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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 12 

з них,  

кандидатів наук 
8 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 11 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
5 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 2 

 з них,  із захистом дисертації 0 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 0 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього 0 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  
Кількість, 

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.) 0 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
0 

1.2. спеціального фонду державного бюджету 0 

2. 
за  угодами міжнародного співробітництва  

 
 

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 5 

3.1. 

з них,про виконання науково-дослідних робіт 

1. Маренич М.М., ЮрченкоС.О. «Визначення ефективності гумінових препаратів SoilBiotics на посівній 

якості насіння, урожайності сільськогосподарських культур.»2016. ТОВ «АРГУС ЛІМІТЕД – 

Україна» (5000 грн.); 

2. Маренич М.М., ЮрченкоС.О. «Розробка методів збільшення врожайності сільськогосподарських 

культур і поліпшення якості продукції рослинництва; поліпшення родючих властивостей ґрунту, 

оптимізація норм застосування добрив, засобів хімічного захисту і норм висіву насіння.» 2016 

Зелений гай Гадяцького району. Полтавськоъ обл.. (5000 грн); 

3. Тищенко В.М., Баташова М.Є., Випробування сортів озимої пшениці селекції Лімагрейн за 

адаптивними властивостями в умовах Лівобережного Лісостепу України Замовник 2016-2017 

«Лімагрейн Україна» дог. №43 від 26.09.2016, (37 000 грн); 

4. Кулик М.І. «Наукове обґрунтування використання рослинних решток польових культур для 

отримання біопалива», 2016 р. 22.09.2016 р.№43П «Глобинеагро-продукт» (1000 грн.) 

 

 

4 
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3.2. 

про виконання консультативних (наукових) послуг 

Кулик М. І. «Наукове обґрунтування вирощування проса прутоподібного проса прутоподібного (Panicum 

virgatum L.)», 2016 р. 10.09.2016 р. №42 ТОВ «Екологія України (2000 грн) 

 

1 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 0 

4.1. 
з них, 

завершених  
0 

4.2. перехідних  0 

4.3. нових  0 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 9 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
10 

5.2. 

                              у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) 

1. Білявська Л.Г., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, наукова лабораторія селекції, 

насінництва та сортової агротехніки сої. Тематика науково-дослідної роботи: виведення сортів сої та 

розробка рекомендацій по технології їх сортового вирощування, ведення насінництва (0110U004466). 

2. Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор, наукова лабораторія селекції озимої 

пшениці. Тематика науково-дослідної роботи: розробка нових методів адаптивної селекції пшениці 

озимої на основі еколого-генетичного підходу з використанням математичного моделювання і 

біотехнології та створення сортів з урожайністю 12 т/га, вмістом білку 15%, клейковини 35%, 

пристосованих для вирощування у зоні Лісостепу України (0113U004159). 

3. Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор, наукова лабораторія селекції озимої 

пшениці Тематика науково-дослідної роботи: створення нових ультра ранньостиглих сортів проса з 

урожайністю зерна 8,0 т/га, вмістом білку 14%, пристосованих для вирощування у всіх грунтово-

кліматичних зонах України (0113U004160). 

4. Тематика науково-дослідної роботи: створення нових  сортів гороху з урожайністю зерна 7,0 т/га, 

вмістом білку 26%, стійкістю до вилягання стебла, осипання насіння, хвороб та несприятливих 

факторів середовища, пристосованих для вирощування у зоні Лісостепу та Полісся України 

(0113U004161). 

5.  

5 

5.3.                                         Перехідних 3 
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1. Науковий керівник: Кулик М.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: Агроекологічні засади вирощування енергетичних культур в умовах 

України (№0114U004828) 2014 -2017 рр.  

2.Барат Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Тематика науково-дослідної роботи: 

урожайність та якість продукції зернових культур залежно від агроекологічних факторів (0114U004789). 

3. Маренич М. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедра селекції, насінництва і генетики. 

Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості зерна озимої м’якої пшениці в Лівобережно-

Дніпровській Лісостеповій провінції; (0111U009762). 

1.  

5.4  

………………………….нових 

1. Білявська Л.Г., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, наукова лабораторія селекції, 

насінництва та сортової агротехніки сої. Тематика науково-дослідної роботи: виведення сортів сої та 

розробка рекомендацій по технології їх сортового вирощування, ведення насінництва (0110U004466). 

2. Маренич М. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедра селекції, насінництва і 

генетики. Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості зерна озимої м’якої пшениці в 

Лівобережно-Дніпровській Лісостеповій провінції;  

2 

/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 

визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні. 

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

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

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

 

 

2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 10 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
5 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  5 
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2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
0 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
0 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 1 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 0 

6. 
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор 
1 

7. опубліковано монографій, усього 0 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
0 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 2 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
1 

9. опубліковано підручників 0 

10. опубліковано навчальних посібників 0 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 2 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
2 

11.2. патентів на корисну модель 1 

12. отримано свідоцтв авторського права 1 

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 3 
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13.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

13.2. технологій 0 

13.3. матеріалів 0 

13.4. сортів рослин та порід тварин 2 

13.5. методів, теорій 1 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 3 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

14.2. технологій 0 

14.3. матеріалів 0 

14.4. сортів рослин та порід тварин 2 

14.5. методів, теорій 1 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 3 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

15.2. технологій 0 

15.3. матеріалів 0 

15.4. сортів рослин та порід тварин 2 

15..5 методів, теорій 1 
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16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.) 
1 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
0 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (17.1.+17.2.) 
1 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
0 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 1 

 

/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 

 

 

2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  

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

№ 

з/п 

Назва та автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Розробка нових методів оптимізації 

селекційного процесу на основі еколого-

генетичного підходу та створення нових 

сортів пшениці озимої, 

високопродуктивних та максимально 

придатних для вирощування в умовах 

Лівобережного Лісостепу України 

(проф. Тищенко В.М., 

Створено сорти, зимостійкі, 

стійкі до посухи, добре 

адаптованих до кліматичних умов 

Центральної частини України. 

Не мають аналогів серед сортів 

закордонної селекції. 

Економічна привабливість – 

висока адаптивність до умов 

-  ТОВ «Агрофірма» 

39314,  

Полтавська обл., 

Новосанжар-ський р-н, 

 с. Кунцеве 

-  ДПДГ «Степне», 38744 

Полтавська обл., 

Полтавський р-н, с. 

15.09.2016 

 

 

Налагоджено співпрацю з 

насіннєвими і фермерськими 

господарствами України 
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доц. Баташова М.Є.) вирощування в Лісостепу 

України. 

Сорти формують врожайність 

на рівні 8 т/га, з високими 

хлібопекарськими якостями.  

 

Степне, вул. Дослідна, 16 

 

2 
Наукове обґрунтування використання 

рослинних решток польових культур для 

отримання біопалива (Кулик М.І. доцент) 

Проведено моніторинг 

доступного рослинного 

потенціалу, як сировини для 

виробництва біопалива; 

встановлено врожайність 

основної, валовий збір та вихід 

побічної продукції (соломи і 

стебел) сільськогосподарських 

культур; розраховано доступний 

енергетичний потенціал та 

вартість рослинних решток 

польвих культур для виробництва 

біопалива. Отримано економічний 

ефект від впровадження – 1,5..2,5 

тисяч грн..\га, залежно від 

використаних рослинних решток 

ДП 

«Глобинеагропродукт» 

39000, Полтавська обл., 

Глобинський район, місто 

Глобине, вул. Карла 

Маркса, буд., 201-А 

 

1.12.2016 Налагоджено співпрацю 

 

Розробка нових методів оптимізації 

селекційного процесу на основі еколого-

генетичного підходу та створення нових 

сортів гороху, високопродуктивних та 

максимально придатних для вирощування 

в умовах Лівобережного Лісостепу 

України 

(проф. Тищенко В.М., 

доц. Баташова М.Є.) 

Створено сорти, стійкі до 

посухи, вилягання та осипання 

насіння, добре адаптованих до 

кліматичних умов Центральної 

частини України. 

Не мають аналогів серед сортів 

закордонної селекції. 

Економічна привабливість – 

висока адаптивність до умов 

вирощування в Лісостепу 

України. 

Сорти формують врожайність 

на рівні 4-6 т/га, зі вмістом білку 

до 26 %.  

Дохід на кожній тоні – 5-8 тис. 

грн. 

-  ТОВ «Агрофірма» 

39314,  

Полтавська обл., 

Новосанжар-ський р-н, 

 с. Кунцеве 

-  ДПДГ «Степне», 38744 

Полтавська обл., 

Полтавський р-н, с. 

Степне, вул. Дослідна, 16 

 

25.06.2016 

 

 

Налагоджено співпрацю з 

насіннєвими і фермерськими 

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

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

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

його наявності. 

 
 

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  

 

 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 

з/п 

Автори розробки  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи 

Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Том, номер  

(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

1     

2     

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

2     

 
2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів: 
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№ 

з/п 

Тема науково-дослідної 

роботи, що подавалась  

на науковий конкурс 

Керівник теми 

 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 

джерело фінансування 

Результати участі  

в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 

фінансування на ______ тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 

1 

Розробка оптимальних 

енергетичних систем з 

урахуванням наявного 

потенціалу відновлюваних 

джерел енергії в умовах 

Лісостепу України 

Писаренко Павло Вікторович,  

Науковий ступінь: доктор 

сільськогосподарських наук, 

вчене звання: професор  

 

Проект прикладного 

дослідження 

Назва напряму секції 

Енергетика та 

енергоефективність, 

економічні перетворення; 

демографічні зміни та 

благополуччя суспільства 

 

 

Отримано фінансування. 

2     

Міжнародні наукові конкурси 

1     

2     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 
3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 3 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
1 

1.2. міжнародних семінарів 1 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  

1.4. всеукраїнських семінарів 1 

1.5. інших  

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 1 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
0 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

2.3. інших 0 

3 
Участь в редакційних колегіях наукових журналів 

Тищенко В.М. 
1 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 2 

5 Участь в експертних радах, журі 3 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 2 
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7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 5 

8 
Інше (вказати)  

 

 

3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про проведення 

наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 
 

№ з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 

наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1 Науково-практичний семінар  
Селекції, насінництва і генетики 

«Сорти сільськогосподарських культур селекції ПДАА» 
Червень 2016 

2 2-ий Міжнародний семінар 
«SoilBiotics – Американські інновації для українського 

врожаю.» 
27жовтня.2016 

3 Міжнародна конференція  

 «Селекція, насінництво та виробництво сої – сучасні 

аспекти та перспективи» 

 

Червень 2016 

Студентські наукові заходи 

1 
Секційне засідання факультету 

агротехнологій та екології 
Студентська наукова конференція 28 квітня 2016 року 

2    

 

3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
Дата  участі 



 17 

звання) комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 
1 2 3 4 

1 Тищенко В.М.  (член ради) 
Засідання спецради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрь’єва 

НААН 

29 листопада 2016 

року 

2 Тищенко В.М.(член ради) 
Засідання спецради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрь’єва 

НААН 
11 жовтня 2016 року 

3 Тищенко В.М.(член ради) 
Засідання спецради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрь’єва 

НААН 
12 жовтня 2016 року 

4 Тищенко В.М.(член ради) 
Засідання спецради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрь’єва 

НААН 
23 лютого 2016 року 

5 Тищенко В.М.(член ради) 
Засідання спецради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрь’єва 

НААН 
19 квітня 2016 року 

 

6 
Тищенко В.М.(член ради) 

Засідання спецради Подільського державного аграрно-технічного 

університету 
26 квітня 2016 року 

7 Тищенко В.М.(член ради) 
Засідання спецради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрь’єва 

НААН 

29 листопада 2016 

року 

8 Тищенко В.М. (член ради) 
Засідання спецради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юрь’єва 

НААН 
11 жовтня 2016 року 

9 Маренич М.М. (член ради) 
Засідання спецради Сумського національного університету та 

Полтавської державної аграрної академії 
29 березня 2016 року 

10 Тищенко В.М (член ради) 
Засідання спецради Сумського національного університету та 

Полтавської державної аграрної академії 
29 березня 2016 року 

11 

Аранчій В.І., кандидат 

економічних наук, професор, 

ректор  

Горб О.О., к. с.-г н, професор,  

.Маренич М.М., к. с.-г н 

професор  

Тищенко В.М., доктор с.-г. н, 

професор,  

Шевніков М.Я., доктор с.-г. н, 

професор,  

Білявська Л.Г., к. с.-г н, 

професор, Полтавська ДАА. 

Організаційний комітет 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Селекція, насінництво та виробництво сої: сучасні аспекти та 

перспективи» 

Червень 2016 
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3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 
 

№ з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 

1 2 3 4 

1    

2      
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

 

4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво із науковими установами України та закордонними організаціями у 

звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники 

Кількість документів,  

в рамках яких здійснюється 

співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, усього 
3 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською державною адміністрацією, усього 
 

3 
Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього  

4 
Співробітництво із  закордонними організаціями, усього 1 

 

 

4.2. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками  (наукові лабораторії, центри колективного користування 

новітнім обладнанням, тощо ) 
 

№ з/п 
Назва  

наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 

наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 

результативність роботи 

1 2 3 4 

1 
Науково-дослідна 

лабораторія  селекції озимої 

пшениці 

Розробка нових методів оптимізації 

селекційного процесу на основі 

еколого-генетичного підходу з 

використанням методів 

математичного моделювання з 

допомогою сучасних 

комп’ютернихт ехнологій та 

створення нових сортів озимої 

Створення нових селекційних ліній та сортів пшениці 

озимої, розробка нових методів селекційного процесу, 

добір кращих форм з цінними господарсько-корисними 

ознаками. 
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пшениці, високопродуктивних, 

конкурентноспроможних та 

максимально придатних для 

вирощування в умовах Лісостепу та 

Степу України. 

2 
Науково-дослідна лабораторія  

селекції зернобобових та 

крупяних та культур 

Розробка нових методів оптимізації 

селекційного процесу на основі 

еколого-генетичного підходу та 

створення нових сортів гороху та 

проса, високопродуктивних та 

максимально придатних для 

вирощування в умовах Лісостепу та 

Степу України. 

Створення нових селекційних ліній та сортів гороху та 

проса, розробка нових методів селекційного процесу, 

добір кращих форм з цінними господарсько-корисними 

ознаками. 

3 
Науково-дослідна лабораторія  

селекції сої 

Створення нових сортів сої 

високопродуктивних та 

максимально придатних для 

вирощування в умовах Лісостепу та 

Степу України. 

Створення нових сортів сої 

 

 

4.3. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної 

академії наук України та національних галузевих академій наук  
 

№ 

з/п 

Назва наукової установи-

партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, 

тематика досліджень, видавнича 

діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

від співробітництва 

1 2 3 4 5 

1 

Інститут рослинництва імені В.Я. 

Юр’єва НААН, Національний 

центром генетичних ресурсів 

рослинУкраїни 

Обмін колекційним та селекційним 

матеріалом 

 

Угода про використанн 

генетичнихресурсіврослин 

Створені навчальні та робочі 

колекції пшениці озимої 
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2 

Полтавська державна 

сільськогосподарська дослідна 

станція імені М.І.Вавилова 

Інституту свинарства та 

агропромислового виробництва 

НААН 

Обмін результатами досліджень 

застосування продуктів soilbiotics в 

технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Договір про співпрацю 

 

Науково- практичні 

рекомендації « Теоретичні та 

практичні аспекти 

застосування продуктів 

soilbiotics в технологіях 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур.»  

3  
Устимівська дослідна станція 

рослинництва. 

Обмін результатами досліджень 

застосування продуктів soilbiotics в 

технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Договір про співпрацю 

 

Науково- практичні 

рекомендації « Теоретичні та 

практичні аспекти 

застосування продуктів 

soilbiotics в технологіях 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур.» 

 

 

4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською державною 

адміністрацією, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб  
 

№ з/п 
Назва наукової 

установи-партнера 

Форми співробітництва  

(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  

стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  

в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 
 

4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 

загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 
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_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 

формою: 

№ 

з/п 

Країна 

партнер 
Назва наукової установи партнера 

Форми 

співробітництва  

(спільні структурні 

підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича 

діяльність, 

стажування студентів 

та аспірантів на базі 

академічних установ) 

Документ, в рамках якого 

здійснюється співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1 Україна 

Інститутрослинництваім.В.Я.Юр’єва 

НААН, Національний центром 

генетичнихресурсіврослинУкраїни 

Обмін колекційним та 

селекційним матеріалом 

 

Угода про використання генетичних 

ресурсів рослин 

Створені навчальні та 

робочі колекції пшениці 

озимої 

2 Україна 

Полтавська державна 

сільськогосподарська дослідна 

станція імені М.І.Вавилова 

Інституту свинарства та 

агропромислового виробництва 

НААН 

Обмін результатами 

досліджень 

застосування продуктів 

soilbiotics в технологіях 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур. 

Договір про співпрацю 

 

Науково- практичні 

рекомендації « 

Теоретичні та практичні 

аспекти застосування 

продуктів soilbiotics в 

технологіях 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур.» 

3 Україна 
Устимівська дослідна станція 

рослинництва. 

Обмін результатами 

досліджень 

застосування продуктів 

soilbiotics в технологіях 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур. 

Договір про співпрацю 

 

Науково- практичні 

рекомендації « 

Теоретичні та практичні 

аспекти застосування 

продуктів soilbiotics в 

технологіях 

вирощування 

сільськогосподарських 
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культур.» 

4 Україна СФГ « Грунтознавець»   Договір про співпрацю від 23.12.2011  

5 Україна 
ФГ «Грига» с. Василівка Полтавська 

 бл...Полтавський район. 

Ведення насінництва сортів сої  

селекції ПДАА.  

 
Договір про співпрацю від 12.03.2012  

6 Україна 
 ФГ «Агросвіт-СВ» Глобинський 

район, Полтавська обл.. 
 Договір про співпрацю від 12.03.2012  

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Бельгія 
Центр агрономічних досліджень 

провінції ЕноCARAH 
Проведення спільних 

досліджень 

Договір про співпрацю 

 

Аналіз сортів та ліній 

пшениці озимої за 

молекулярними 

маркерами ДНК 

2      
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 18 

з них,   

самостійно студентами 
0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

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

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 5 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 1 
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6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 

 

 

 

 

Розділ 6. ІНШЕ 
 

 

 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді  

додаються на ___________ арк. 

 

 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на ___________ арк. 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк. 
 

 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 . 

2  

3  

Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1 

Кулик М.І. Биологические особенности и потенциал урожайности проса прутьевидного – Panicum virgatum L. / Актуальные задачи 

биологии и экологии в региональном контексте: коллективная монография; под ред. М.В. Ларионова. – Новосибирск: Изд. НАС 

СибАК. – С. 38–64. 

2 
Білявська Л.Г. Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист/ В.Ф. Петриченко , В.П. Патика, Л.А Пасічник, Н.В. Житкевич.- Вінниця: 

«Віндрук», 2016.- 120 с. 
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3  
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ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Підручники 

1 . 

2  

3  

 

 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 

№ з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Навчальні посібники 

1 Кулик М.І. Енергетичні культури: навчальний посібник /Максим Іванович Кулик.- Полтава: «Астрая», 2016.-110 с. 

2  

3  
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ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

 

№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1 

«Спосіб обліку врожайності 

фітомаси проса прутоподібного 

– світчграсу (Panicum virgatum 

L.)», від 10.08.2016, бюл. № 15,  

 

Патент України на 

корисну модель ПУ 

109116 

10.08.2016 Кулик М.І Кулик М.І 

2 

«Спосіб відбору вихідного 

матеріалу для селекції проса 

прутоподібного (Panicum 

virgatum L.)» ПУ 109955 

Патент України на 

корисну модель від 

26.09.2016, бюл. № 

18, 

26.09.2016 Полтавська ДАА, 
Кулик М.І., Горб О.О., 

Юрченко С.О 

3 
Сорт пшениці озимої   

Лютенька 

Патент № 160135 на 

сорт рослин 
16.03.2016 Полтавська ДАА, Тищенко В.М. 

4 
Сорт пшениці озимої   

Зелений гай 

Патент № 160136 на 

сорт рослин 
16.03.2016 Полтавська ДАА, Тищенко В.М. 

Свідоцтва авторського права 

1 

Науковий твір «Вплив 

біометричних показників 

рослин і умов вирощування на 

формування врожайності та 

енергетичний потенціал проса 

прутоподібного (Panicum 

virgatum L.) в Україні»,  

Свідоцтва 

авторського права 

№65089, 

26.04.2016 р Кулик М.І. Кулик М.І. 

2 
Сорт пшениці озимої  

Зелений гай 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 
04.03.2016 Полтавська ДАА Тищенко В.М. 
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сорту рослин 

 № 160707 

 

 

 

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ арк. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА І ГЕНЕТИКИ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові         Маренич Микола Миколайович 

Науковий ступінь_кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання доцент 

Посада професор кафедри 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 
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(рік початку і закінчення) 
план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

 

 
      

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

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



 36 

1 
Маренич М.М., ЮрченкоС.О. 

«Визначення ефективності 

гумінових препаратів 

SoilBiotics на посівній якості 

насіння, урожайності 

сільськогосподарських 

культур.»2016-2017 
 

ТОВ «АРГУС 

ЛІМІТЕД – 

Україна» 
10 5 

Визначено вплив різних доз для обробки насіння 

препарату Seed Treatment на показники посівної 

якості насіння; Встановлено ефективність 

застосування Foliar Concentrate для обробки 

насіння сільськогосподарських культур. 

Розроблено рекомендації застосування Seed 

Treatment для обробки насіння. 

 

10 

2 Маренич М.М., ЮрченкоС.О.  

«Розробка методів 

збільшення врожайності 

сільськогосподарських 

культур і поліпшення якості 

продукції рослинництва; 

поліпшення родючих 

властивостей ґрунту, 

оптимізація норм 

застосування добрив, засобів 

хімічного захисту і норм 

висіву насіння.» 2016-2017 

Зелений гай 

Гадяцького 

району. 

10 5 

Розроблено методи збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур і поліпшення якості 

продукції рослинництва; поліпшення родючих 

властивостей ґрунту, оптимізація норм 

застосування добрив, засобів хімічного захисту і 

норм висіву насіння 

10 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
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2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

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

 

1   1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Маренич М.М.  Вплив стимуляторів росту на посівні властивості 

насіння / М.М. Маренич, С.О. Юрченко // Збірник наукових праць 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю 

3 
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від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Алексеєвої 

«Селекція, насінництво, технології вирощування круп'яних та інших 

культур». – Кам'янець-Подільський, 25-26 квітня 2016 року. – с. 267-

269. 

2. Маренич М.М. Посівні властивості насіння сільськогосподарських 

культур залежно від застосування стимуляторів росту / М.М. Маренич., 

С.О. Юрченко. Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 

1–2 (80-81), 2016. – С. 18-22 
3. Маренич М.М. Ефективність застосування стимуляторів росту 

SoilBiotics (CША) для обробки насіння сільськогосподарських 

культур/ М.М. Маренич., С.О. Юрченко. Журнал The Ukrainian Farmer. 

Випуск № 11 (83). – 2016. – с 84-85. 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

 

- 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

0 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

 

 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

8. опубліковано монографій, усього 
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у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

 

 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників  

11. опубліковано навчальних посібників 

 

 

 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  
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          патентів на корисну модель;  

 
1 

14. отримано свідоцтв авторського права  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  
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18. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

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

наукових премій 
1 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА І ГЕНЕТИКИ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові         Юрченко Світлана Олександрівна 

Науковий ступінь_кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання _____________________________________________________________________________ 

Посада доцент кафедри 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
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1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

 

 
      

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

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

1 Маренич М.М., ЮрченкоС.О. 

«Визначення ефективності 

гумінових препаратів 

SoilBiotics на посівній якості 

ТОВ «АРГУС 

ЛІМІТЕД – 

Україна» 
10 5 

Визначено вплив різних доз для обробки насіння 

препарату Seed Treatment на показники посівної 

якості насіння; Встановлено ефективність 

10 
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насіння, урожайності 

сільськогосподарських 

культур.»2016-2017 
 

застосування Foliar Concentrate для обробки 

насіння сільськогосподарських культур. 

Розроблено рекомендації застосування Seed 

Treatment для обробки насіння. 

 

2 Маренич М.М., ЮрченкоС.О.  

«Розробка методів 

збільшення врожайності 

сільськогосподарських 

культур і поліпшення якості 

продукції рослинництва; 

поліпшення родючих 

властивостей ґрунту, 

оптимізація норм 

застосування добрив, засобів 

хімічного захисту і норм 

висіву насіння.» 2016-2017 

Зелений гай 

Гадяцького 

району. 

10 5 

Розроблено методи збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур і поліпшення якості 

продукції рослинництва; поліпшення родючих 

властивостей ґрунту, оптимізація норм 

застосування добрив, засобів хімічного захисту і 

норм висіву насіння 

10 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

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

 

1   4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

 

х 

5. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Маренич М.М. Ефективність застосування стимуляторів росту 

SoilBiotics (CША) для обробки насіння сільськогосподарських 

культур/ М.М. Маренич., С.О. Юрченко. Журнал The Ukrainian Farmer. 

Випуск № 11 (83). – 2016. – с 84-85. 
2. Маренич М.М.  Вплив стимуляторів росту на посівні властивості 

насіння / М.М. Маренич, С.О. Юрченко // Збірник наукових праць 

3 
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Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-

річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. 

Алексеєвої «Селекція, насінництво, технології вирощування 

круп'яних та інших культур». – Кам'янець-Подільський, 25-26 

квітня 2016 року. – с. 267-269. 
3. Маренич М.М. Посівні властивості насіння сільськогосподарських 

культур залежно від застосування стимуляторів росту / М.М. 

Маренич., С.О. Юрченко. Вісник Полтавської державної аграрної 

академії. – Вип. 1–2 (80-81), 2016. – С. 18-22 
 

 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

 

- 

4. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

0 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

 

 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

23. опубліковано монографій, усього 
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у т.ч., за кордоном; - 

24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

 

 

у т.ч., за кордоном; - 

25. опубліковано підручників  

26. опубліковано навчальних посібників 

 

 

 

27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

28. отримано охоронних документів, усього 1 

у т.ч., патентів на винаходи,  
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          патентів на корисну модель;  

Патент України на корисну модель «Спосіб відбору вихідного 

матеріалу для селекції проса прутоподібного (Panicum virgatum L.)» 

ПУ 109955., від 26.09.2016, бюл. № 18, власник охоронного 

документа Полтавська ДАА, винахідники Кулик М.І., Горб О.О., 

Юрченко С.О. 

 

1 

29. отримано свідоцтв авторського права  

30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  
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33. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

34. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   
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          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 

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

наукових премій 
0 

 

 

 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА І ГЕНЕТИКИ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові         Баташова Марія Євгенівна 

Науковий ступінь_кандидат біологічних наук 

Вчене звання _____ ________________________________________________________________________ 

Посада доцент кафедри 

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

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
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1.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

 Дата,  

номер договору, 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 
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строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

замовник 
план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

 

 
      

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 
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/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1 
      

2 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

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

 

1 

Створення нових посухостійких 

сортів гороху з урожайністю зерна 7,0 

т/га, вмістом білка 26%, стійкістю до 

вилягання стебла, обсипання насіння, 

хвороб та несприятливих факторів 

середовища, пристосованих для 

вирощування у зоні Лісостепу та 

Полісся України.  

 
- наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами розробка методів індивідуального добору на ранніх 

етапах селекції у гороху  за методом селекційних індексів 

- вивчення генетичної природи нових форм гороху: „люпиноїд”, 

„хамелеон”, „детер” та їхвплив на продуктивність 

- взято участь у 3 конференціях  

- передано у державне сортовипробування сорт гороху Професор 

Чекалін 

6.  

 

х 

7. кількість публікацій (статей), усього 3 
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у т.ч.,  

1. Баташова М.Є., Криворучко Л.М. Сучасні методи генетичного 

аналізу в селекції рослин / Збірник тез доповідей конференції 

професорсько-викладацького складу аграрно-інженерного інституту 

за підсумками наукової роботи 2015-2016 роки. Вип.-1. 

-2.  Баташова М.Є.Оцінка генетичного різноманіття гороху за 

допомогою SSR-маркерів // Баташова М.Є., Криворучко Л.М. // 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

25-річчю Національного ген банку рослин України. – Київ, 2016 р. С. 

204-205. 

 -3.  Баташова М.Є.Перспективи використання генетичного 

різноманіття в сучасній селекції гороху //   Баташова М.Є., 

Криворучко Л.М. // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції,                     Кам'янець-Подільський, 2016. 

 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 

 

-0 

5. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

0 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
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7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

38. опубліковано монографій, усього 

 

 

 

у т.ч., за кордоном; - 

39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

 

 

у т.ч., за кордоном; - 

40. опубліковано підручників  

41. опубліковано навчальних посібників 

 

 

 

42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

43. отримано охоронних документів, усього 3 



 57 

  

  

44. отримано свідоцтв авторського права  

45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  
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47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

48. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

49. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   
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          методів, теорій;  

50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

51. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

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

наукових премій 
1 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА І ГЕНЕТИКИ 

ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові         Тищенко Володимир Миколайович 

Науковий ступінь_доктор сільськогосподарських наук 

Вчене звання _____професор________________________________________________________________________ 

Посада завідувач кафедри 

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

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 



 61 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

 

 
      

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
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2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

Перехідні /* (у переліку) 

 

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

1 
      

2 
      

 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
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№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

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

 

1 Розробка нових методів 

адаптивної селекції пшениці 

озимої на основі еколого-

генетичного підходу з 

використанням математичного 

моделювання і біотехнології та 

створення сортів з 

урожайністю12 т/га, вмістом 

білка 15%, клейковини 35%, 

пристосованих для вирощування 

у зоні Лісостепу України.  

Науковий керівник – Тищенко 

В.М. 

 - наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами Вдосконалення методу 

індивідуального добору на ранніх етапах селекції за 

допомогою індексів, так звана індексна селекція;  

- впровадження в селекційний процесс кластерного аналізу на 

ранніх етапах селекції (від гібридів до сортів); 

- використання кореляційно-регресійногоаналізу для 

ефективного пошуку тісних зв’язків між продуктивністю, 

якістю, адаптивними властивостями, технологічністю для 

виділення цінних та перспективних генотипів озимої 

пшениці; 

- пошук маркерних ознак, що сцеплені з продуктивністю, 

стійкістю рослин до вилягання, стійкістю до хвороб, морозо- 

та зимостійкістю, технологічністю та іншігосподарсько-

ціннимиознаками;  

- ідентифікація селекційного матеріалу за спектрами запасних 

білків та генетичними маркерами ДНК. 

- взято участь у 3 конференціях  

- взято участь у 5 виставках агарного спрямування 

- отримано патенти та авторські свідоцтва на сорти Зелений гай 

та Радивонівка. 

8.  

 

х 
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9. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

Тищенко В.Н.Идентификация сортов и селекционных линий озимой 

пшеницы в кластерноманализе по сбаланстрованности количественных 

признаков в адаптивной селекции // Тищенко В.Н., Ищенко А.Г., Дубенец 

Н.В. // весник Курганской ГСХА №1 (17), С. 41-44, 2016г. 

Тези: 
1. Тищенко В.Н. Особенности технологи селекционного процесса озимой 

пшеницы в селекционном центре Полтавской аграрной академии // 

Тищенко В.Н., Ищенко А.Г., Дубенец Н.В. //  Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції присвяченої 100 річчю селекції 

пшениці в інституті Селекційно-генетичний інститут – 

Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення «Сучасні 

напрями селекційного 

 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

Тищенко В.Н.Идентификация сортов и селекционных линий озимой 

пшеницы в кластерноманализе по сбаланстрованности количественных 

признаков в адаптивной селекции // Тищенко В.Н., Ищенко А.Г., Дубенец 

Н.В. // весник Курганской ГСХА №1 (17), С. 41-44, 2016г. 
 

 

-1 

6. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

0 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
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6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

 

 

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

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

53. опубліковано монографій, усього 

 

 

 

у т.ч., за кордоном; - 

54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

 

 

 

у т.ч., за кордоном; - 

55. опубліковано підручників  

56. опубліковано навчальних посібників 

 

 

 

57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,   

           докторських;  

58. отримано охоронних документів, усього 3 
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у т.ч., патентів на винаходи,  

1. Патент № 160135 на сорт рослин. Сорт пшениці озимої 

Лютенька, 16.03.2016 

2. Патент № 160136 на сорт рослин. Сорт пшениці озимої   

Зелений гай, 16.03.2016 

3. Свідоцтво про державну реєстрацію, Сорт пшениці озимої   

Зелений гай , 04.03.2016 

 

3 

  

59. отримано свідоцтв авторського права  

60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

у т.ч., національних;  

          міжнародних;  

61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  
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62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах;  

          у міжнародних наукових конкурсах;  

63. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

64. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   
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          методів, теорій;  

65. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій;  

66. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

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

наукових премій 
1 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ селекції, насінництва і генетики 

ЗА 2016 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові Кулик Максим Іванович 

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри селекції, насінництва і генетики 

 

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

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

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

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

 

1 Науковий керівник:  

Кулик М.І., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент.  

без фінансування 7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами 

х 
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Тематика науково-дослідної роботи: 
Агроекологічні засади вирощування 

енергетичних культур в умовах 

України (№0114U004828) 

Строки виконання : 

2014 -2017 рр. 

В Україні, на фоні зменшення непоновлюваних енерґетичних 

джерел та зростання використання природних ресурсів, 

дослідження відновлювальних джерел енерґії, в тому числі 

біомаси рослин, набуває актуального значення. Окрім того, 

всебічне вивчення проса прутоподібного, міскантусу та 
верби енергетичної в Україні за ботаніко-біологічними 
особливостями, сортовим складом, елементами 
технології вирощування та особливостями 
виготовлення біопалива із фітомаси рослин 
переконливо свідчать про значну зацікавленість 
вчених у вивченні цих культур. 
Все це засвідчує необхідність проведення відповідних 

досліджень з вивчення агроекологічних особливостей 

вирощування енерґетичних культур та можливості 

використання їхньої фітомаси для отримання екологічного 

біопалива. Отримані результати матимуть переваги над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами у зв’язку з тим, що 

кінцевий продукт – рослинна фітомаса (для виробництва 

біопалива) матиме певний хімічний склад сировини, що 

відповідатиме критеріям екологічності. 

8. кількість публікацій (статей), усього 5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Кулик М. І. Урожайність сортів проса прутоподібного 

п’ятого року веґетації залежно від біометричних показників 

рослин / М. І. Кулик // Вісник Полтавської державної аграрної 

академії. – Вип. 1–2 (80-81), 2016. – С. 30–35. 

2. Кулик М. І. Потенціал та економічна ефективність 

використання рослинних решток сільськогосподарських 

культур / М. І. Кулик, О. М. Пасічніченко // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. – Вип. 3 (82), 2016. – С. 37–40. 

4 
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3. Кулик М. І. Динаміка урожайності та енергетичний 

потенціал фітомаси проса прутоподібного за багаторічного 

циклу вирощування / М. І. Кулик // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Агрономія і 

біологія». – Вип. 2 (31), 2016. – С.115–119. 

Кулик М. І. Енергетичний потенціал та економічна 

ефективність виробництва фітомаси світчграсу для біопалива / 

М. І. Кулик // Наукові доповіді Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 4. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_4_12 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

Кулик М. И. Энергетические культуры для очищения почв 

от тяжелых металлов и получения биотоплива / М. И. Кулик // 

Современные энерго- и ресурсосберегающие экологически 

устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного 

производства : сборник науч. тр. / под ред. Н. В. Бышова. – 

Вып. 12. – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – С. 364–367.  

1 

9. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of 

science для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

0 

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

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

гуманітарних Copernicus) 

0 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних 

базах даних (крім РИНЦ) 
0 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до 

друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_4_12
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опубліковано монографій, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 

Кулик М.І. Биологические особенности и потенциал 

урожайности проса прутьевидного – Panicum virgatum L. / 

Актуальные задачи биологии и экологии в региональном 

контексте: коллективная монография; под ред. М.В. 

Ларионова. – Новосибирск: Изд. НАС СибАК. – С. 38–64. 

1 

68. опубліковано підручників 0 

69. опубліковано навчальних посібників 

 
0 

70. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

71. отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 



 73 

   патентів на корисну модель;  

Патент України на корисну модель «Спосіб обліку 

врожайності фітомаси проса прутоподібного – світчграсу 

(Panicum virgatum L.)» ПУ 109116, від 10.08.2016, бюл. № 15, 

власник охоронного документа Кулик М.І., винахідник 

Кулик М.І. 

Патент України на корисну модель «Спосіб відбору 

вихідного матеріалу для селекції проса прутоподібного 

(Panicum virgatum L.)» ПУ 109955., від 26.09.2016, бюл. № 18, 

власник охоронного документа Полтавська ДАА, 

винахідники Кулик М.І., Горб О.О., Юрченко С.О. 

2 

72. отримано свідоцтв авторського права 

Кулик М.І. Науковий твір «Вплив біометричних показників 

рослин і умов вирощування на формування врожайності та 

енергетичний потенціал проса прутоподібного (Panicum 

virgatum L.) в Україні», №65089, дата реєстрації 26.04.2016 р. 

1 

73. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

74. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
1 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 1 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

75. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 
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у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

76. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

77. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій; 1 
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78. впроваджено результатів досліджень в навчальний 

процес 
1 

у т.ч., нової техніки,   

          технологій,   

          матеріалів,   

          сортів рослин та порід тварин,   

          методів, теорій; 1 

79. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

80. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
1 

 

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

замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 
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№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 
Кулик Максим Іванович 

«Наукове обґрунтування 

використання рослинних 

решток польових культур для 

отримання біопалива», 2016 

р. 

 

22.09.2016 р. 

№43 

ДП 

«Глобинеагро-

продукт» 

1 1 

В умовах господарства проведено моніторинг 

доступного рослинного потенціалу, як сировини 

для виробництва біопалива; встановлено 

врожайність основної, валовий збір та вихід 

побічної продукції (соломи і стебел) 

сільськогосподарських культур; розраховано 

доступний енергетичний потенціал та вартість 

рослинних решток польових культур для 

виробництва біопалива. 

1 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 
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Завершені /* (у переліку) 

 

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

1 

Кулик Максим Іванович 

«Наукове обґрунтування 

вирощування проса 

прутоподібного проса 

прутоподібного (Panicum virgatum 

L.)», 2016 р. 

 

10.09.2016 р. 

№42 

ТОВ «Екологія 

України» 

2 2 

Подано опис ботаніко-біологічних 

особливостей проса прутоподібного (Panicum 

virgatum L.).; складено схему 

багатофакторного експерименту з вивчення 

особливостей формування урожайності 

фітомаси проса прутоподібного; надано 

методичні рекомендації з вирощування проса 

прутоподібного на збіднених на поживні 

речовини ґрунтах; проведено аналіз та 

порівняння отриманих даних, опубліковані 

результатів досліджень. 

1 

2 
      

 

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 
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закінчення) 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

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

 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

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

 

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

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

 

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

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кулик М.І., к.с.г.н., доцент 

Результати наукової 

розробки дають змогу 

науково-обгрунтовано 

використовувати рослинні 

рештки сільсько-

господарських культур без 

ДП «Глобинеагро-

продукт» 

Глобинського району 

Полтавської області, 

Україна, 39000, 

Полтавська обл., 

1.12.2016 1000 грн. 
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негативного впливу на 

навколишнє природне 

середовище. Результати 

досліджень дозволять 

знизити енергетичну 

залежність сільсько-

господарських підприємств 

від непоновлюваних 

ресурсів, підвищити 

ефективність рослинництва 

та отримати додатковий 

прибуток від 1,5 до 2,5 тис. 

грн./га. 

м. Глобине, 

вул. Карла Маркса 

201А 
 

 

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

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

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

його наявності. 

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

Опис розробки 

Назва розробки. Наукове обґрунтування використання рослинних решток польових культур для отримання біопалива 

Автор: Кулик М.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент. 

Основні характеристики, суть розробки. В умовах господарства, на основі методики розробленої автором, проведено моніторинг 

доступного рослинного потенціалу, як сировини для виробництва біопалива; встановлено врожайність основної, валовий збір та вихід 

побічної продукції (соломи і стебел) сільськогосподарських культур; розраховано доступний енергетичний потенціал та вартість рослинних 

решток польових культур для виробництва біопалива. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. Використання наукової розробки дозволило на 1.12.2016 розробити нову методику 

агроекологічного обліку доступного рослинного енергетичного потенціалу побічної продукції (соломи і стебел) сільськогосподарських 

культур, а також розрахувати доступний енергетичний потенціал та вартість рослинних решток польових культур як сировини для 

виробництва біопалива.  

Порівняння із світовими аналогами. Апробована методика агроекологічного обліку доступного рослинного енергетичного потенціалу та 

вартості рослинних решток польових культур як сировини для виробництва біопалива, дозволяє стверджувати, що дана наукова розробка не 

має аналогів порівняно із вітчизняними та світовими аналогами. 



 80 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Економічна 

привабливість розробки полягає у мінімальних грошових витратах на її впровадження, за одночасного отримання додаткових фінансів за 

рахунок економії коштів від зменшення використання природного газу. Впровадження наукової розробки у виробництво забезпечує 

додатковий прибуток господарству від 1,5 до 2,5 тисяч грн./га.  

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки. Фермерські господарства 

Полтавської області. 

Стан готовності розробки. Виконано. Дата акту впровадження 1.12.2016 р. Місце впровадження – ДП «Глобинеагропродукт» Глобинського 

району Полтавської області. 

Результати впровадження. Впровадження розробки дало змогу науково - обґрунтовано використовувати рослинні рештки 

сільськогосподарських культур без негативного впливу на навколишнє природне середовище. Результати досліджень дозволили знизити 

енергетичну залежність сільськогосподарських підприємств від непоновлюваних ресурсів та підвищити ефективність рослинництва. 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3, Полтавська державна аграрна академія, кафедра селекції, насінництва та 

генетики. 

 

Телефон: 0664052079, Кулик Максим Іванович,   

Факс: (05322) 2-29-57,  E-mail: kulykmaksum@ukr.net    

2.3. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді в навчальний процес 

 

Кулик М. І. Науково-методичні рекомендації до вирощування енергетичних культур на малопродуктивних ґрунтах / М. І. Кулик. – 

Полтава: «Астрая», 2016. – 84 с. 

Рекомендації містять узагальнену інформацію, що базується в основному на результатах дослідження автора та інших вітчизняних і 

зарубіжних науковців щодо особливостей вирощування енергетичних культур на малопродуктивних (збіднених на поживні речовини) 

ґрунтах. В праці міститься опис ботаніко-біологічних особливостей трав’янистих, дерево-кущових та малопоширених енергетичних культур, 

подана технологія їхнього вирощування та використання фітомаси для виробництва біопалива; наведено класифікація біопалив, етапів 

їхнього виробництва та енергоконверсії. 

Науково-методичні рекомендації до вирощування енергетичних культур на малопродуктивних ґрунтах будуть корисними студентам за 

вивчення дисципліни «Енергетичні культури» напряму підготовки «Агрономія», аспірантам, науковим працівникам та керівникам 

сільськогосподарських підприємств, які зацікавлені у вирощуванні енергетичних культур, переробці їхньої фітомаси на біопаливо для 

послідуючої енргоконверсії. 

    

За звітний період: 

- здійснюю наукове керівництво здобувачами наукового ступеня доктора філософії напряму 201 «Агрономія» (Рожко І.І., Онопрієнко 

О.В.); 
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- здійснено керівництво науковими роботами двох учнів Полтавської загальноосвітньої школи  I-III ст. № 25 – учасників МАН (Малої 

Академії Наук, 2016 р.); 

- пройшов курси підвищення кваліфікації в НУБіП за темою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності у веденні 

дисципліни «Енергетичні культури» (Свідоцтво СС00493706/000996, 2016 р.); 

- отримав Почесну грамоту Виконавчого комітету Полтавської Міської Ради (2016 р.). 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  

 

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

 

 
 

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

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 

 

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

 

 

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

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

 

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

 

№

 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

Місце 

впровадження (назва 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 
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з/п отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

організації, відомча 

належність, адреса) 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

 

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

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

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

його наявності. 

 

 

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

 

ПРИКЛАД 

Опис розробки 

Назва розробки. Розробка нових методів адаптивної селекції пшениці озимої на основі еколого-генетичного підходу з використанням 

математичного моделювання і біотехнології та створення сортів з урожайністю 12 т/га, вмістом білку 15%, клейковини 35%, пристосованих 

для вирощування у зоні Лісостепу України. 

Автори. Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських наук, професор;  Баташова М.Є., кандидат біологічних наук, доцент. 

Основні характеристики, суть розробки. Розроблено нові методи оптимізації селекційного процесу, які базуються на використанні 

кластерного, кореляційно-регресійного аналізу та запатентованому способі ідентифікації і добору високопродуктивних генотипів озимої 

пшениці на ранніх етапах селекції. Нові методи дозволяють прискорити пошук цінних форм пшениці озимої з високими якостями та 

адаптивними можливостями  з 7-8 років до 3-4. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати. Використання нових методів дозволило на 01.01.2016 створити 15 сортів пшениці озимої, 6 з 

яких внесено в Реєстр сортів рослин України, 6 сорті проходять державне сортовипробування, на 3 сорти отримано патенти. Сорти 

рекомендовані для вирощування в усіх кліматичних зонах України, відрізняються підвищеною зимостійкістю, стійкістю до вилягання, 

високим врожаєм та якістю зерна, мають комплексну  стійкість до хвороб.  

1. Патент № 150223 на сорт рослин пшениця м’яка (озима) «Полтавчанка», дата державної реєстрації майнових прав 26.01.2015, 

володілець: Полтавська державна аграрна академія; 
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2. Патент № 150224 на сорт рослин пшениця м’яка (озима) «Кармелюк», дата державної реєстрації майнових прав 26.01.2015, володілець: 

Полтавська державна аграрна академія; 

3. Патент № 99843 на корисну модель «Спосіб ідентифікації і добору високопродуктивних генотипів озимої пшениці на ранніх етапах 

селекції», зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2015, володілець: Полтавська державна аграрна 

академія. 

Порівняння із світовими аналогами. Створення сортів, адаптованих до складних кліматичних умов зоні Лісостепу України, дозволяє 

ефективно реалізовувати потенціал врожайності зерна за рахунок унікального поєднання ознак -морозо -зимостійкості, посухостійкості, 

високої якості. Доведено за допомогою аналізу спектру запасних білків та ДНК-маркерів, що ці сорти  не мають аналогів серед сортів 

закордонної селекції. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Економічна 

привабливість створених сортів полягає в їх надійності та стабільності у формуванні врожаю високоякісного зерна в складних за 

зимостійкістю умовах середовища (яке спостерігалось в 2003, 2010, 2012 р.р). Сорти селекції академії займають до 40% в озимому клині 

Полтавщини та в таких областях України: Одеській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Київській. Сорти 

здатні формувати врожай на рівні 8-12 т/га, з вмістом білку – 15%, клейковини – 35%, що дає змогу отримати зерно з високими 

борошномельними та хлібопекарськими властивостями. Використання сортів селекції академії може дати додатковий прибуток на кожній 

тоні від 3-х до 5-ти тисяч грн..  

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки. Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 

Стан готовності розробок. Виконано. Дата акту впровадження 25.06.2016 р. Місце впровадження – насіннєві та фермерські господарства 

України. 

Результати впровадження. Впровадження нових продуктивніших, стійкіших до несприятливих погодно-кліматичних умов і хвороб сортів, 

оновлення асортименту насіння високих репродукцій дає змогу збільшити врожайність та виробництво зерна на 20–25 відсотків. Сорти 

пшениці озимої селекції академії за 3-4 роки займуть до 50% площ озимини в Полтавській області і підвищиться частку використання сортів 

майже у всіх областях України, що займаються вирощуванням цієї культури 

Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра селекції, насінництва та генетики. 

 

Телефон: 0999656239, Баташова Марія Євгеніївна,   

Факс: (05322) 2-29-57,  E-mail: instagro@ukr.net    

 



 85 

Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

з них,   

самостійно студентами 
 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

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

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

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

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

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

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  
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7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
 

 

 

 


