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                                                                                                                                                   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. 



Узагальнюючі показники 

 планування науково-дослідних робіт,  

факультету АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ, 

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2019 рік  

 

№ з/п Найменування показників Вимір Кількість 

1 НДР, які будуть виконуватись за державним замовленням(держбюджетними темами) од 1 

2 
НДР, які будуть виконуватись за угодами міжнародного співробітництва (гранти, 

наукові проекти) 
од 0 

3 НДР, які будуть виконуватись за господарськими договорами, усього од 1 

3.1 
у т.ч., 

перехідних 
од 1 

3.2 нових  од 0 

4 
Консультативні (наукові) послуги, які будуть виконуватись за господарськими 

договорами 
од 6 

5 
НДР, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників, усього (п. 1 + п.2 + п.3 + 

п.4) 
од 8 

 

 

 



 

ПЛАН 

 науково-дослідних робіт  

які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників 

на 2019 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 землеробства і агрохімії ім В.І. Сазанова 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт, 

які будуть виконуватись за державним замовленням(держбюджетними темами) 

 

0117U000397 від 10.02.2017 

р НДДКР «Розробка опти-

мальних енергетичних сис-

тем з урахуванням наявного 

потенціалу відновлюваних 

джерел енергії в умовах 

Лісостепу України» Полтав-

ської державної аграрної 

академії 

Писаренко П.В., 

д.с.-г.н, проф.   
 2017-2019 

Міністерство освіти та 

науки України 

Розробити, апробувати, та 

визначити ефективність 

функціональної моделі 

оптимальних енергетичних 

систем різної складності з 

урахуванням наявного 

потенціалу відновлюваних 

джерел енергії (сонячна, 

вітрова, геотермальна та 

енергія біомаси) у регіоні та 

енергетичного стану 

господарства 

Очікувані результати 

етапу:- представити 

оптимальну енергетичну 

систему різної складності, 

визначити особливості її 



впровадження та 

використання в умовах 

України, 

- комплексний підхід щодо 

оцінки енергетичної 

ефективності виробництва 

про польових та 

енергетичних культур за 

різних технологій 

виробництва з урахуванням 

ресурсо- і енергозбереження 

в рослинництві. 

Звітна документація:- 

договори про співпрацю, 

розробка методології 

енергоконверсії біопалива, 

- статті у фахових виданнях 

ДАК України та НМБ 

«Скопус», навчальні 

посібники та рекомендації, 

захист магістерських робіт 

студентів, отримання 

патентів на корисні моделі, 

свідоцтв авторського права 

на наукові твори, видання 

монографій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

НДР «Аналіз якості змішу-

вання на однорідність пре-

міксів з використанням мік-

ротрейсерів» 

Крикунова В.Ю., 

к. х.н., доцент 

Короткова І.В., 

к.х.н., доцент 

Сахно Т.В., 

доктор хім.наук, 

проф. 

Ромашко Т.П., 

к.х.н., доцент 

2017-2019 

Договір № 21 від 04 

квітня 2017 року. ТОВ 

«Інбел», Novakora, м. 

Новомосковськ 

Розробити, апробувати, та 

визначити однорідність 

змішування продукції на 

різних етапах виробництва. 

Очікувані результати етапу:  

Виконання досліджень 

згідно узгоджених методик, 

статистична обробка 

результатів та їх 

інтерпретація. 

Звітна документація:- 

договори про співпрацю,  

- статті у фахових виданнях 

ДАК України та НМБ 

“Scopus”, навчальні 

посібники та рекомендації, 

захист магістерських робіт 

ЗВО, отримання патентів на 

корисні моделі, свідоцтва 

авторського права на наукові 

твори, видання монографій 

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., 

канд. с.-г. наук, 

доцент 

Тараненко С.В., 

кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2019 рік 

(при 

наявності 

звернення) 

Фізичні особи, фермери 

та приватні 

підприємства 

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 
Відновлення структурного 

стану та родючості ґрунтів 

біологічними методами 

Ласло О.О., 

кандидат с.-г. наук, 

доцент 

Ласло О.О., 

кандидат с.-г. 

наук, доцент 

2019 рік 

(при 

наявності 

звернення) 

Фізичні особи, фермери 

та приватні 

підприємства 

Розробказаходів з 

оптимізації стану ґрунту за 

допомогоюмікробіологічних

препаратів 

3 

Використання мікродобрив 

виробництва компанії 

«Адоб» при вирощуванні 

сільськогосподарських 

культур 

Воропіна В.О. Воропіна В.О. 

2019 рік 

(при 

наявності 

звернення) 

Фізичні особи, фермери 

та приватні 

підприємства 

Підвищення врожайності 

соняшнику, зерна кукурудзи 

на 10-15 %. 

4 Система удобрення в 

органічному землеробстві 

Опара М.М., 

кандидат с.-г. наук, 

доцент 

 

Опара М.М., 

кандидат с.-г. 

наук, доцент 

 

2019 рік 

(при 

наявності 

звернення) 

Асоціація фермерів 

області «Відродження 

Полтавщини», фізичні 

особи, та приватні 

підприємства 

Одержання екологічно 

безпечної продукції 

5 

Проектування системи 

крапельного зрошення 

овочевих культур відкритого 

ґрунту 

Біленко О.П., 

кандидат с.-г. наук 

Біленко О.П., 

кандидат с.-г. 

наук 

2019 рік 

(при 

наявності 

звернення) 

Фізичні особи, фермери 

та приватні 

підприємства 

Побудова системи 

крапельного зрошення 

6 
Ефективність біопрепаратів 

в технології вирощування 

ріпаку озимого 

Гордєєва О.Ф., 

кандидат с.-г. наук 

Гордєєва О.Ф., 

кандидат с.-г. 

наук 

2019 рік 

(при 

наявності 

звернення) 

Фізичні особи, фермери 

та приватні 

підприємства 

Очікується позитивний 

вплив біопрепаратів Альбіт і 

Гуапсин на врожайність і 

якість насіння ріпаку 

озимого 

 

 

 

 



Узагальнюючі показники  

планування науково-дослідних робіт  

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

на 2019 рік 

 

№ з/п Найменування показників Вимір Кількість 

1 НДР за кафедральними тематикамизареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього од 7 

1.1 
у т.ч., 

завершених  
од 0 

1.2 перехідних  од 7 

 1.3. нових  од 0 

2 НДР за кафедральними тематикамибез номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ, усього од 10 

2.1. у т.ч., 

завершених  
од 0 

2.2. перехідних  од 10 

2.3. нових  од 0 

3 НДР, що плануються до виконання за кафедральними тематиками, усього (п.1 + п.2) од 17 

 

 

 



 

Пропозиції 

до тематичного плану науково-дослідних робіт  

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

на 2019 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 землеробства і агрохімії ім. В. І Сазанова 

Заплановано до виконання науково-дослідних робіт 

 за кафедральними тематиками (ініціативні наукові теми, без фінансування)зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

       

1 

Розробити екологічно-

безпечні технології 

продуктивного культи-

вування лікарських і 

ефіроолійних рослин, 

та отримання високо-

якісної сировини 

Протокол 

№ 23 від 

22.02.2017 р. 

0114 U 004862 
Поспєлов С.В., 

к. с.-г. н., 

доцент 

01.2014-

12.2019 

Розробка елементів технологій ви-

рощування лікарських культур 

(ехінацеї, календули, валеріани 

тощо) на засадах екологічної  

безпеки та якості сировини, роз-

робка методів ефективної регуляції 

та стимуляції продуктивності куль-

тур. 

2 

Провести пошук речо-

вин природного поход-

ження та вивчити їх дію 

з метою підвищення 

адаптивного потенціалу 

та продуктивності рос-

лин в умовах інтенсив-

ного та органічного 

Протокол 

№ 23 від 

22.02.2017 р. 

№ 

0114 U 004860 

Поспєлов С.В., 

к.с.-г. н., 

доцент 

01.2014-

12.2019 

Виявлення речовин природного 

походження, які мали б стиму-

люючу, адаптивну, фунгистатичну 

дію на рослинні об’єкти, опрацю-

вання оптимальних концентрацій їх 

дії та об’єкти застосування.  



землеробства. 

3 
Розвиток АПК на заса-

дах раціонального при-

родокористування  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 

від 12.10.2015 

0114U000625 
Писаренко П.В.,  

д. с.-г. н., 

професор 

2014-2019 

Наукові результати етапу 

дослідження 2019 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти замов-

ників; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, підручни-

ків, навчальних посібників, статей); 

 проведення науково-прак-

тичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез доповідей; 

- впровадження наукових 

розробок у діяльність підприємств, 

ВНЗів. 

- залучення до наукової робо-

ти ЗВО. 

- отримання охоронних доку-

ментів; 

 захист магістерських робіт  

4 

Пошук речовин при-

родного походження та 

вивчення їх дії з метою 

підвищення адаптивно-

го потенціалу та  про- 

дутивності рослин в 

умовах інтенсивного та 

органічного земле-

робства 

- 
№ 

0114U004862 

Писаренко П.В.,  

д. с.-г. н., 

професор 

2014-2019 

Наукові результати етапу 

дослідження 2019 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти замов-

ників; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, підручни-

ків, навчальних посібників, статей); 

 проведення науково-прак-

тичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез доповідей; 

- впровадження наукових 

розробок у діяльність підприємств, 

ВНЗів. 

- залучення до наукової робо-



ти студентів. 

- отримання охоронних доку-

ментів; 

 захист магістерських робіт  

5 

Агроекологічні аспекти 

створення й ефективно-

го функціонування еко-

логічно стабільних те-

риторій 

- 0116U005721 
Ласло О.О., 

к. с.-г. н., 

доцент 

2016-2021 

Наукові результати етапу дослід-

ження 2019 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез доповідей; 

-  залучення до наукової роботи 

студентів; 

- захист робіт (магістерських). 

6 

Мікротрейсери – інди-

катори якості, однорід-

ності та безпеки кормів 

для сільськогосподар-

ьких тварин   

Протокол  

№ 7 від  

13 лютого 2018 

№ 

0116U007733 

Крикунова В.Ю., 

к.х.н., 

доцент 

2016-2019р. 

1 Апробація використання феромаг-

нітних мікротрейсерів (МТ) Blue- 

сині, для кормових сумішей на ком-

бікормових підприємствах . 

2. Тестування обладнання на  комбі-

кормових заводах  з використанням 

МТ обертального  детектора. 

3. Підготовка методичних вказівок 

для визначення однорідності кормо 

сумішей та преміксів з використан-

ням банки Мейсона та обертального 

детектора 

7 

Теоретичне (за допомо-

гою емпіричних та на-

півемпіричних кванто-

во-хімічних методів) 

дослідження спектраль-

них та нелінійно-оптич-

них властивостей люмі-

нофорів в розчинах та 

полімерних матрицях.  

Протокол 

 №7 від  

13 лютого 2018 

№ 

0116U007732 

Короткова І.В., 

к.х.н.,  

доцент 

2016-2019р. 

Написання статті, присвяченої 

вивченню явища агрегативно- інду-

кованої ємісії у похідних кумарину 

та з'ясування її механізму, порів-

няння встановленого механізму з 

вивченими раніше, єксперименталь-

но і теоретично, залежностями 

інтенсивності флуоресценції від 

температури 

 

 

 



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., 

к. с.-г. н., 

доцент 

2017-2019 рр. 

Реагування різних сортів сої на 

внесення мікродобрив і, як резуль-

тат, на  рівень урожайності та якості 

зерна. 

За результатами досліджень запла-

нований виступ на конференції та 

підготовка друкованих тез допові-

дей. 

2 

Ефективність мікродоб-

рив і регуляторів росту 

на посівах ріпаку та 

гірчиці 

Протокол 

№ 23 від 

22.02.2017 р. 

х 
Гордєєва О.Ф., 

к. с.-г. наук 

 

2017-2019 рр. 

Очікується збільшення врожайності 

та покращення якості насіння ріпа-

ку і гірчиці. 

За результатами досліджень запла-

нований виступ на конференції та 

підготовка друкованих тез допові-

дей. 

3 

Оцінка вмісту і запасів 

гумусу в чорноземі ти-

повому при застосуван-

ні ґрунтозахисних тех.-

нологій вирощування 

сільськогосподарських 

культур 

Протокол 

№ 23 від 

22.02.2017 р. 

х 

Міщенко О.В.,  

к. с.-г. н.,   

доцент 

 

2017-2019 рр. 

Зміни вмісту і запасів гумусу в чор-

ноземі типовому в залежності від 

технологій вирощування сільсько-

господарських культур. 

4 

Агроекологічні аспекти 

застосування бакових 

сумішей пестицидів на 

посівах сільськогоспо-

дарських культур 

Протокол 

№ 23 від 

22.02.2017 р. 

х 

Тараненко С.В., 

к. с.-г. н.   

доцент 

 

2017-2019 рр. 

1. Вивчення сумісності препаратів 

та речовин, що плануються вноси-

тись під час вирощування культур 

2. Визначити оптимальний склад 

бакових сумішей та їх вплив на 

урожайність та якість основної 

продукції культур 

5 
Вивчення впливу Гумі-

філду на продуктив-

ність пшениці озимої 

Протокол 

№ 23 від 

22.02.2017 р. 

х Воропіна В.О. 2017-2019 рр. 

Очікується збільшення врожайності 

та підвищення якості зерна озимої 

пшениці. 

За результатами досліджень запла-

нований виступ на конференції та 



підготовка друкованих тез допові-

дей. 

6 

Вивчення негативних 

змін і деградації ґрун-

тового покриву угаслі-

док впливу антропоген-

них чинників з метою 

створення екологічно 

стабільних районів 

Протокол 

№ 23 від 

22.02.2017 р. 

х 

Ласло О.О.,  

к. с-г. н., 

доцент 

  

2017-2019 рр. 

Проведення районування територій 

з екологічної невідповідності сучас-

ного використання орних земель у 

системі органічного землеробства 

Полтавської області 

 

7 

Розробка регулювання 

водного режиму овоче-

вих культур при засто-

суванні крапельного 

зрошення 

Протокол 

№ 23  від 

22.02.2017 р. 

х 
Біленко О.П.,  

к. с-г. н. 

 

2017-2019 рр. 

Очікується обґрунтування  викорис-

тання  крапельних систем поливу  в 

фермерських господарствах 

Підготовка тез для науково-прак-

тичної конференції 

8 

Дослідження стану лі-

созахисних полос на 

території господарств 

області 

Протокол 

№ 23  від 

22.02.2017 р. 

х 
Біленко О.П.,  

к. с-г. н. 

 

2017-2019 рр. 

Очікується : 

- вивчення природоохоронних ви-

мог до захисту грунтів у ерозієне-

безпечних районах Полтавської 

області; 

- дослідити екологічний стан лісо-

захистних полос та сучасні еколого-

технічні вимоги до рекультивації 

лісополос; 

- спрогнозувати наслідки можливо-

го повного чи часткового знищення 

лісополос; 

- запропонувати природоохорон-

ні заходи із захисту та відновлен-

ню лісозахисних насаджень. 

9 

Оптимізація фіто сані-

тарного стану посівів 

сільськогосподарських 

культур в системі орга-

нічного землеробства 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №8  від 

26.12.2016 

– 

Писаренко В.М. 

д.с.-г.н., 

професор 

 

2015-2020  

Готуються науково-практичні 

рекомендації за темами: 

        1.Система органічного земле-

робства агроеколога С.С.Антонця. 

        2.Органічні добрива. 

         3. Агроекологія для приватно-

го сектора. 



10 

Дослідження емпірич-

них кореляційних за-

лежностей термодина-

мічних параметрів хі-

мічних систем 

Протокол №7 від 

13 лютого 2018 
х 

Ромашко Т.П., 

к.х.н., доцент 

 

2016-2020 р 

Продовження дослідження емпірич-

них кореляційних залежностей 

термодинамічних параметрів хіміч-

них систем. Розгляд  та підготовка 

публікації ектратермодинамічних 

компенсацій в хімічних системах. 

 

  

Заступник завідувача кафедри з наукової 

роботи, професор                                                                                                                                                   Короткова І.В. 

 

 

 


