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Узагальнюючі показники 

 планування науково-дослідних робіт,  
факультету агротехнологій та екології  кафедри   землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова, 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 
на 2017 рік  

 

№ з/п Найменування показників Вимір Планова кількість 
1 НДР, які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) од  

2 НДР, які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 
проекти) од  

3 НДР, які будуть виконуватись за господарськими договорами, усього од  

3.1 у т.ч., 
перехідних од  

3.2 нових  од  
4 Консультативні (наукові) послуги, які будуть виконуватись за господарськими договорами од 8 
5 НДР, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників, усього (п. 1 + п.2 + п.3 + п.4) од 8 
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ПРОПОЗИЦІЇ 
до тематичного плану науково-дослідних робіт  

факультету агротехнологій та екології  кафедри   землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова, 
які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2017 рік  
 

№ 
з/п 

Тематика  
науково-дослідної (дослідно-

конструкторської) 
роботи 

 

Науковий керівник 
(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 
звання) 

Виконавці 
(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 
звання) 

Строки 
виконання 

(місяць, 
рік)  

Підприємство 
(організація), що буде 
фінансувати роботу; 
місце знаходження 

Очікувані наукові результати  
в плановому році  

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра  

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 
які будуть виконуватись за державним замовленням (держбюджетними темами) 

1       
Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 

які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 
1       
2       

… Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись за господарськими договорами 

Перехідні 
1       
2       
…       
Нові 
       
1       
2       
…       
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… Заплановано до виконання консультативних (наукових) послуг, які будуть виконуватись за господарськими договорами 

1 

Агроекологічні аспекти 
застосування бакових 
сумішей пестицидів на 
посівах кукурудзи 

Тараненко С.В., 
кандидат с.-г. наук, 
доцент 

Тараненко С.В., 
кандидат с.-г. 
наук, доцент 

2017 р. 
фізична особа 
Здор Вячеслав 
Миколайович   

1. Вивчення сумісності 
препаратів та речовин, що 
плануються вноситись під 
час вирощування культури; 
2. Визначити оптимальний 
склад бакової суміші та її 
вплив на урожайність та 
якість зерна кукурудзи 

2 

Розробка бізнес-планів 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур за органічними 
стандартами, які вирощує 
фізична особа 

Чайка Т.О., 
 кандидат екон. наук 

Чайка Т.О., 
кандидат екон. 
наук 

2017 р. 

фізична особа 
Олексюк В.С., 
Харківська обл., с. 
Веселе 

1. Складання технологічних 
карт вирощування 
сільськогосподарських 
культур за органічними 
стандартами, які вирощує 
фізична особа. 
2. Розробка бізнес-планів 
ефективності вирощування 
сільськогосподарських 
культур за органічними 
стандартами та надання 
рекомендацій щодо 
реалізації отриманої органіч-
ної сільськогосподарської 
продукції. 

3 
Відновлення структурного 
стану та родючості ґрунтів 
біологічними методами 

Ласло О.О., 
кандидат с.-г. наук, 
доцент 

Ласло О.О., 
кандидат с.-г. 
наук, доцент 

2017 р. ПП «Інститут 
агрономії» 

Проведення Лабораторією 
Агроекологічного 
моніторингу хімічного 
аналізу пред’явлених 
Замовником зразків ґрунту. 
Розробка заходів з 
оптимізації стану ґрунту за 
допомогою мікробіологічних 
препаратів  

4 Використання мікродобрив 
виробництва компанії Воропіна В.О. Воропіна В.О. 2017 р. фізична особа  

Воропін С.П. 
Підвищення врожайності 
соняшнику, зерна кукурудзи 
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«Адоб» при вирощуванні 
сільськогосподарських 
культур 

на 10-15 %. 

5 

Удосконалення існуючих та 
провадження сучасних 
технологій вирощування 
сільськогосподарських 
культур  
 

Диченко О.Ю.,  
кандидат с.-г. наук 

Диченко О.Ю.,  
кандидат с.-г. 
наук 

січень-
грудень, 
2017 р. 

фізична особа  
Скриль Ю.В., 
Полтавська область, 
Машівський р-н., 
 с. Куми 

1. Удосконалення 
існуючих технологій 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур, які вирощує 
фізична особа. 

2. Впровадження 
прогресивних технологій 
вирощування, які включають 
найновіші досягнення науки 
і виробництва, випробувані в 
передових господарствах.  

6 Система удобрення в 
органічному землеробстві 

Опара М.М., 
кандидат с.-г. наук, 
доцент 
 

Опара М.М., 
кандидат с.-г. 
наук, доцент 
 

2017-2018 рр. 
Асоціація фермеров 
області «Відродження 
Полтавщини» 

Одержання екологічно 
безпечної продукції 

7 

Проектування системи 
крапельного зрошення 
овочевих культур відкритого 
грунту 

Біленко О.П.,  
кандидат с.-г. наук 

Біленко О.П., 
кандидат с.-г. 
наук 

2017 р. фізична особа 
Черкасова А.М. 

Побудова системи 
крапельного зрошення 

8 
Ефективність біопрепаратів 
в технології вирощування 
ріпаку озимого 

Гордєєва О.Ф., 
кандидат с.-г. наук 

Гордєєва О.Ф., 
кандидат с.-г. 
наук 

2017 р. фізична особа 
Григоришен В.І. 

Очікується позитивний 
вплив біопрепаратів Альбіт і 
Гуапсин на врожайність і 
якість насіння ріпаку 
озимого 

       
 
 

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, 
ст. викладач                                                                                                                                                              О.Ф.Гордєєва 

 
«_____» _______________________ 201__ р. 
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ФОРМА 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

КАФЕДРИ ЗЕМЛЕРОБСТВА І АГРОХІМІЇ ім. В.І.САЗАНОВА  
ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 

ЗА КАФЕДРАЛЬНИМИ ТЕМАТИКАМИ 
НА  2017  КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

 
 

 
 

 
Ухвалено: 

на засіданні кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова  
протокол № ____ від _______________ 20____ року 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
,Завідувач кафедри землеробства 
і агрохімії ім. В.І.Сазанова, доцент 
 
_________________________О.В.МІЩЕНКО 
 
«_____»  __________________ 20_____ р. 
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Узагальнюючі показники  
планування науково-дослідних робіт  

факультету агротехнологій та екології  кафедри   землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова, 
які будуть виконуватися на кафедрі  у межах робочого часу викладачів,  

на 2017 рік 
 

№ з/п Найменування показників Вимір Планова кількість 
1 НДР за кафедральними тематиками зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього од 4 

1.1 у т.ч., 
завершених  од  

1.2 перехідних  од 3 
 1.3. нових  од 1 

2 НДР за кафедральними тематиками без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього од 11 

2.1. у т.ч., 
завершених  од  

2.2. перехідних  од 10 
2.3. нових  од 1 
3 НДР, що плануються до виконання за кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) од 15 
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Пропозиції 

до тематичного плану науково-дослідних робіт  
факультету агротехнологій та екології   

які будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів, 
факультету,  кафедри  землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова,  

на 2017 рік 
 

№ 
з/п 

Тематика  
науково-дослідної 

роботи 
 

Підстава до 
виконання  
(витягу із 

протоколу № 
засідання 

кафедри, дата) 

Державний 
реєстраційний 

номер 
(при наявності) 

Науковий керівник 
(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене звання) 

Строки 
виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  
в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра  

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 
 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

1 
Розвиток АПК на 
засадах раціонального 
природокористування 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. 0114U000625 

Писаренко П.В., 
доктор с.-г. наук, 
професор; 
Чайка Т.О., 
кандидат екон. наук  

2014-2019 рр. 

Теоретико-методологічне 
обґрунтування наукових засад та 
розроблення практичних 
рекомендацій щодо розвитку АПК 
на засадах раціонального 
природокористування, здатного 
забезпечити відновлення природних 
ресурсів і продовольчу безпеку 
України 

2 

Розробити екологічно-
безпечні технології 
продуктивного 
культивування 
лікарських і 
ефіроолійних рослин, 
та отримання 
високоякісної сировини 
 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. 0114 U 004862 

Поспєлов С.В., 
кандидат с.-г. наук, 
доцент 

01.2014-
12.2019 

Розробка елементів технологій 
вирощування лікарських культур 
(ехінацеї, календули, валеріани 
тощо) на засадах екологічної 
безпеки та якості сировини, 
розробка методів ефективної 
регуляції та стимуляції 
продуктивності культур. 
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3 

Провести пошук 
речовин природного 
походження та вивчити 
їх дію з метою 
підвищення 
адаптивного потенціалу 
та продуктивності 
рослин в умовах 
інтенсивного та 
органічного 
землеробства. 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. 0114 U 004860 

Поспєлов С.В., 
кандидат с.-г. наук, 
доцент 

01.2014-
12.2019 

Виявлення речовин природного 
походження, які мали б 
стимулюючу, адаптивну, 
фунгистатичну дію на рослинні 
об’єкти, опрацювання оптимальних 
концентрацій їх дії та об’єкти 
застосування.  

4 

Агроекологічні аспекти 
створення й 
ефективного 
функціонування 
екологічно стабільних 
територій 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. 116 U005721 

 

Ласло О.О.,  
кандидат с.-г. наук, 
доцент 

2017-2021 рр. 

проведення районування з 
виділенням екологічно стабільних 
територій для вирощування 
органічної продукції 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 
 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 

1 
Вплив мікродобрив на 
урожайність і якість 
зерна сої 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х 

Опара М.М.,  
кандидат с.-г. наук, 
доцент  

2012-2018 рр. 

Реагування різних сортів сої на 
внесення мікродобрив і, як 
результат, на  рівень урожайності та 
якості зерна. 
За результатами досліджень 
запланований виступ на 
конференції та підготовка 
друкованих тез доповідей. 

2 

Агроекологічні засади 
створення 
продуктивних 
агроценозів рицини 
(Ricinus communis) у 
Лісостепу України 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х 

Шокало Н.С., 
кандидат с.-г. наук, 
доцент  

2015-2019 рр. 

Адаптованість рицини до 
вирощування в умовах Лісостепу 
України. 
За результатами досліджень 
запланована наукова публікація. 

3 
Оцінка вмісту і запасів 
гумусу в чорноземі 
типовому при застосу-

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х 

Міщенко О.В.,  
кандидат с.-г. наук, 
доцент  

2014-2018 рр. 
Зміни вмісту і запасів гумусу в 
чорноземі типовому в залежності 
від технологій вирощування 
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ванні ґрунтозахисних 
технологій вирощу-
вання сільськогоспо-
дарських культур 

сільськогосподарських культур. 

4 

Агробіологічне 
обґрунтування 
застосування 
препаратів рослинного 
походження 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х Нагорна С.В., 

кандидат с.-г. наук 2016-2018 рр. 

Вплив рослинних препаратів на 
врожайність і якість продукції 
сільськогосподарських культур. 
За результатами досліджень 
запланований виступ на 
конференції та підготовка 
друкованих тез доповідей. 

5 

Агроекологічні аспекти 
застосування бакових 
сумішей пестицидів на 
посівах 
сільськогосподарських 
культур 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х 

Тараненко С.В., 
кандидат с.-г. наук, 
доцент  

2017-2018 рр. 

1. Вивчення сумісності препаратів 
та речовин, що плануються 
вноситись під час вирощування 
культур 
2. Визначити оптимальний склад 
бакових сумішей та їх вплив на 
урожайність та якість основної 
продукції культур 

6 

Агроекологічна 
оптимізація систем 
удобрення с-г культур 
та шляхи підвищення 
родючості ґрунтів 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х Диченко О.Ю.,  

кандидат с.-г. наук 2016-2020 рр. 

Очікується визначити вплив 
водорозчинних комплексних 
добрив, які містять підібраний 
комплекс макро- і мікроелементів 
під конкретний етап органогенезу 
с.-г. культур у необхідній кількості.  
Планується підготувати та 
опублікувати отримані результати 
наукових досліджень у фахових 
виданнях та у міжнародних і 
всеукраїнських конференціях. 

7 

Вивчення впливу 
Гуміфілду на 
продуктивність 
пшениці озимої 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х Воропіна В.О. 2015-2018 рр. 

Очікується збільшення врожайності 
та підвищення якості зерна озимої 
пшениці. 
За результатами досліджень 
запланований виступ на 
конференції та підготовка 
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друкованих тез доповідей. 

8 

Вивчення негативних 
змін і деградації 
ґрунтового покриву 
унаслідок впливу 
антропогенних 
чинників з метою 
створення екологічно 
стабільних районів 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х 

Ласло О.О., 
 кандидат с.-г. наук, 
доцент 

2013-2017 рр. 

проведення районування територій 
з екологічної невідповідності 
сучасного використання орних 
земель у системі органічного 
землеробства Полтавської області 
 

9 

Розробка регулювання 
водного режиму 
овочевих культур при 
застосуванні 
крапельного зрошення 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х Біленко О.П., 

кандидат с.-г. наук  2012-2019 рр. 

Очікується обґрунтування  
використання  крапельних систем 
поливу  в фермерських 
господарствах 
Підготовка тез для науково-
практичної конференуії 

10 

Дослідження стану 
лісозахисних полос на 
території господарств 
області 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х Біленко О.П., 

кандидат с.-г. наук 2016-2019 рр. 

Очікується : 
- вивчення природоохоронних 
вимог до захисту грунтів у 
ерозієнебезпечних районах 
Полтавської області; 
- дослідити екологічний стан 
лісозахистних полос та сучасні 
еколого-технічні вимоги до 
рекультивації лісополос; 
- спрогнозувати наслідки 
можливого повного чи часткового 
знищення лісополос; 
- запропонувати природоохоронні 
заходи із захисту та відновленню 
лісозахистниз насаджень. 

11 

Ефективність 
мікродобрив і 
регуляторів росту на 
посівах ріпаку та 

протокол № 23 
від 22.02.2017 р. х Гордєєва О.Ф., 

кандидат с.-г. наук 2015-2019 рр. 

Очікується збільшення врожайності 
та покращення якості насіння 
ріпаку і гірчиці. 
За результатами досліджень 
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гірчиці запланований виступ на 
конференції та підготовка 
друкованих тез доповідей. 

 
 
  
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, 
ст. викладач                                                                                                                                                              О.Ф.Гордєєва 

 
«_____» _______________________ 201__ р. 
 
 


