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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Розвиток АПК на 
засадах раціонального 
природокористування  

Протокол 
засідання 
кафедри 

Полтавської 
державної 
аграрної 

академії №3 
від 

12.10.2015 

0114U000625 

Писаренко 
П.В. доктор 

с-г наук, 
професор 

Галицька 
М.А. 

Чайка Т.О. 

2014-
2018  

Наукові результати етапу 
дослідження 2017 року: 

- укладання 
госпдоговорів на виконання 
робіт за кошти замовників; 

- підготовка та  друк 
наукових публікацій 

(монографій, підручників, 
навчальних посібників, 

статей); 
- проведення науково-
практичних конференцій; 

- участь в науково-
практичних конференціях, 

друк тез доповідей; 
- впровадження наукових 

розробок у діяльність 
підприємств, ВНЗів. 

- - залучення до наукової 
роботи студентів. 

- отримання охоронних 
документів; 

- захист робіт 
(магістерських, 

кандидатських, докторських). 

2.  Пошук речовин 
природного - 0114U004862 Писаренко 

П.В. доктор 
Писаренко 
П.В. доктор 

2014-
2018 

Наукові результати етапу 
дослідження 2017 року: 



походження та 
вивчення їх дії з метою 

підвищення 
адаптивного потенціалу 

та продуктивності 
рослин в умовах 
інтенсивного та 

органічного 
землеробства 

с-г наук, 
професор 

с-г наук, 
професор 

- укладання 
госпдоговорів на виконання 
робіт за кошти замовників; 

- підготовка та  друк 
наукових публікацій 

(монографій, підручників, 
навчальних посібників, 

статей); 
- проведення науково-
практичних конференцій; 

- участь в науково-
практичних конференціях, 

друк тез доповідей; 
- впровадження наукових 

розробок у діяльність 
підприємств, ВНЗів. 

- - залучення до наукової 
роботи студентів. 

- отримання охоронних 
документів; 

- захист робіт 
(магістерських, 

кандидатських, докторських). 

3. 

Агроекологічні аспекти 
створення й 
ефективного 

функціонування 
екологічно стабільних 

територій 

- 0116U005721 

Ласло О.О., 
кандидат с.-

г. наук, 
доцент 

Ласло О.О., 
кандидат с.-

г. наук, 
доцент 

2016-
2021 

Наукові результати етапу 
дослідження 2017 року: 
- підготовка та  друк 

наукових публікацій 
(монографій, статей); 

- проведення науково-
практичних конференцій; 

- участь в науково-
практичних конференціях, 



друк тез доповідей; 
-  залучення до наукової 

роботи студентів; 
- захист робіт 
(магістерських). 

4. 

Агроекологічна 
оптимізація систем 

удобрення с.-г. культур 
та шляхи підвищення 

родючості ґрунтів 

- 0117U005426 

Диченко 
О.Ю., 

кандидат с.-
г. наук 

Диченко 
О.Ю., 

кандидат с.-
г. наук 

2017-
2021 

Наукові результати етапу 
дослідження 2017 року: 
- підготовка та  друк 

наукових публікацій 
(монографій, статей); 
- участь в науково-

практичних конференціях, 
друк тез доповідей; 

-  залучення до наукової 
роботи студентів. 

5. 

Обґрунтування 
агроекологічного 

застосування 
препаратів рослинного 

походження 

- 0117U005427 

Нагорна 
С.В., 

кандидат с.-
г. наук 

Нагорна 
С.В., 

кандидат с.-
г. наук 

2017-
2021 

Наукові результати етапу 
дослідження 2017 року: 
- підготовка та  друк 

наукових публікацій 
(монографій, статей); 
- участь в науково-

практичних конференціях, 
друк тез доповідей; 

-  залучення до наукової 
роботи студентів. 

 
 
 
 
 
 
 



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

державної реєстрації в УкрІНТЕІ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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  

х 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. 

Ефективність 
мікродобрив і 
регуляторів росту на 
посівах ріпаку та 
гірчиці 

протокол № 23 
від 22.02.2017 
р. 

х 
Гордєєва О.Ф., 
кандидат с.-г. 
наук 

х 2015-
2019 рр. 

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

3. 

Оцінка вмісту і запасів 
гумусу в чорноземі 
типовому при застосу-
ванні ґрунтозахисних 
технологій вирощу-
вання сільськогоспо-
дарських культур 

протокол № 23 
від 22.02.2017 
р. 

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

х 2014-
2018 рр. 

Зміни вмісту і запасів гумусу 
в чорноземі типовому в 
залежності від технологій 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур. 

4. 

Агробіологічне 
обґрунтування 
застосування 
препаратів рослинного 
походження 

протокол № 23 
від 22.02.2017 
р. 

х 
Нагорна С.В., 
кандидат с.-г. 
наук 

х 2016-
2018 рр. 

Вплив рослинних препаратів 
на врожайність і якість 
продукції с.-г. 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  

х 
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 

х 
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. х 2015-
2018 рр. 

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

8. 
Вивчення негативних 
змін і деградації 
ґрунтового покриву 

протокол № 23 
від 22.02.2017 
р. 

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

х 
2013-
2018 
рр. 

проведення районування 
територій з екологічної 
невідповідності сучасного 



унаслідок впливу 
антропогенних 
чинників з метою 
створення екологічно 
стабільних районів 

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  

х 
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 

х 
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. 

       
        Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, 
       доцент                                                                                                                                                     О.Ю.Диченко 
      «_____» _______________________ 201__ р. 


