
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ШКОЛУ 

1. Назва наукової школи – Наукова школа професора ВМ.Писаренко 

2. Історія створення та загальні відомості про наукову школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Діюча наукова школа професора В.М.Писаренка – добровільна спільнота науковців, об’єднаних над роботою за темою 

дослідження: «Оптимізація фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур. Агроекологічне обґрунтування системи 

органічного землеробства».  

Наукова школа професора В.М.Писаренка створена у 1978 на базі відділу захисту рослин Всесоюзного науково-дослідного 

Інституту кукурудзи, а з 1993 році на базі кафедри екології та ботаніки Полтавського державного сільськогосподарського інституту. 

Наразі наукова школа функціонує на базі кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування Полтавської державної аграрної академії. 

В.М.ПИСАРЕНКО, 
ДОКТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ 
НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 
 
 



 

Основними напрямами роботи наукової школи В.М.Писаренка є: 

- проведення наукових досліджень; 

- наукове консультування і захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, 

керівництво докторантами; 

- підготовка і захист кандидатських дисертацій, керівництво аспірантами; 

- випуск монографій, навчальних підручників та посібників, публікація наукових праць (статей, доповідей); 

- участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах; 

- консультування та співпраця з органами місцевого самоврядування та сільськогосподарськими підприємствами; 

- керівництво науково-дослідною студентською роботою; 

- міжвузівське наукове співробітництво. 
 

Під керівництвом д.с.-г.н., професора В.М. Писаренка в Полтавській державній аграрній академії  підготовлено 

кандидатів наук: 

№ п/

п 
ПІП 

Рік захисту  

дисертаційної 

роботи 

Тема дослідження 

1 Горб О.О. 1996 Основні шкідники гороху та екологічно обгунтовані методи зменшення їх шкодочинності 

2 Гукало В.  1995 Використання бджіл-листорізів для запилювання багаторічних трав  

3 Піщаленко М.А.  2000 
Аналого-статистичний метод прогнозу появи основних шкідників озимої пшениці в 

Полтавській області 

4 Гордєєва О.Ф.  2010 Основні шкідники ріпаку та контроль їх чисельності в Лівобережному Лісостепу України 

 

Під науковим консультуванням д. с.-г.н., професора В.М.Писаренка  підготовлено 1 доктор наук: 

№ п/
п 

ПІП 
Рік захисту  

дисертаційної 
роботи 

Тема дослідження 

1 Калініченко А.В 2007 Теоретичні основи моделювання екологічних систем 

 

Під науковим консультуванням д. с.-г.н., професора В.М.Писаренка працюють аспіранти: 
П.І.Б. Тема дисертації Рік закінчення роботи 

Аспіранти 

Левченка В.О. 
«Екологічна характеристика бавовникової совки в умовах Лісостепу» зі спеціальності 
06.00.10 – ентомологія (сільськогосподарські науки).  

2016 

Іванова Л..О. «Агроекологічне обґрунтування оптимізації фітосанітарного стану посівів пшениці озимої в 2018 



залежності від часу відновлення весняної вегетації», спеціальність 16.00.10 – ентомологія 
(сільськогосподарські науки).  

Миколаєнко О.В. «Агроекологічне обґрунтування системи обробітку грунту No-till” 2018 

Богданов О. 

«Екологізація землеробства – засіб підвищення ефективності фауни герпертобія», 

спеціальність 201 «Агрономія». 
 

2020 

Теоретичні та практичні дослідження наукової школи В.М.Писаренка дають можливість одержати наступні 

результати: 

-  Рекомендувати екологічно обгрунтовані системи захисту рослин; 

- Визначити шляхи оптимізації фітосанітарного стану посівів за системи  органічного землеробства; 

-  Запропонувати методичні підходи до визначення ефективності агротехнічних прийомів в захисті рослин від шкідливих 

організмів;  

-  Запропонувати методичні підходи до визначення ефективності біологічних прийомів в захисті рослин від шкідливих 

організмів; 

- ; Запропонувати методику визначення економічної ефективності вирощування сидеральних культур; 

-  Запропонувати технологію вирощування насіннєвих посівів люцерни; 

- Розроблено систему захисту кукурудзи від шкідників, хвороб та бур’янів; 

-  Удосконалити систему оптимізації фітосанітарного стану в посівах зернових колосових культур; 

- Розроблена система вирощування екологічно безпечної продукції в малих селянських та фермерських господарствах; 

Основні положення і результати наукових досліджень пройшли апробацію на науково-практичних конференціях 

професорсько-викладацького складу Всесоюзного науково-дослідного Інституту кукурудзи, Полтавського державного 

сільськогосподарського інституту, Полтавської державної аграрної академії, міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-

практичних конференцій різних рівнів.  

Теоретичні розробки й результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі Полтавської державної 

аграрної академії та ряду інших навчальних аграрних закладів при викладанні курсів: «Агроекологія», «Інтегрований захист 

рослин», «Фітосанітарний моніторинг», «Органічне хемлеробство». Керівник – Писаренко В.М. доктор сільськогосподарських 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки. 
 

 

Короткий біографічний нарис про керівника наукової школи 

Писаренко Віктор Микитович народився 05 березня 1943 року.  



1951 – 1960 рр. – навчання у Воронівській середній школі Вознесенського  району Миколаївської  області. 
1960 – 1961 рр. – навчання у технічному училищі №1 м. Миколаїв.  

1961 – 1962 рр. – токар універсал заводу «Океан» м. Миколаїв. 

1962- 1965 – служба в лавах збройних сил.  

1965 – 1970 студент агрономічного факультету Херсонського сільськогосподарського інституту.  

1970 – 1972 – головний агроном колгоспу «Прапор комунізму», Братського району Миколаївської області. 

1972 – 1975 – аспірант Всесоюзного науково-дослідного Інституту кукурудзи. 

1975 – 1990 – молодший, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії ентомології, завідувач відділу захисту рослин 

Всесоюзного науково-дослідного Інституту кукурудзи. 
1991 - 1996 р. –  завідувач кафедри  екології та ботаніки Полтавського державного сільськогосподарського інституту 

1996 – 2011 – Ректор Полтавської державної аграрної академії. 

2011 – по теперішній час завідувач кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування 

Полтавської державної аграрної академії 

 

3. Представники наукової школи, відомості про них: 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я,  
по-батькові 

представника наукової 
школи 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

Кількість захищених 
дисертацій під керівництвом 

представника наукової 
школи, у т.ч. 

Місце роботи 
представника наукової школи 

кандидатських докторських  

1 2 3 4 5 6 

1. Писаренко В.М. 
доктор 
сільськогосподарських 
наук  

18 1 Полтавська державна аграрна академія 

2. Горб О.О. Кандидат с.-г. наук   Полтавська державна аграрна академія 
3. Піщаленко М.А. Кандидат с.-г. наук  - Полтавська державна аграрна академія 
4. Поспєлова Г.Д. Кандидат с.-г. наук   Полтавська державна аграрна академія 

5. Коваленко Н.П. Кандидат с.-г. наук   Полтавська державна аграрна академія 

6. Шерстюк О.Л. -   Полтавська державна аграрна академія 

7. Калініченко В. Кандидат с.-г. наук  - Полтавська державна аграрна академія 

8 Самородов В.М. -   Полтавська державна аграрна академія 

9. Пономаренко С.В. -   Полтавська державна аграрна академія 

10. Левченко В.О. аспірант - - Полтавська державна аграрна академія 

11 Іванова Л.О. аспірант - - Полтавська державна аграрна академія 
12. Миколлаєнко О.В. аспірант - - Полтавська державна аграрна академія 

 



4. Кількісний склад наукової школи, всього 18  (осіб): 

у т.ч.  
 академіків – 0  

 членів-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 0; 

 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки – 1; 

 докторів наук – 2; 

 докторів філософії (кандидатів наук) – 18; 

 докторантів – 2;  

 аспірантів – 4;  

 здобувачів – 0;  

 магістрів, студентів –.1 

 

5. Напрями досліджень 

Теоретичні узагальнення та висновки, одержані в результаті досліджень, знайшли відображення у наукових рекомендаціях та 

практичних пропозиціях, пройшли апробацію на засіданнях і семінарах економістів і бухгалтерів різних рівнів. 

Напрями дослідження 

Напрями досліджень Рік виконання 
Кількість осіб, які працювали 

за даною тематикою 

Вдосконалення системи захисту сільськогосподарських культур 
1976 – 1999 рр. 9 

Оптимізація  фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур за органічного 

землеробства 2000 – 2017 рр. 15 

 

 

6. Наукові зв’язки.  

Науковою школою В.М.Писаренка здійснюється наукова співпраця і консультування з: 

- Національний університет біоресурсів та природокористування України; 

- Харківський національний аграрний туніверситет ім. В.В.Докучаєва 

- Харківський Інститут рослинництва ім. В. Юрьєва; 

- Український інститут овочівництва та баштанництва,  

- Дніпропетровським державним аграрним університетом; 

- Сумським національним аграрним університетом; 



 
Доктори наук, професори, які мають постійні творчі зв’язки з науковою школою В.М.Писаренка 

-  Білецький Євген Миколайович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ентомології Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва 

- Доля Микола Миколайович – доктор сільськосподарських наук, декан факультету захисту рослин Національний університет 

біоресурсів та природокористування України; 

- Міщенко Лідія Трохимівна – професор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту біології Національного університету  

ім..Т.Г.Шевченка 

- Павтика Володимир Пилипович – доктор біологічних наук, професор, академік НАНУ, завідувач відділом мікробіології інституту 

мікробіології ім.. Заболотного. 

- Швартау Віктор Валентинович – доктор біологічних наук, професор, заступник директора по науковій роботі Інституту фізіології та 

біохімії м. Київ 

- Саблук Василь Трохимович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділом захисту рослин Інституту цукрових 

буряків та енергетичних культур 

- Вергунов Віктор Анатолійович -  доктор сільськогосподарських наук, професор, академік-секретар НАНУ 

- Стригун Олександр Олексійович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділом  захисту зернових культур Інституту захисту 

рослин 

- Секун Микола Павлович - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділом токсикології Інституту захисту рослин, 

- Камінський Віктор Франсевич - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік-секретар НАНУ 

- Фурдичко Орест Іванович - доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Інституту агроекології та екології 

 

 



 

 

7. Основні здобутки наукової школи в 2016 році в розрізі її представників за зазначеним науковим напрямом:  
 

Представник наукової школи 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я,  
по-батькові 

Основні його здобутки в 2016 році 

Повний перелік: Кількість 

1 Писаренко Павло 
Викторович 

1. опубліковано статей  2 

у т.ч., міжнародних виданнях; - 

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);  - 

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України); 

Писаренко В.М.Екологізація ярих /В.М.Писаренко //The Ukrainian Farmer . – 2016. -- № 4 (76) – С. 34-

37. 

Писаренко В.М. Наш досвід доводить / В.М.Писаренко //The Ukrainian Farmer . – 2016. – № 2 (74) – 
С. 41-44. 

2 

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників  - 

у т.ч., за кордоном; - 
3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника  

наукової школи  
- 

у т.ч., кандидатських,  - 
докторських; - 

4. отримано охоронних документів  - 
у т.ч., патентів на винаходи,  - 
на корисну модель;  - 

свідоцтв авторського права; - 

5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших ВНЗ 

(конференцій, «круглих столів», тощо) з актуальних проблем науки в рамках напряму наукової школи; 

- Писаренко В.М. Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі технології та їх 

правова і економічна оцінка в сільсько-господарському виробництві» 27-28 квітня 2016 р. Київ. 

- Писаренко В.М. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та 

збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві» 6-8 липня 2016 р. Київ. 

- Писаренко В.М. Міжнародна науково-практична конференція «Системи землеробства – 2016» 1-2 

червня 2016 р. Київ 

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

Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції «Хімія, екологія та освіта». – Полтава, 2016. 

– С 8-16. 

 

3 



6. взято участь у виставках, конференціях  1 

Писаренко В.М. Полтавський регіональний Форум «Органічна Україна 2016»: органічне виробництво 

як стратегія розвитку сільських територій.22 квітня 2016 р. 

у т.ч., міжнародних; 

- 

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування; - 
8. отримано міжнародних нагород; - 

9. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 
у т.ч., нової техніки,  - 
технологій, матеріалів,  - 
сортів рослин та порід тварин,  - 

методів, теорій; - 
10. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 

11. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
- 

12. участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

- Науково-виробничий фаховий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії» - член редколегії  

1 

13. наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 

представниками наукової школи. 
- 

2 Горб Олег 

Олександрович 

1. опубліковано статей   
у т.ч., міжнародних виданнях; - 

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);  - 
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України); 4 

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників   
у т.ч., за кордоном;  
3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника  
наукової школи  

 

у т.ч., кандидатських,   
докторських;  

4. отримано охоронних документів   
у т.ч., патентів на винаходи,   
на корисну модель;   

свідоцтв авторського права;  

5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, 
інших ВНЗ (конференцій, симпозіумів тощо) з актуальних проблем науки в рамках напряму наукової 
школи; 
- Горб О, Бжозовска А., Дацко М. Значення логістики для забезпечення сталого розвитку сільських 
територій Актуальні проблеми економіки. - № 178. – 2016. – С. 143 -154 
- Gorb O., Demydenko L., Dyvnych O. Features of Formation of Logistics Systems in Fodder Production / 
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 21 (2016) s. 103–111 

2 

6. взято участь у виставках, конференціях   
у т.ч., міжнародних;  



7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування; 1 
8. отримано міжнародних нагород;  

9. створено науково-технічної продукції (НТП)   
у т.ч., нової техніки,   
технологій, матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

10. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 
11. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 

 

12. участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

13.  Науково-виробничий фаховий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії» - заступник 
головного редактора 

1 

14. наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 
представниками наукової школи. 

 

3 Піщаленко 

Марина 

Анатоліївна 

1. опубліковано статей  4 

у т.ч., міжнародних виданнях; 1 

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);  1 

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України); 2 

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників  2 

у т.ч., за кордоном;  

3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника  

наукової школи  
 

у т.ч., кандидатських,   

докторських;  

4. отримано охоронних документів   

у т.ч., патентів на винаходи,   

на корисну модель;   

свідоцтв авторського права;  

5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших ВНЗ 
(конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів тощо) з актуальних проблем науки в рамках напряму 
наукової школи; 

Піщаленко М.А. Значення індивідуальних завдань з біології для формування навиків самостійної 

роботи в іноземних студентів /М.А.Піщаленко //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. 

– 2016. – С.109-110 

1 

6. взято участь у виставках, конференціях  - 

у т.ч., міжнародних;  

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування;  



8. отримано міжнародних нагород;  

9. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

технологій, матеріалів,   

сортів рослин та порід тварин,   

методів, теорій;  

10.  впроваджено результатів досліджень у виробництво, 

11.  впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
 

12.  участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
 

13.  наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 

представниками наукової школи. 

 

 

 

4 Поспєлова Ганна 

Дмитрівна 

1. опубліковано статей   

у т.ч., міжнародних виданнях; 1 

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);   

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України);  

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників  1 

 

у т.ч., за кордоном; 
 

3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника наукової 

школи  
 

у т.ч., кандидатських,   

докторських;  

4. отримано охоронних документів   

у т.ч., патентів на винаходи,   

на корисну модель;   

свідоцтв авторського права;  

5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших 

ВНЗ (конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів тощо) з актуальних проблем науки в рамках 
напряму наукової школи; 

- Поспєлова Г.Д. Лікарські засоби, як джерело забруднення навколишнього середовища / 

Н.П.Коваленко, Г.Д.Поспєлова // Всеукраїнська наук-практ. Конф. «Інноваційні аспекти 

системи безпеки праці, захисту інтелектуальної власності». Полтава: ПДАА, 2016. – С. 123-127. 

 



-  
 

 

6. взято участь у виставках, конференціях   

у т.ч., міжнародних;  

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування;  

8. отримано міжнародних нагород;  

9. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

технологій, матеріалів,   

сортів рослин та порід тварин,   

методів, теорій;  

10. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 

11. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
 

12. участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
 

13. наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 

представниками наукової школи. 

 

 

 

5 Коваленко Нінель 

Павлівна 

1. опубліковано статей   

у т.ч., міжнародних виданнях;  

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);   

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України);  

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників   

у т.ч., за кордоном;  

3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника  

наукової школи  
 

у т.ч., кандидатських,   

докторських;  

4. отримано охоронних документів   

у т.ч., патентів на винаходи,   

на корисну модель;   

свідоцтв авторського права;  



5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших ВНЗ 
(конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів тощо) з актуальних проблем науки в рамках 

напряму наукової школи; 

- Коваленко Н.П. Матеріали Всеукр. навчально-наукової конференції з міжнародною участю, 

присвяченої пам’яті, ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я.Ковальчука 

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

допомогою відеоконферен-зв’язку» 21-22 травня 2015 року, м. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». 

«Інформаційно-методичне забезпечення підготовки студентів англомовної форми навчання на кафедрі 

мікробіології, вірусології та імунології» с.188-189. 

- Коваленко Н.П. Упровадження сучасних технологій навчання на кафедрі мікробіології, вірусології 

та імунології ВДНЗ //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю  

«Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах» Полтава. 24 березня 2016.  «Українська 

медична стоматологічна академія» с.130-132. 

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

Всеукраїнської науково-практичної конференції /За загальною ред.проф. М.В.Гриньової. «Проблеми 

відтворення та охорони біорізноманіття України». Полтава: Астрая, 2016.- с..с.80-82. 

3 

6. взято участь у виставках, конференціях   

у т.ч., міжнародних;  

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування;  

8. отримано міжнародних нагород;  

9. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

технологій, матеріалів,   

сортів рослин та порід тварин,   

методів, теорій;  

10. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 

11. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 
 

12. участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
 

13. наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 

представниками наукової школи. 

 

 

 

6 Шерстюк Олена 

Леонідівна 

1. опубліковано статей  6  
у т.ч., міжнародних виданнях; 1 

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);   



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

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників   
у т.ч., за кордоном;  

3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника  
наукової школи  

 

у т.ч., кандидатських,   
докторських;  

4. отримано охоронних документів   
у т.ч., патентів на винаходи,   
на корисну модель;   

свідоцтв авторського права;  

5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших 
ВНЗ (конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів тощо) з актуальних проблем науки в рамках 
напряму наукової школи; 
- Шерстюк О.Л., Коваленко Н.П., Коваленко Є.А., Шерстюк О.О. Професійний стрес фактор погіршення 
здоров’я людини / О.Л.Шерстюк, Н.П.Коваленко,, Є.А.Коваленко, О.О Шерстюк //Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти (17 листопада 
2016, Полтава). – Полтава, 2016. – С.51-53.   

1 

6. взято участь у виставках, конференціях  - 
у т.ч., міжнародних; - 

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування;  
8. отримано міжнародних нагород;  
9. створено науково-технічної продукції (НТП)   
у т.ч., нової техніки,   
технологій, матеріалів,   

сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  
10. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 
11. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 

 
- 

12. участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 
- 

13. наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 
представниками наукової школи. 

 

 

7 Пономаренко 

Сергій 

Володимирович 

1. опубліковано статей  - 

у т.ч., міжнародних виданнях;  

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);   

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України); 2 

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників  1 

 
у т.ч., за кордоном; 

 



3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника  

наукової школи  

 

 

у т.ч., кандидатських,   

докторських;  

4. отримано охоронних документів   

у т.ч., патентів на винаходи,   

на корисну модель;   

свідоцтв авторського права;  

5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших ВНЗ 
(конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів тощо) з актуальних проблем науки в рамках 

напряму наукової школи; 

- 

6. взято участь у виставках, конференціях   

у т.ч., міжнародних;  

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування;  

8. отримано міжнародних нагород;  

9. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

технологій, матеріалів,   

сортів рослин та порід тварин,   

методів, теорій;  

10. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 

11. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 

 

 

12. участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 
 

13. наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 

представниками наукової школи. 

 

 

 

9 Самородов Віктор 

Миколайович 

1. опубліковано статей  8 

у т.ч., міжнародних виданнях;  

у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);   

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України); - 

2. видано монографій, підручників, навчальних посібників  2 

у т.ч., за кордоном; 

- Парк насаджений з любов’ю. Історія та сьогодення Криворудського дендропарку /О.М.Байрак, 

В.Г.Бабарика, П.М.Бабарика, В.М.Самородов. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 200 с. колективна 

монографія 

- Самородов В.М., Кигим С.Л. Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ – ХХ 

 



ст.)/За наук. ред. В.М. Самородова. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 144 с  колективна монографія 
 

3. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника  

наукової школи  

 
 

у т.ч., кандидатських,   

докторських;  

4. отримано охоронних документів  - 

у т.ч., патентів на винаходи,   

на корисну модель;  

- Патент  № 103297, Україна, МПК (2015.01) А01 D 91/00, A01B 79/00 Спосіб збирання 
сільськогосподарських культур на агроландшафтах з ерозійно небезпечним рельєфом в системі 

органічного землеробства. 

- Патент  № 103298, Україна, МПК (2015.01) А01В 21/08, A01B 79/00. Спосіб обробітку грунту на 

агроландшафтах  з ерозійного небезпечним рельєфом в системі органічного землеробства 
- Патент  № 103299, Україна, МПК (2015.01) А01G 13/00, A01B 13/16. Буферна смуга на агро ландшафтах 

з ерозійно небезпечним рельєфом в системі органічного землеробства 

 

свідоцтв авторського права;  

5. взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших ВНЗ 
(конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів тощо) з актуальних проблем науки в рамках 

напряму наукової школи; 

- Самородов В.М., Чеботарьова Л.В. Професор – бджоляр І.І.Корабльов (1871-1951): професійна та 

наукова біографія полтавського періоду життя//Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття 

України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14 квітня 2016 р.). – Полтава, 2016. – с.28-31. 

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

Традиции и развития идей (К 170-летию со дня рождения Докучаева) Материалы международного 

Научного семинара.- Москва, 30 мая- 1 июня, 2016 с.150-155. 

- Самородов В.М., Чеботарева Л.В. Історично-наукова реконструкція полтавського періоду життя 

вченого бджоляра І.І.Коробльова (1871-1951)// Історія освіти науки і техніки в Україні: матеріали ХІ 

Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч.: 85-річчю Нац. акад. аграр. наук України 16 

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

- Поспєлов С.В., Самородов В.М. Онтогенетичні підходи до створення медоносних агрофітоценозів 

ехінацеї /С.В.Поспєлов, В.М.Самородов //Онтогенез стан, проблеми та перспективи вивчення рослин 

в культурних та природних ценозах: Міжнародна наук. конф. (10-11 червня 2016 р. – Херсон: РВЦ 

«Колос», 2016. – С.154-155. 

- Самородов В.М., Байрак О.М. Особливості сучасного періоду інтродукції гінкго дволопатевого 

(Ginkgo biloba L.) на Полтавщині /В.М.Самородов, О.М.Байрак //Лікарські рослини: традиції та 

перспективи досліджень: Матеріали ІІІ Між народ. Наук. конф., присвяч. 100-річчю Дослідної станції 

лікарських рослин (Березоточчя, 14-15 липня 2016 р.). – Березоточчя, 2016. – С. 79-84. 
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- Самородов В.М., Кигим С.Л. Михайло Ольховський – гідний послідовник ідей В.В.Докучаєва і 

В.І.ВІернадського у дослідженні природи Полтавщини //Професор С.Л.Франкфурт (1866-1954) – 

видатний вчений – агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя 

від дня народження): Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м.Київ, 18 листоп 2016 р.- К.: ТОВ 

«Наш формат», 2016. – Ч. 2. – С. 74-77.   

- Лукіша В.В., Самородов В.М. Широкі лісосмуги в природно-заповідному фонді України //Сучасні 

тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду 

України: Зб. наук.статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016 . – С. 85-89. 

- Самородов В.М. Долею покликаний до творчості [вчений-ботанік І.С.Косенко] // «Софіївко», тобою 

я живу!...»: Зб. статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 122-123  
 

6. взято участь у виставках, конференціях   

у т.ч., міжнародних;  

7. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування;  

8. отримано міжнародних нагород;  

9. створено науково-технічної продукції (НТП)   

у т.ч., нової техніки,   

технологій, матеріалів,   

сортів рослин та порід тварин,   

методів, теорій;  

10. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 

11. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 

 

 

12. участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 

комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

- «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень». – Лубни – член редколегії, 

- «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій». - Полтава 

 

13. наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних 

представниками наукової школи. 

- Почесна Грамота Президії Українського фонду Культури 

- Диплом лауреата XVII Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання» за монографію 
«Полтавське сільськогосподарське товариство (1865-1920)». 

- Диплом ІІІ ступеня обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини» в номінації «Краще історико-

краєзнавче видання» за монографію «Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ – ХХ ст.) 
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9. Загальні кількісні показники основних здобутків наукової школи в 2016 році за зазначеним науковим напрямом:  

№ з/п Основні здобутки наукової школи в 2016 році, всього Кількість 

1 опубліковано статей  19 

у т.ч., міжнародних виданнях;  2 
у виданнях, що входять до науковометричних базах даних (Scopus);  
 
ПЕРЕЛІК 

- 

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України);  

2 видано монографій,  
ПЕРЕЛІК 
Парк насаджений з любов’ю. Історія та сьогодення Криворудського дендропарку /О.М.Байрак, В.Г.Бабарика, 

П.М.Бабарика, В.М.Самородов. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 200 с. колективна монографія 

- Самородов В.М., Кигим С.Л. Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ – ХХ ст.)/За наук. ред. 

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

 

2 

у т.ч., за кордоном; - 
видано підручників,  - 

у т.ч., за кордоном; - 

видано навчальних посібників  
ПЕРЕЛІК 

- 

у т.ч., за кордоном; - 
3 захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника наукової школи  - 

у т.ч., кандидатських,  - 
докторських; - 

4 отримано охоронних документів  - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 
на корисну модель;  - 
свідоцтв авторського права; - 

5 взято участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових заходах в академії, інших ВНЗ 
з актуальних проблем науки в рамках напряму наукової школи; 

19 

6 взято участь у виставках, конференціях  1 

у т.ч., міжнародних;  
7 подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання фінансування; - 

8 отримано міжнародних нагород; - 
9 створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 



технологій, матеріалів, - 
сортів рослин та порід тварин,  - 
методів, теорій; - 

10 впроваджено результатів досліджень у виробництво,  - 

11 впроваджено результатів досліджень в навчальний процес; - 

12 участь представників наукової школи в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах 
наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

4 

13 наявність почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій, одержаних представниками 
наукової школи. 

 

 

Керівник наукової школи ________________________________________                                           д.е.н., професор В.Я. Плаксієнко,  
 


	Під науковим консультуванням д. с.-г.н., професора В.М.Писаренка працюють аспіранти:

