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ПЛАН
науково-дослідних робіт на кафедрі у 2020 році

№ з/
п

Науково-дослідні роботи, що плануються до виконання
Запланована

кількість,
одиниць

1. ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ ІЗ ЗАМОВНИКАМИ

1.1
«Розроблення науково обґрунтованих рішень щодо стабілізації виробництва 
сільськогосподарської продукції за умов інтенсифікації та глобального потепління» для 
сільськогосподарських підприємств
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2
ЗА КАФЕДРАЛЬНИМИ ТЕМАТИКАМИ

(ініціативні наукові тематики, без фінансування)

2.1.

що завершуються у звітному році:
1.  Писаренко  П.В.  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор.  Тематика  науково-
дослідної  роботи:  Розробка  оптимальних  енергетичних  систем  з  урахуванням  наявного
потенціалу відновлювальних джерел енергії в умовах Лісостепу України.  № 0117 U000397
(2017-2021 рр)
2.  Ласло  О.О.,  кандидат  сільськогосподарських  наук,  доцент «Агроекологічні  аспекти
створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій». № 0116 U005721
(2017-2021 рр. )
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2.2.

перехідні 
1.  Писаренко  П.В.,  «Теоретичне  і  експериментальне  обґрунтування  системи  відновлення
техногенно забруднених територій».  № 0119 U002816 (2019-2024 рр.)
2.  Гангур  В.В.  «Інноваційні  прийоми  підвищення  продуктивності  та  поліпшення  якості
врожаю сільськогосподарських культур для цільового використання» №  0120U101840

4

2.3 нові
1. Розроблення науково обґрунтованих рішень щодо стабілізації виробництва 

1



сільськогосподарської продукції за умов інтенсифікації виробництва та глобального 
потепління. № 0121U100671 (02.2021-02.2026рр). Керівник: Поспєлов С.В. 

ПЛАН НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

3.1 План проведення наукових заходів 2

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій:  Дев’ята міжнародна науково-практична 
конференція., травень-червень 2021 р
Всеукраїнська науково-практична конференція «ДРУГІ САЗАНОВСЬКІ ЧИТАННЯ», листопад 2021  року

3.2

Заплановано участь в редакційних колегіях наукових журналів
1. Писаренко П.В. д.с.г.н, професор — заступник головного редактора фахового журналу 
“Вісник ПДАА”
2. Поспєлов С.В. к.сг.н, професор — член редакційної колегії з галузі “Сільське 
господарство” фахового журналу «Вісник ПДАА»
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3.3

Заплановано участь в організаційних комітетах наукових конференцій
1. Поспєлов С.В. д.с.г.н, професор  - відповідальний редактор міжнародної наукової 
конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій»
2. Поспєлов С.В. д.с.г.н, професор - відповідальний редактор Всеукраїнської науково-
практичної конференції «ДРУГІ САЗАНОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
3. Поспєлов С.В. д.с.г.н, професор - член редколегії міжнародної науково-практичної 
конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень» , Лубни, Дослідна 
станція лікарських рослин

3

3.4
Заплановано участь в експертних радах, журі
Писаренко П.В. д.с.г.н, професор - член експертної Ради МОН «Екологія»

1

3.5 Заплановано участь в спеціалізованих вчених радах
Писаренко  П.В.  д.с.г.н,  професор  -  член  спеціалізованої  вченої  ради  ЖНАЕУ;  член

1



спеціалізованої вченої ради ДДАЕУ
НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

План науково-дослідної роботи студентів: протягом 2021 року у рамках наукової ініціативної  тематики кафедри
“Розроблення науково обґрунтованих рішень щодо стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції за умов
інтенсифікації  та  глобального  потепління”  заплановано  опублікування  тез  доповідей  за  темами  магістерських
дипломних робіт як із викладачами кафедри так і самостійно.

НАУКОВА РОБОТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

За  період  2021  року  викладачами  кафедри  заплановано  взяти  участь  у  науково-практичних,  методичних  та
конференціях професорсько-викладацького складу ПДАА міжнародного та всеукраїнського рівня, як самостійно так і у
співавторстві опубліковано низку праць. Крім того, заплановано публікацію статей у фахових виданнях України, за
кордоном  (у  міжнародних  виданнях),  у  виданнях,  що  включені  до  міжнародних  науковометричних  базах  даних
(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus), у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, видання
та публікація розділів у колективних монографіях.

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент Оксана ЛАСЛО


