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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ  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) 14 

з них,  
кандидатів наук 11 

докторів наук 2 

2 
загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 20 

з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді  

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 10 

 з них,  із захистом дисертації  

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього  

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього  
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  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. з них, 
загального фонду державного бюджету  

1.2. спеціального фонду державного бюджету  

2. за  угодами міжнародного співробітництва   

3. за господарськими договорами із замовниками   

3.1. з них, 
про виконання науково-дослідних робіт  

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг  

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  14 

4.1. з них, 
завершених  2 

4.2. перехідних  12 

4.3. нових   

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  14 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  3 

5.2.                               у т.ч., завершених  1 
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5.3.                                         перехідних 2 

 
 
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  16 

1.1. з них,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  2 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  8 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus)  

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

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

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

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

7. опубліковано монографій, усього  

7.1. з них,  
за кордоном  

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 3 

8.1. з них,  
за кордоном 1 
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9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників  

11. отримано охоронних документів, усього   

11.1. з них,  
патентів на винаходи  

11.2. патентів на корисну модель  

12. отримано свідоцтв авторського права  

13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього    

13.1. з них,  
нової техніки  

13.2. технологій  

13.3. матеріалів  

13.4. сортів рослин та порід тварин  

13.5. методів, теорій  

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього   2 

14.1. з них,  
нової техніки  

14.2. технологій 2 

14.3. матеріалів  

14.4. сортів рослин та порід тварин  
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14.5. методів, теорій  

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього    

15.1. з них,  
нової техніки  

15.2. технологій 1 

15.3. матеріалів  

15.4. сортів рослин та порід тварин  

15..5 методів, теорій  

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. з них,  
у національних наукових конкурсах  

16.2. у міжнародних наукових конкурсах  

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. з них,  
у національних наукових конкурсах  

17.2. у міжнародних наукових конкурсах  

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

 

Науковий керівник:  
Писаренко П.В., доктор 
сільськогосподарських наук, 
професор. 
Відповідальний виконавець: 
Ласло О.О., кандидат 
сільськогосподарських наук, 
доцент. 
Тематика науково-дослідної 
роботи: «Вивчення бактерицидної 
дії пробіотичних препаратів»  

2014-2016 

Спільно з Інститутом 
мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН 
України проведено 
дослідження бактерицидної 
дії пробіотиків та їх вплив 
на фітопатогени  
сільськогосподарських 
культур при їх зберіганні у 
зерносховищах. 
Відмінні риси і перевага 
отриманих результатів над 
вітчизняними чи 
зарубіжними аналогами: 
досліджувані препарати 
мають пробіотичну 
активність до фітопатогенів 
у розведенні 1:1000. 
Впроваджено результатів у 
виробництво: результати 
досліджень апробовано у 
ВАТ Кернел-Трейд  

Ефективність: 
ефективний захист зерна під 

час зберігання та повна 
екологічна безпечність 

- ВАТ «Кернел-
Трейд» 01135, м. 
Київ, вул. 
Дмитріївска, 92- 94 

 
 

25.02.2016 р. 
 

1.Результати наукової розробки 
внесено в навчальну програму 
для ЗВО спеціальності 201 
«Агрономія» 
Налагоджено співпрацю з ВАТ 
«Кернел-Трейд»  

 



 8 

 

Шокало Н.С, кандидат 
сільськогосподарських наук, 
доцент. 
Вплив біопрепаратів на 
урожайність і якість зерна сої» 

 
 

Наукова новизна: 
застосування біопрепарату 
навіть у складних 
екологічних умовах 
забезпечує позитивний 
ефект від його дії. 
Ефективність: приріст 
урожайності зерна становив 
близько 15%. 

Господарство 
фізичної особи 
Соломон В.М. 

22.06.2016 р. 
  

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

№
 
з/п 

Назва та автори 
розробки 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження (назва 
організації, відомча 
належність, адреса) 

Дата 
впроваджен

ня акту 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ /науковою 

установою від впровадження 
(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 
налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 
Кафедра землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова 

1 

«Вивчення 
бактерицидної дії 
пробіотичних 
препаратів» 
Науковий керівник:  
Писаренко П.В., 
доктор 
сільськогосподарських 
наук, професор. 
Відповідальний 
виконавець: Ласло 
О.О., кандидат 
сільськогосподарських 

Спільно з Інститутом 
мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН України 
проведено дослідження 
бактерицидної дії пробіотиків та 
їх вплив на фітопатогени  
сільськогосподарських культур 
при їх зберіганні у 
зерносховищах. 
Відмінні риси і перевага 
отриманих результатів над 
вітчизняними чи зарубіжними 
аналогами: досліджувані 

- ВАТ «Кернел-Трейд» 
01135, м. Київ, вул. 
Дмитріївска, 92- 94 
 

25.02.2016 
 
 

1.Результати наукової розробки 
внесено в навчальну програму для 
ЗВО спеціальності 201 «Агрономія» 
Налагоджено співпрацю з ВАТ 
«Кернел-Трейд»  
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наук, доцент. 
 

препарати мають пробіотичну 
активність до фітопатогенів у 
розведенні 1:1000. 
Впроваджено результатів у 
виробництво: результати 
досліджень апробовано у ВАТ 
Кернел-Трейд  

Ефективність: ефективний 
захист зерна під час зберігання та 
повна екологічна безпечність 

 
 
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     
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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: 

 

№ 
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     
2     

Міжнародні наукові конкурси 

1     
2     

 
Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА   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  6 

1.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 4 

1.2. міжнародних семінарів  

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 
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1.4. всеукраїнських семінарів  

1.5. інших 1 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього    

2.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій  

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  

2.3. інших  

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів (редактори колективної монографії) 3 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 7 

5 Участь в експертних радах, журі  

6 Участь в спеціалізованих вчених радах  

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  

8 Інше (вказати) редактори колективної монографії  

 
 
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 Міжнародна науково-практична Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти 26.02.2016 
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конференція створення й ефективного функціонування 
екологічно стабільних територій 

2 Міжнародна науково-практична 
конференція 

Розвиток АПК на засадах раціонального 
природокористування: екологічний, соціальний 
та економічний аспекти 

28.04.2016 

3 Международная научно-практическая 
конференция 

Продовольственная безопасность, 
импортозамещение и социально-экономические 
проблемы развития АПК 

9–10.06.2016 

4 
Международная очно-заочная научно-
методическая и практическая 
конференция 

Комплексное развитие сельских территорий  
и инновационные технологии  
в агропромышленном комплексе 

20-21.12.2016 

5 Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

Ефективне функціонування екологічно 
стабільних територій у контексті стратегії 
стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний 
та економічний аспекти 

28.12.2016 

6 П’ята Міжнародна науково-практична 
інтернет конференції 

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого 
до новітніх технологій 26-27.12.2016 

7    

Студентські наукові заходи 

1    

2    
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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 
звання) 

Вид участи  
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 
Чайка Т.О., к.е.н., доцент, 
Ласло О.О., к.с.-г.н., доцент 
 

Організаційний комітет 
Міжнародна науково-практична конференція: 
«Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення 
й ефективного функціонування екологічно стабільних 
територій» 

26.02.2016 

2 
Чайка Т.О., к.е.н., доцент, 
Ласло О.О., к.с.-г.н., доцент 
 

Організаційний комітет 
Міжнародна науково-практична конференція:: «Розвиток 
АПК на засадах раціонального природокористування: 
екологічний, соціальний та економічний аспекти» 

28.04.2016 

3 Чайка Т.О., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет 
Міжнародна науково-практична конференція: 
«Продовольственная безопасность, импортозамещение и 
социально-экономические проблемы развития АПК» 

9–10.06.2016 

4 Чайка Т.О., к.е.н., доцент 

Організаційний комітет 
Международная очно-заочная научно-методическая и 
практическая конференция: «Комплексное развитие 
сельских территорий и инновационные технологии в 
агропромышленном комплексе» 

20-21.12.2016 

5 
Чайка Т.О., к.е.н., доцент, 
Ласло О.О., к.с.-г.н., доцент 
 

Організаційний комітет 
Всеукраїнська науково-практична конференція: «Ефективне 
функціонування екологічно стабільних територій у контексті 
стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та 
економічний аспекти» 

28.12.2016 
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6 Поспєлов С.В., к.с.-г.н., 
доцент 

Організаційний комітет 
П’ята Міжнародна науково-практична інтернет конференції:  
«Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх 
технологій» 

26-27.12.2016 

7 Поспєлов С.В., к.с.-г.н., 
доцент 

Організаційний комітет 
ІIІ Міжнародна наукова конференція, 
Присвячена 100-річчю Дослідної станції лікарських рослин: 
«Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень» 

14 – 15 липня 2016 
року 

6 

Писаренко П.В., д.с.-г.н., 
професор; 
Ласло О.О., к.с.-г.н., доцент; 
Чайка Т.О., к.е.н., доцент 

Редактори колективної монографії: «Агроекологічні, 
соціальні та економічні аспекти створення й ефективного 
функціонування екологічно стабільних територій». – 
Полтава: ПДАА. – 2016. – 230 с. 

 

2016 

      

 
 
3.4.  Участь колективу  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  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  

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 
міською державною адміністрацією, усього  

3 Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 5 

4 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього 6 

 
 
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 Наукова лабораторія 
агроекологічного моніторингу 

Проведення  вимірювань у сфері 
контролю якості ґрунтів, води та 
сировини рослинного походження.  
У Лабораторії проводиться 
вимірювання 32 метрологічних 
показників. 
Компетентність Лабораторії 
забезпечується функціонуванням 
упровадженої системи управління 

Перелік науково-дослідних робіт та результативні 
показники їх виконання 

Здійснення хімічного аналізу зразків води й ґрунту та 
опрацювання пропозицій щодо усунення негативних 
факторів впливу на агроекосистеми. Проведення аналізів 
згідно заявок фізичних та юридичних осіб на визначення 
органолептичних показників, а саме: хімічний аналіз 
зразків із систем централізованого постачання, природних 
та штучних водойм та колодязів; біоіндикація ґрунтових 



 16 

якістю відповідно вимог 
національного стандарту ДСТУ, 
ISO 9001:2009. Ведуться 
дослідження у напрямі вивчення 
бактерицидної дії пробіотичних 
препаратів; визначення якісного 
складу ґрунтової ризосфери 
сільськогосподарських культур при 
використанні ЕМ-препаратів; 
вивчення негативних змін і 
деградації ґрунтового покриву 
унаслідок впливу антропогенних 
чинників; пошуку речовин 
природного походження та 
вивчення їх дії з метою підвищення 
адаптивного потенціалу та 
продуктивності; розробка 
екологічно безпечних технологій 
продуктивного культивування 
лікарських та ефіроолійних рослин і 
отримання високоякісної сировини; 
дослідження продуктивних 
агроценозів рицини та її якісних 
показників; агробіологічне 
обґрунтування застосування 
препаратів рослинного походження. 

зразків за допомогою вищих рослин; біоіндикація зразків 
води за допомогою іхтіофауни та фітопланктону; 
розроблення рекомендацій щодо покращення 
агрофізичних показників ґрунту на основі проведених 
метрологічних досліджень. Надання консультативних 
послуг, що фінансуються за господарськими договорами 
із замовниками. Виконання досліджень відповідно НДР в 
межах кафедральної тематики (8 наукових тем). 

 
 

2    

 
 
 
 
 
 
 



 17 

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     

2     

 
 
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 

Дніпропетровський 
державний аграрно-
економічний 
університет 

Проведення міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

2 Україна 

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет 

Проведення міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

3 
Україна Миколаївський 

національний 
аграрний університет 

Проведення міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

4 

Україна Національний 
університет водних 
ресурсів та 
природокористування 

Проведення міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

5 

Україна Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва 

Проведення міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Польща Варшавський 
університет 

Проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 

Проведені науково-
практичні конференції, 
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сільського 
господарства 

співпрацю збірник тез 

2 Польща Вроцлавський 
університет 

Проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

3 Молдавія Державний аграрний 
університет Молдови 

Проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю, 2013-
2018 рр. 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

4 Польща 

Краківський 
політехнічний 
університет ім. Т. 
Костюшки 

Проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

5 Росія 

ФДБНУ Сибірський 
науково-дослідний 
інститут економіки 
сільського 
господарства 
Россільгоспакадемії 

Проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю, 2013-
2018 рр. 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

6 Росія 

ФДБОУ ВПО 
«Курганська 
державна 
сільськогосподарська 
аграрна академія 
ім. Т.С. Мальцева» 

Проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
збірник тез 

 
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). 
 
У результаті наукової роботи студентів опубліковано 18 тез доповідей на наукових конференціях, з них 11 – самостійно 
студентами 
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№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

з них,   
самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт   

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. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  3 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 3 

5.2.             – Міжнародних олімпіад  

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього   

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 1 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  
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7.1. з них,   
самостійно студентами  

 
Розділ 6. ІНШЕ 

 
Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 
ДОДАТКИ 

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

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

1 Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних 



 22 

територій / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – П. : Видавництво «Сімон», 2016. – (125-133 с.) 

2 

Вирішення проблеми концентрації агрохолдингами земель сільськогосподарського призначення у контексті 
розвитку / Н.В. Дем’яненко, Т.О. Чайка, І.О. Яснолоб // Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й 
ефективного функціонування екологічно стабільних територій / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – 
П. : Видавництво «Сімон», 2016. – 230 с. – С. 176–196. 

3 
Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: монография/ Глава 3. Утилизация отходов выращивания и 
переработки лекарственных растений / Поспелов С.В., Поспелова А.Д., Нагорная С.В.-.Изд. АНС «СибАК», 2016. –
С.68-84. 

4 

1. Застосування засобів дистанційного зондування землі для оцінки варіювання у просторі та часі рослинного 
покриву / Диченко О. Ю., Нагорна С.В. // Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й 
ефективного функціонування екологічно стабільних територій / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. 
– П. : Видавництво «Сімон», 2016. – С. 26-33.. 

 
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  
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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 . 
2  

 
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      
2      

Свідоцтва авторського права 

1      
2      
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ДОДАТОК 7 
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді додається на 3 арк. 
 
Писаренко П.В., доктор сільськогосподарських наук, професор 
Наукова тема: «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування» (державний реєстраційний номер 
0114U000625). 
Наукова тема: «Вивчення негативних змін і деградації ґрунтового покриву унаслідок впливу антропогенних чинників з 
метою створення екологічно стабільних районів» (державний реєстраційний номер 0114U000625). 
Наукова тема: «Визначення якісного складу ґрунтової ризосфери сільськогосподарських культур при використанні ЕМ-
препаратів»  
 
Чайка Т.О., кандидат економічних наук 
Наукова тема: «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування» (державний реєстраційний номер 
0114U000625). 
Статті за темою: 
1. Дем’яненко Н.В. Вирішення проблеми концентрації агрохолдингами земель сільськогосподарського призначення у 

контексті розвитку : кол. монограф. / Н.В. Дем’яненко, Т.О. Чайка, І.О. Яснолоб // Агроекологічні, соціальні та 
економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій / за ред. П.В. 
Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – П. : Видавництво «Сімон», 2016. – 230 с. – С. 176–196. 

2. Чайка Т.О. Живлення рослин та роль ЕМ-препаратів в органічному землеробстві / Т.О. Чайка // Аграрний бюлетень. – 
2016. - №7 (80). – С. 21-22. 

3. Чайка Т.О. Технологія вирощування органічної сої та пшениці озимої на фураж, їх економічна ефективність / Т.О. 
Чайка, С.В. Пономаренко // Агроном. – 2016. – №2 (52). – травень. – 228 с. – С. 106–111. 

4. Chaika T. The system of agrarian logistics: definition, main tasks and conditions of its functioning / T. Chaika, T. Voronko-
Nevidnycha, I. Yasnolob, O. Zoria // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie. – Nr 21 (2016). – S. 200. 
– s. 70–79. 

 
Поспєлов С.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Наукова тема: «Провести пошук речовин природного походження та вивчити їх дію з метою підвищення адаптивного 
потенціалу та продуктивності рослин в умовах інтенсивного та органічного землеробства» (№ 0114U004860) 
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Статті за темою: 
1. Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: монография/ Глава 3. Утилизация отходов выращивания и 

переработки лекарственных растений /Поспелов С.В., Поспелова А.Д., Нагорная С.В.- Изд. АНС «СибАК», 2016. – 
С.68-84. 

Наукова тема: «Розробити екологічно безпечні технології продуктивного культивування лікарських і ефіроолійних 
рослин, та отримання високоякісної сировини» (№ 0114U004862) 
Статті за темою: 
1. Поспєлов С.В. Морфометричні параметри насіння представників роду Echinacea Moench та їхній зв’язок з 

агрометеорологічними чинниками// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2015.- №3-4 (28-29).- С. 39-
44. 

2. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п’ятої Міжнародної науково-
практичної інтернет конференції (Полтава, 26-27 грудня 2016 р.) /відпов. ред. С.В.Поспєлов. - Полтава, 2016.- 220 с. 

 
 
Нагорна С.В.. кандидат сільськогосподарських наук 
Наукова тема: «Агробіологічне обґрунтування застосування препаратів рослинного походження» 
Статті за темою: 
1. Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: монография/ Глава 3. Утилизация отходов выращивания и 

переработки лекарственных растений / Поспелов С.В., Поспелова А.Д., Нагорная С.В.-.Изд. АНС «СибАК», 2016. –
С.68-84. 

2. 2. Застосування засобів дистанційного зондування землі для оцінки варіювання у просторі та часі рослинного 
покриву / Диченко О. Ю., Нагорна С.В. // Стаття у колективній монографії «Агроекологічні, соціальні та економічні 
аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» [за ред. П.В. Писаренка, Т.О. 
Чайки, О.О. Ласло]. – Полтава: ПДАА. – 2016. – С. 26-33. 

 
Диченко О.Ю., кандидат сільськогосподарських наук 
Наукова тема: «Екологічні закономірності динаміки популяцій шкідників буряків цукрових у Центральному Лісостепу 
України». 
Статті за темою: 
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3. Застосування засобів дистанційного зондування землі для оцінки варіювання у просторі та часі рослинного 
покриву / Диченко О. Ю., Нагорна С.В. // Стаття у колективній монографії «Агроекологічні, соціальні та економічні 
аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» [за ред. П.В. Писаренка, Т.О. 
Чайки, О.О. Ласло]. – Полтава: ПДАА. – 2016. – С. 26-33. 
 

Опара М.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Наукова тема: «Вплив мікродобрив на урожайність і якість зерна сої» 
 
Міщенко О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Наукова тема: «Оцінка вмісту і запасів гумусу в чорноземі типовому при застосуванні ґрунтозахисних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур». 
 
Ласло О.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Наукова тема: «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» 
(2017-2021) 
Наукова тема: «Вивчення негативних змін і деградації ґрунтового покриву унаслідок впливу антропогенних чинників з 
метою створення екологічно стабільних районів». 
 
Шокало Н.С., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Наукова тема: «Агроекологічні засади створення продуктивних агроценозів рицини (Ricinus communis) у Лісостепу 
України»  
 
Тараненко С.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Наукова тема: «Агроекологічні аспекти біологічного різноманіття ґрунту Полтавщини» 

 
 
Гордєєва О.Ф., кандидат сільськогосподарських наук 
Наукова тема: «Ефективність мікродобрив і регуляторів росту на посівах ріпаку та гірчиці». 
 
Біленко О.П., кандидат сільськогосподарських наук 
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Наукова тема: «Розробка регулювання водного режиму овочевих культур при застосуванні крапельного 
зрошення». 
Наукова тема: «Дослідження стану лісозахисних полос на території господарств області». 
 
Воропіна В.О. 
Наукова тема: «Вивчення впливу Гуміфілду на продуктивність пшениці озимої». 
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