.. Короленка Орловою Л.Д. .(80 с.), 

(4,5дук.арк.) 

17. Бєлова Т.О. Рецензія на пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Гербологія» для проведення після атестаційної діагностики набутих 

знань і вмінь здобувачів вищої освіти спеціальності 201«Агрономія». 

28.09.2017 р. 

18. Бєлова Т.О. Рецензія на пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Прогнозування в землеробстві» для проведення після атестаційної 

діагностики набутих знань і вмінь здобувачів вищої освіти 

спеціальності 201 «Агрономія». 28.09.2017 р. 
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19. Бєлова Т.О. Відзив на наукову роботу учениці 11-Е класу Комунального закладу 

Полтавської гімназії №32 Полтавської міської ради Полтавської 

області Домішкевич Ірини на тему: «Агробіологічні особливості 

вирощування помідора в умовах м.Полтави». 5.12.2017 р. 

20. Антонець 

О.А.,  

Пипко О.С. 

Лотиш Ігор Ігорович. Тема дисертації: «Формування сортової 

врожайності сої залежно від елементів технології вирощування в 

умовах лівобережного Лісостепу України. 06.01.09-рослинництво. 

11.12.2017 р. 

21. Куценко 

О.М., 

Антонець 

О.А. 

Волошин Володимир Миколайович. Тема дисертації: «Формування 

та ефективне використання лучних травостоїв на сірому грунті 

Правобережного Лісостепу. 06.01.12-кормовиробництво і 

луківництво. 17.05.2018 р. 

22. Антонець 

О.А. 

Рудавська Наталія Миколаївна. Тема дисертації: «Формування 

продуктивності бобово-злакових травосумішей залежно від 

технологічних заході вирощування в умовах Лісостепу західного. 

06.01.12-кормовиробництво і луківництво 

23. Антонець 

О.А. 

Шталак Віктор Миколайович. Тема дисертації: «Продуктивність 

злакових лучних травостоїв різного видового і сортового складу на 

осушених органогенних грунтах Лівобережного Лісостепу.  

06.01.12-кормовиробництво і луківництво 

24. Шевніков 

М.Я.,  

Філоненко 

С.В. 

Катеринчук Ірина Миколаївна. Тема дисертації: «Формування 

продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від 

елементів технології вирощування в північній частині 

Правобережного Лісостепу». 06.01.09 – рослинництво. 7.11.2017 р. 

25. Шевніков 

М.Я.,  

Філоненко 

С.В. 

Дзюбенко Ірина Миколаївна. Тема дисертації: «Продуктивність 

гібридів буряків цукрових за застосування мікродобрив і строків 

збирання врожаю у Правобережному Лісостепу України». 06.01.09 – 

рослинництво. 7.11.2017 р. 

26. Куценко 

О.М., 

Філоненко 

С.В. 

Носов Сергій Сергійович. Тема дисертації: «Оптимізація 

технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах 

північного Степу України». 06.01.09 – рослинництво. 8.11.2017 р. 

27. Шевніков 

М.Я., 

Філоненко 

С.В. 

Лихочвор Андрій Миколайович. Тема дисертації: «Урожайність та 

якість насіння рижію ярого залежно від впливу елементів технології 

вирощування в умовах Лісостепу західного». 06.01.09 – 

рослинництво.17.04.2018 р 

28. Бараболя 

О.В. 

Возіян Валерія Валеріївна 

«Розробка технології виробництва круп’яних продуктів із зерна 

пшениці спельти» 06.01.15 – первинна обробка продуктів 

рослинництва, 0,5 др. арк.          

29. Писаренко 

П.В., 

Бараболя 

О.В. 

Чинчик Олександр Сергійович 

«Обґрунтування науково-технологічних заходів покращення 

продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного  

06.01.09 – рослинництво, 0,5 др. арк. 3.10.2017 р. 

30. Бараболя 

О.В. 

Бондаренко Вероніка Анатоліївна 

«Лежкоздатні властивості капусти броколі та брюсельської» 06.01.15 

– первинна обробка продуктів рослинництва, 0,5 др. арк.  

31. Жемела 

Г.П., 

Бараболя 

О.В. 

Авраменко Сергій Володимирович 

«Агротехнологічні основи управління продукційним процесом 

озимих зернових культур у Лівобережному Лісостепу України», 0,95 

др. арк. 21.06.2018 р. 
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32. Куценко 

О.М.,  

Пипко О.С. 

Відзив на дисертаційну роботу Чернія В.П. «Технологічні та 

біологічні особливості формування продуктивності проса за 

органічного виробництва в правобережному Лісостепу України», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі 

спеціальності 06.01.09-рослинництво  

33. Бараболя 

О.В. 

Відзив на дисертаційну роботу Топчій О.В. «Розробка елементів 

технології вирощування сочевиці  в умовах Лісостепу України», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі 

спеціальності 06.01.09-рослинництво. 27.07.2018 р.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

3.1. Видання навчально-методичних матеріалів та 

посібників викладачами кафедри 
№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

1. 

Антонець О.А. 

Кормовиробництво і 

луківництво. Методичні 

рекомендації з виконання 

контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти 

спеціальності 6.090101 

«Агрономія» заочної форми 

навчання 

2017 р., 17 стр.- 1,0 друк. 29арк. 

2. 

Антонець О.А. 

Методичні рекомендації 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти з 

дисципліни 

«Кормовиробництво і 

луківництво спеціальності 

«Агрономія» 

2017 р., 17 стр.- 1,0 друк. 29арк. 

3. 

Куценко О.М., 

Ляшенко В.В., 

Кочерга А.А., 

Міленко О.Г. 

Зошит для написання 

курсової роботи для 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 6.090101 

«Агрономія» денної та 

заочної форм навчання 

2017 р., 39 стр. - 1,5 друк. 29арк. 

4. 

Філоненко С.В. 

Методичні рекомендації 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

«Буряківництво»  

2017 р., - 1,6 др.арк. 

5. 

Філоненко С.В. 

Методичні рекомендації 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

«Технічні культури» 

спеціальності «Агрономія» 

2017 р.,- 1,36 др.арк. 

6. 

Філоненко С.В. 

Методичні рекомендації 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

«Технічні культури» (для 

студентів скороченого 

2017 р., - 1,66 др.арк. 
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№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

терміну навчання) 

спеціальності «Агрономія» 

7. 

Філоненко С.В. 

Завдання та методичні 

рекомендації щодо 

виконання контрольних 

робіт з дисципліни 

«Буряківництво» 

спеціальності «Агрономія» 

2017 р., - 1,02 др.арк. 

8. 

Філоненко С.В. 

Завдання та методичні 

рекомендації щодо 

виконання контрольних 

робіт з дисципліни 

«Технічні культури» 

спеціальності «Агрономія» 

2017 р., - 0,8 др.арк. 

9. 

Кочерга А.А. 

Вступ до спеціальності. 

Методичні рекомендації 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня 

«Бакалавр» денної форми 

навчання напряму 

підготовки 6.090101 

«Агрономія». – Полтава: 

ПДАА. 

2017 р.,  12 с. - 0,7 др.арк. 

10. 

Кочерга А.А. 

Вступ до спеціальності. 

Методичні вказівки для 

самостійного вивчення 

дисципліни та завдання для 

виконання контрольної 

роботи здобувачами вищої 

освіти освітнього ступеня 

«Бакалавр» заочної форми 

навчання напряму 

підготовки 6.090101 

«Агрономія». – Полтава: 

ПДАА. 

2017 р., 15 с.- 0,9 др.арк. 

11. 

Кочерга А.А. 

Вступ до спеціальності. 

Методичні рекомендації 

для практичних занять  

здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня 

«Бакалавр» напряму 

підготовки 6.090101 

«Агрономія». – Полтава: 

ПДАА. 

2017 р., 15 с.-  0,9др.арк. 

12. 

Кочерга А.А. 

Рослинництво з основами 

програмування. Методичні 

рекомендації для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

2017 р., 12 с. - 0,7 др.арк. 
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№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

освітнього ступеня 

«Бакалавр» денної форми 

навчання напряму 

підготовки 6.090101 

«Агрономія» (скорочений 

термін навчання). – 

Полтава: ПДАА. 

13. 

Кочерга А.А. 

Рослинництво з основами 

програмування. Паспорт 

проведення лабораторних 

робіт здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня 

«Бакалавр» денної форми 

навчання напряму 

підготовки 6.090101 

«Агрономія» (скорочений 

термін навчання). – 

Полтава: ПДАА. 

2017 р., 12 с. - 0,7 др.арк. 

14. 

Бєлова Т.О. 

Картоплярство. Методичні 

вказівки для самостійного 

вивчення дисципліни та 

завдання для виконання 

контрольної роботи 

студентам заочної форми 

навчання напряму 

підготовки: 6.090101 –

«Агрономія», ОКР  

«Бакалавр», Полтава: 

ПДАА 

2017.- 14с. - 0,8 др.арк. 

15. 

Бєлова Т.О. 

Лікарські рослини. 

Методичні вказівки для 

проведення лабораторних 

занять студентам напряму 

підготовки: 6.090101 –

«Агрономія» денної та 

заочної форми навчання: 

ОКР  «Бакалавр», Полтава: 

ПДАА 

2017.- 48с. -  2,8 др.арк. 

16. 

Бєлова Т.О. 

Лікарські рослини. 

Методичні вказівки для 

самостійного вивчення 

дисципліни та завдання для 

виконання контрольної 

роботи студентам заочної 

форми навчання напряму 

підготовки: 6.090101 –

«Агрономія», ОКР  

«Бакалавр», Полтава: 

ПДАА 

2017.- 14с. - 0,8 др.арк. 

17. Бєлова Т.О. Лікарські рослини. 2017.- 175с.- 10,2 др.арк. 
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№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

студентів денної та заочної 

форми навчання напряму 

підготовки: 6.090101 –

«Агрономія», ОКР  

«Бакалавр», Полтава: 

ПДАА 

18. 

Бєлова Т.О. 

Квітникарство. Курс лекцій 

для студентів денної та 

заочної форми навчання 

напряму підготовки: 

6.090101 –«Агрономія», 

ОКР  «Бакалавр», Полтава: 

ПДАА 

2017.- 48с.- 2,8 др.арк. 

19. 

Бєлова Т.О. 

Квітникарство та лікарські 

рослини. Курс лекцій для 

студентів денної та заочної 

форми навчання напряму 

підготовки: 6.090101 –

«Агрономія», ОКР  

«Бакалавр», Полтава: 

ПДАА 

2017.- 48с.- 2,8 др.арк. 

20. 

Бараболя О.В. 

Сертифікація та якість 

продукції. Методичні 

вказівки для виконання 

лабораторних робіт 

студентами денної та 

заочної форми навчання 

факультету агротехнологій 

та екології, ОКР «Магістр». 

–Полтава РВВ ПДАА 

2017. – 52с. - 3,0 др.арк. 

21. 

Бараболя О.В. 

Сертифікація і контроль 

якості. Методичні вказівки 

для виконання контрольних 

робіт магістрами заочної 

форми навчання 

факультету агротехнологій 

та екології спеціальності 

«Агрономія» 

2017 р. – 11 с. – 0,8 др.арк. 

22. 

Бараболя О.В. 

Сертифікація і контроль 

якості. Методичні вказівки 

з виконання лабораторних 

робіт студентами денної і 

заочної форми навчання зі 

спеціальності 8.09010101 – 

«Агрономія» ОКР 

«Магістр» 

 

2017 р. – 57 с. – 3,8 др.арк. 

23. Бараболя О.В. Сертифікація і контроль 2017 р. – 11 с. – 0,8 др.арк. 
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№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

якості. Методичні вказівки 

для самостійної роботи 

студентів ступеня 

здобувача вищої освіти 

«Магістр» денної форми 

навчання спеціальності 

8.09010101 «Магістр» 

спеціальності «Агрономія» 

24. 

Бараболя О.В. 

Методичні рекомендації 

для написання дипломних 

робіт напряму підготовки 

090101 освітньо-

кваліфікаційних рівнів 

6.090101 – «Бакалавр», 

7.09010101 - «Спеціаліст», 

8.09010101 – «Магістр» 

2017 р. – 98 с. – 5,7 др.арк. 

25. 

Бараболя О.В. 

Стандартизація і 

управління якістю 

продукції рослинництва. 

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

студентів скороченого 

терміну навчання заочної і 

денної форми спеціальності 

«Агрономія» 

2017 р. – 11 с. – 0,8 др.арк. 

26. 

Бараболя О.В. 

Стандартизація і 

управління якістю 

продукції рослинництва. 

Методичні вказівки для 

виконання контрольної 

роботи студентами  

скороченого терміну 

навчання заочної форми 

спеціальності «Агрономія» 

2017 р. – 11 с. – 0,8 др.арк. 

27. Бараболя О.В. Міжнародна стандартизація 

та сертифікація технологій, 

сировини. Методичні 

вказівки для самостійної 

роботи студентів ступеня 

здобувача вищої освіти 

«Бакалавр» денної форми 

навчання спеціальності 

«Екологія» 

2017 р. – 11 с. – 0,8 др.арк. 

28. Бараболя О.В. Метрологія, стандартизація 

і сертифікація в екології. 

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

студентів ступеня 

здобувача вищої освіти 

«Бакалавр» денної форми 

2017 р. – 11 с. – 0,8 др.арк. 
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№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

навчання спеціальності 

«Екологія» 

29. Бараболя О.В. Технологія переробки, 

стандартизації і зберігання 

с.-г. продукції 

рослинництва. Методичні 

вказівки для виконання 

лабораторних робіт 

студентами денної форми 

навчання факультету 

агротехнологій та екології, 

ОКР «Бакалавр». – Полтава 

РВВ ПДАА 

2017. – 52с. - 3,0 др.арк. 

30. Бараболя О.В. Технологія переробки, 

стандартизації і зберігання 

с.-г. продукції 

рослинництва. Методичні 

вказівки для виконання 

самостійних робіт 

студентами денної форми 

навчання факультету 

агротехнологій та екології, 

ОКР «Бакалавр». – Полтава 

РВВ ПДАА 

2017. – 52с. - 3,0 др.арк. 

31. 

Пипко О.С.,  

Шакалій С.М. 

Зернознавство. Методичні 

вказівки для виконання 

лабораторних робіт 

студентами денної форми 

навчання факультету 

агротехнологій та екології, 

ОКР «Бакалавр». – Полтава 

РВВ ПДАА 

2017. – 52с. - 3,0 др.арк. 

32. 

Шевніков М.Я., 

Міленко О.Г. 

Сертифікація та якість 

продукції. Методичні 

вказівки для виконання 

лабораторних робіт 

студентами денної та 

заочної форми навчання 

факультету агротехнологій 

та екології, ОКР «Магістр». 

–Полтава РВВ ПДАА 

2017. – 52с. - 3,0 др.арк. 

33. 

Шевніков М.Я., 

Міленко О.Г. 

Сертифікація та якість 

продукції. Методичні 

вказівки для виконання 

контрольних робіт 

студентами заочної форми 

навчання факультету 

агротехнологій та екології, 

ОКР «Магістр». –Полтава 

РВВ ПДАА 

2017. – 52с. - 3,0 др.арк. 
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№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні 

матеріали та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

34. 

Шакалій С.М. 

Наскрізна програма 

практики для здобувачів 

вищої освіти ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» 

спеціальність 201 

«Агрономія» денної форми 

навчання (2017 рік набору) 

0,4 друк.арк. 

35. 

Шакалій С.М. 

Наскрізна програма 

практики для здобувачів 

вищої освіти ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» 

(скорочений термін 

навчання) спеціальність 

201 «Агрономія» денної 

форми навчання (2017 рік 

набору) 

0,4 друк.арк. 

36. 

Шакалій С.М. 

Наскрізна програма 

практики для здобувачів 

вищої освіти ступеня вищої 

освіти «Магістр» 

спеціальність 201 

«Агрономія»»  

спеціалізація «Еколого-

економічне рослинництво» 

денної форми навчання 

(2017 рік набору) 

0,4 друк.арк. 

37. 

Шакалій С.М. 

Наскрізна програма 

практики для здобувачів 

вищої освіти ступеня вищої 

освіти «Магістр» 

спеціальність 201 

«Агрономія»»  

спеціалізація «Насінництво 

та насіннєзнавство» денної 

форми навчання (2017 рік 

набору) 

0,4 друк.арк. 

38. 

Шевніков М.Я. 

Світові агротехнології: 

навчальний посібник //2-ге 

видання, перероблене і 

доповнене. Для підготовки 

здобувачів вищої освіти 

ступеня «Магістр» зі 

спеціальності 201 – 

Агрономія (у вищих 

навчальних закладах). 

Полтава. - 2018. – 238 с. 13,5 

др.арк  

За 2017-2018 навчальний рік викладачами кафедри було видано 38 

одиниць навчально-методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю 

професорсько-викладацького персоналу припадає 6,9 ум. др. арк. На 

навчальний рік (усього 83,08 ум. др. арк.). 
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3.2. Підвищення кваліфікації, стажування 

 
№ 

п/п 

ПІБ викладачів, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва закладу (країна, населений пункт*) 

Вид документа, тема, дата видачі 

Без відриву від виробництва 

5. 
Бараболя О.В. кандидат 

с.-г. наук, доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 066535, 

03.03.2017 р.  

 

Бараболя О.В. кандидат 

с.-г. наук, доцент 

Варненський університет менеджменту. Строк підвищення 

кваліфікації з 02 липня 2018 року по 12 липня 2018 року 

відповідно до наказу від 08 червня 2018 р. № 285-к. 

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації 

Сертифікат Варненського університету менеджменту, 

Болгарія. 

6. 
Ляшенко В.В. кандидат 

с.-г. наук, доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 066536, 

03.03.2017 р. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

4.1. Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, 

круглих столів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних 

змагань та інших заходів 

 
№ 

п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу, Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

1. Бараболя О.В. Семінар на тему:«Підвищення поінформованості суб’єктів 

малого та середнього підприємництва щодо переваг екологічно 

чистої продукції та запровадження екологічних технологій 

виробництва» 

2. Бараболя О.В. Тренінг на тему: Об’єднання сільських підприємств в 

обслуговуючі кооперативи по заготівлі, збуту та переробці 

вирощеної продукції та налагодження їх ефективної роботи» 

3. Бараболя О.В. Екскурсія на круп’яний завод «Фірми ЛТД «Діамант» 

Супермаркет «Велмарт» 

Диканьський комбікормовий завод. 5 екскурсій 

4. Антонець О.А. Відповідальний за профорієнтаційну роботу у школі гімназії 

№32 м. Полтава 

5. Антонець О.А. Відповідальний за профспілкову діяльність на кафедрі 

рослинництва 

6. Антонець О.А. Робота керівника структури цивільної оборони агрономічного 

факультету 

7. Міленко О.Г., 

Антонець О.А. 

Участь у заходах присвячених Дню Поля з презентаціє на демоділянках 

засобів захисту основних сільськогосподарських рослин фірми BASF. 

С.Великі Сорочинці Миргородського району 16 липня 2018 р.  

8. Бараболя О.В. Організація наукового гуртка «Технолог-переробник зерна та 

овочів» на кафедрі рослинництва, завідуюча гуртком доцент 

Бараболя О.В. 17 чол. 

9. Бєлова Т.О. Організація наукового гуртка «Рослинник» на кафедрі 

рослинництва, завідуюча гуртком професор Бєлова Т.О. 17 чол. 

10. Бєлова Т.О. Голова державної кваліфікаційної комісії для проведення  

підсумкової атестації та присвоєння кваліфікації  “Овочівник, 

квітникар-декоратор” учням 11 класу Кротенківської  ЗОШ І- 

ІІІ ступенів Полтавського району.2018 р.  27 учнів 
11. Ляшенко В.В. Участь у спортивних змаганнях «Здоров’я» 

12. Міленко О.Г. Наукова робота та висвітлення інформації про діяльність 

кафедри на сайті академії 

13. Міленко О.Г. 20 днів керівництва навчальною практикою з рослинництва (із 

них з виїздом 5 дні ) 

14. Антонець О.А.  

Бєлова Т.О. 

Філоненко С.В. 

Пипко О.С.  

Шакалій С.М. 

Обговорюються результати атестації згідно графіку їх 

проведення.  

15. Антонець О.А.  

Бєлова Т.О. 

Філоненко С.В. 

Пипко О.С.  

Шакалій С.М. 

 Обговорюється підготовка до екзаменаційної сесії та її 

результатів. За місяць до початку та після її проведення згідно 

графіку навчального процесу 
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16. Антонець О.А.  

Бєлова Т.О. 

Філоненко С.В. 

Пипко О.С.  

Шакалій С.М. 

Проведення індивідуальних бесід із студентами, які не 

встигають у навчанні або мають негативну поведінку. Постійно 

протягом навчального року 

17. Антонець О.А.  

Бєлова Т.О. 

Філоненко С.В. 

Пипко О.С.  

Шакалій С.М. 

Доводити до відома батьків підсумки атестації та 

екзаменаційної сесії Після отримання відповідних результатів 6 

18. Антонець О.А.  

Бєлова Т.О. 

Філоненко С.В. 

Пипко О.С.  

Шакалій С.М. 

Організовувалися  зустрічі з випускниками минулих років, які 

працюють агрономами. Теми: «Моя професія агроном», «Земля 

– найцінніший скарб».   

19. Антонець О.А., 

Філоненко С.В., 

Пипко О.С. 

Екскурсія до ПСП «Дружба» Семенівського району 

Полтавської області. 3.07.2018 рік 

 

4.2. Профорієнтаційна робота 
№  

п/п ПІБ керівника 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

1. 
Антонець О.А. 

5 лютого 2017 р. зустріч з учнями 11-тих класів школи-гімназії  

№ 32 м.Полтави 29 учнів 

2. 
Антонець О.А. 

19 березня 2017 р. зустріч з учнями 11-тих класів школи-гімназії  

№ 32 м.Полтави 34 учня 

3. Антонець О.А.  

Бєлова Т.О.  

Філоненко С.В.  

Пипко О.С.  

Шакалій С.М. 

Проводиться показ відеофільмів виховного, патріотичного та 

оглядового напрямку у методичному кабінеті академії жовтень-

листопад 2017 року, січень-лютий 2018 року 

 
 

 

4.3. Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти викладачами 

кафедри рослинництва кураторами груп 
 

Впродовж 2017 - 2018 навчального року викладачами кафедри 

проведено 132 виховних заходи. Виховна робота проводиться під час 

навчального процесу; у гуртожитках, які викладачі відвідували згідно 

графіка; на кураторських годинах в академічних групах, на засіданнях 

науково-практичного гуртка та в позанавчальний час. 
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Висновки 

Навчальна робота кафедри виконана в повному обсязі.  

Навчально-методична робота кафедри відображає сучасні вимоги до 

підготовки фахівців, в основу яких покладено принципи ступеневої 

організації навчання та застосування кредитно - модульної системи 

підготовки студентів. 

Силами співробітників кафедри створена значна кількість методичних 

розробок, в т.ч. і для самостійної роботи, тестових завдань, які дозволяють 

проводити заняття на високому методичному рівні. 

  

Пропозиції: 

 постійно здійснювати роботу з підвищення якості підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

 - проводити науково-дослідну роботу із залученням до неї студентів; 

 - надавати практичну допомогу виробництву; 

 - широко впроваджувати комп’ютерну техніку при виконанні курсових 

робіт і випускних робіт, а також при проведенні лабораторно-

практичних занять. 

 - підготовити написання підручників та навчальних посібників з 

дисциплін кафедри рослинництва: 

- Світові агротехнології; 

- Технічні культури; 

з залученням сумісників, запрошених з виробництва. 

 створювати нові демонстраційні, за допомогою комп’ютерної техніки, 

лабораторних робіт з дисциплін кафедри; 

 вдосконалити і обладнати лабораторію рослинництва і 

кормовиробництва (ауд. 46) відповідним обладнанням; 

 впроваджувати практику одержання на кафедру нових розробок зразків 

обладнання, що випускаються вітчизняними підприємствами України 
 


