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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (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) 15 

з них,  
кандидатів наук 11 

докторів наук 2 

2 
загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 22 

з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 6 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 5 

 з них,  із захистом дисертації 1 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 1 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього - 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (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  5 

3.1. з них, 
про виконання науково-дослідних робіт - 

 про виконання консультативних (наукових) послуг:  

3.2. 

1.  «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» 
Науковий керівник: Ласло Оксана Олександрівна, к.с.-г. н., доцент, 2017 рік (2000 грн.) 
2. «Удосконалення існуючих та впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур» 
Науковий керівник: Диченко Оксана Юріївна, к.с.-г. н., 2017 рік (2000 грн.) 
3. «Агроекологічні аспекти застосування бакових сумішей пестицидів на посівах кукурудзи» 
Науковий керівник: Тараненко Сергій Володимирович, к.с.-г. н., доцент, 2017 рік (2000 грн.) 
4. «Розробка бізнес-планів вирощування сільськогосподарських культур за органічними стандартами, які вирощує 
фізична особа» 
Науковий керівник: Чайка Тетяна Олександрівна, к.е. н., доцент, 2017 рік (2000 грн.) 
5. «Підготовка рекомендацій по використанню халатних мікродобрив польського виробництва при вирощуванні 
сільськогосподарських культур» 
Науковий керівник: Воропіна Віра Олексіївна, асистент, 2017 рік (2000 грн.) 

5 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  18 
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4.1. 

з них, 
                      завершених: 
1. Поспєлов С.В. «Провести пошук речовин природного походження та вивчити їх дію з метою підвищення 
адаптивного потенціалу  та продуктивності рослин в умовах інтенсивного та органічного землеробства», 2013-
2017 рр. 
2. Поспєлов С.В. «Розробити екологічно безпечні технології продуктивного культивування лікарських  та 
ефіроолійних рослин і отримання високоякісної сировини», 2013-2017 рр. 
3. Писаренко П.В., Ласло О.О. «Вивчення негативних змін і деградації ґрунтового покриву унаслідок впливу 
антропогенних чинників з метою створення екологічно стабільних районів», 2013-2017 рр. 
4. Гордєєва О.Ф. «Вплив добрив на урожайність і якість  насіння  ріпаку», 2013-2017 рр. 
5. Міщенко О.В. «Оцінка вмісту і запасів гумусу в чорноземі типовому при застосуванні ґрунтозахисних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур», 2013-2017 рр. 
6. Тараненко С.В., Тараненко А.О. «Агроекологічні аспекти біологічного різноманіття ґрунту Полтавщини», 2013-
2017 рр. 
7. Нагорна С.В. «Агробіологічне обґрунтування застосування препаратів рослинного походження», 2013-2017 рр. 
8. Диченко О.Ю. «Екологічні закономірності динаміки популяцій шкідників буряків цукрових у Центральному 
Лісостепу України», 2012-2017 рр. 

8 

4.2. 

                          перехідних: 
1. Писаренко П.В., Чайка Т.О. «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування», 2014-2018 рр. 
2. Опара М.М. «Вплив регуляторів росту на урожайність і якість зерна сої», 2016-2018 рр. 
3. Біленко О.П. «Розробка регулювання водного режиму овочевих культур при застосуванні крапельного 
зрошення», 2013-2019 рр. 
4. Біленко О.П. «Дослідження стану лісозахисних полос на території господарств області», 2016-2019 рр. 
5. Писаренко П.В. «Пошук речовин природного походження та вивчення їх дії з метою підвищення адаптивного 
потенціалу та продуктивності рослин в умовах інтенсивного та органічного землеробства», 2014-2018 рр. 

6 

4.3. 

                          нових  
1. Ласло О.О. «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних 
територій», 2017-2021 рр. 
2. Тараненко С.В. «Агроекологічні аспекти застосування бакових сумішей пестицидів на посівах 
сільськогосподарських культур», 2017-2018 рр. 
3. Диченко О.Ю. «Агроекологічна оптимізація систем удобрення с.-г. культур та шляхи підвищення родючості 
ґрунтів», 2017-2021 рр. 
4. Нагорна С.В. Обґрунтування агроекологічного застосування препаратів рослинного походження, 2017-2021 рр. 
 

4 
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5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  18 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  8 

5.2. 

                              у т.ч., завершених  
1. Поспєлов С.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Тематика науково-дослідної роботи: «Провести 
пошук речовин природного походження та вивчити їх дію з метою підвищення адаптивного потенціалу та 
продуктивності рослин в умовах інтенсивного та органічного землеробства» (№0114U004860) 
2. Поспєлов С.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Тематика науково-дослідної роботи:  «Розробити 
екологічно безпечні технології продуктивного культивування лікарських і ефіроолійних рослин, та отримання 
високоякісної сировини» (№0114U004862) 

2 

5.3. 

                                        перехідних  
1. Писаренко П.В., доктор сільськогосподарських наук, професор. Тематика науково-дослідної роботи: «Пошук 
речовин природного походження та вивчення їх дії з метою підвищення адаптивного потенціалу та 
продуктивності рослин в умовах інтенсивного та органічного землеробства» (№0114U004862).  
2. Писаренко П.В. доктор сільськогосподарських наук, професор. Тематика науково-дослідної роботи: «Розвиток 
агропромислового комплексу на засадах раціонального природокористування» (№0114U000625). 
3. Чайка Т.О., кандидат економічних наук. Тематика науково-дослідної роботи: «Розвиток АПК на засадах 
раціонального природокористування» (№0114U000625). 

3 

5.4. 

                                             нових: 
1. Ласло О.О. кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Тематика науково-дослідної роботи: «Агроекологічні 
аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій», 2017-2021 рр., № очікується 
2. Диченко О.Ю. кандидат сільськогосподарських наук, Тематика науково-дослідної роботи: «Агроекологічна 
оптимізація систем удобрення с.-г. культур та шляхи підвищення родючості ґрунтів», 2017-2021 рр., № очікується 
3. Нагорна С.В. кандидат сільськогосподарських наук, Тематика науково-дослідної роботи: Обґрунтування 
агроекологічного застосування препаратів рослинного походження, 2017-2021 рр, № очікується 

3 

 
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  101 
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1.1. 

з них, 
 
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України 
1. Ласло О.О., Диченко О.Ю. Використання технологій точного землеробства та рослинництва при визначенні 
екологічно стабільних територій для органічного виробництва / Ласло О.О., Диченко О.Ю. // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії №4 – 2017. – (подано до друку). 
2. Laslo O.О. Agro-ecological territories zoning for the cultivation of organic agricultural products / Laslo O.О., 
Pysarenko P.V. // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету №4. – 2017. 
(подано до друку) матеріали цитуються в наукометричних базах даних AGRICOLA (США) та Index Copernicus 
(Польща). 
3. Горб О.О. Розвиток екопоселень для використання потенціалу відновлюваних джерел енергії / О.О. Горб, Т.О. 
Чайка, І.О. Яснолоб // Вісник ПДАА. – 2017. – № 3. – С. 52–55. – 162 с. 
4. Горб О.О. Використання сидеральних культур як відновлюваного джерела в органічному землеробстві / О.О. 
Горб, Т.О. Чайка, І.О. Яснолоб // Вісник ПДАА. – 2017. – № 4.  
5. Самойлік М.С., Писаренко П.В. Мультифункціональне моделювання регіональної системи управління 
твердими відходами з урахуванням синергічного ефекту / Самойлік М.С., Писаренко П.В./. Вісник ПДАА. 2017. 
- №1 С.78-87 
6. Самойлік М.С., Молчанова А.В. Екологічні аспекти впливу полігонів ТПВ на навколишнє середовище. 
Фільтрат / Самойлік М.С., Молчанова А.В. / Вісник ПДАА. 2017. - №2 С. 88-91 
7. Самойлік М.С. Писаренко П.В., Колєснікова Л.А. Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в 
контексті сталого розвитку регіонів України./ Самойлік М.С. Писаренко П.В., Колєснікова Л.А. / Вісник 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного Університету. 2017, №2 (44). С. 125-134. 
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інновації: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 16 листопада 2017). – Полтава: ПДАА, 2017. - C. 127-
128. 
42. Самородов В.Н., Поспелов С.В. Фрагменты исторических предпосылок возникновения опытной станции 
лекарственных растений НААН// Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнародної конф. 
молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, Київ, 19 травня 2017.-К.: 
ТОВ «Центр поліграфії Компринт», 2017.- С.175-179 (всього 560 с.) 
43. Самородов В.Н., Поспелов С.В. Листая страницы вековой истории опытной станции лекарственных растений 
//Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п'ятої міжнародної науково-
практичної конференції.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017 р.- С. 24-32 (всього 334 с.) 
44. Балик Є.П., Жук М.І., Поспєлов С.В. Вплив умов вирощування на розвиток розсади звіробою звичайного 
(Hypericum perforatum L.) // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали 
п'ятої міжнародної науково-практичної конференції.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017 р.- С.37-40. (всього 334 с.) 
45. Борідько О.М., Поспєлов С.В. Ехінацея пурпурова і ехінацея бліда: порівняльна характеристика видів 
прегенеративного періоду онтогенезу // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: 
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матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017 р.-С.41-44 (всього 
334 с.) 
46. Поспелов С.В. Сравнительная характеристика распределения в почве корневой системы эхинацеи пурпурной 
(Echinacea purpurea (L.) Moench.) и эхинацеи бледной (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) //Лікарське рослинництво: 
від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції.- 
Полтава: РВВ ПДАА, 2017 р.- С.130-131.  (всього 334 с.) 
47. Джан Т.В., Поспєлов С.В., Клименко С.В. Дослідження гемаглютинуючої активності екстрактів листя сортів 
хеномелесу (Chaenomeles Lindl.) // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: 
матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017 р.- С.194-196 (всього 
334 с.) 
48. Ткачук Я.О., Буйдін В.В., Поспєлов С.В., Самородов В.М. Корекція токсичних властивостей свинцю 
екстрактами ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.)// Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до 
новітніх технологій: матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції.- Полтава: РВВ ПДАА, 2017 
р.- С.260-263.  (всього 334 с.). 
49. Воропіна В.О. Вплив Адапт Макро+Мікро на урожайність і якість зерна кукурудзи// Науково-практична 
конференція професорсько-викладацького складу за підсумками  науково-дослідної роботи в 2016 році,  17-18 
травня 2017 р.- м. Полтава, ПДАА. 
50. Воропіна В.О., Зотєєв О.О. «Вплив органо-мінеральних добрив на урожайність і якість насіння сої». 
Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії, 26-27 квітня 2017 року, м. Полтава 
51. Воропіна В.О., Лавріненко І.Г. «Вплив різних тукосумішок на урожайність і якість зерна кукурудзи». 
Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії, 26-27 квітня 2017 року, м. Полтава 
52. Воропіна В.О., Німець О.М. «Вплив удобрення на урожайність і якість насіння соняшнику». Студентська 
наукова конференція Полтавської державної аграрної академії, 26-27 квітня 2017 року, м. Полтава 
53. Воропіна В.О., Шевчку Б.В. «Вплив регуляторів росту на урожайність і якість зерна пшениці озимої». 
Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії, 26-27 квітня 2017 року, м. Полтава. 

54. Біленко О.П. Нова проблема в землеробстві: Asclepias Syriaca L //Функціонування АПК на засадах 
раціонального природокористування : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 трав. 2017). – Полтава : 
ПДАА, 2017. – с. 93-96  
55. Біленко О.П., Омелянчук А.М. Продуктивність гібридів кукурудзи взалежності від основного обробітку 
ґрунту // Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування : матеріали І Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 26 трав. 2017). – Полтава : ПДАА, 2017. –  с.96-101 
56. Біленко О.П. Конкурентний  тиск з боку  бур’янів на  посівах  буряку цукрового// Матеріали науково-
практичної конференції професорсько-викладацького складу академії за  підсумками  науково-дослідної роботи в 
2015році: Полтава, 17-18 трав. 2017). – Полтава : ПДАА, 2017. – 373 с. 
57. Тихоненко Є. О. ,Біленко О.П. Тиск  бур'янів  в посівах цукрових буряків// Проблеми і сучасність аграрної 
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науки та продовольства : матеріали V. наук.-практ. конф. (Полтава, 5-6квітня. 2017). – Полтава : ПДАА, 2017.  
58. Василенко К.В. Біленко О.П. Динаміка появи сходів бур’янів у посівах кукурудзи // Матеріали студентської 
науково-практичної конференції 26-27 квітня 2017 року.- 2017.-2 том- С.9 
59. Філіпась Л.П. Біленко О.П. Біологічні особливості насіння світчграсу (Panicum virgatum l.). // Збалансований 
розвиток екосистем України: сучасний погляд та інновації: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 16 
листопада 2017). –  с.100-102 
60. Воліченко Н.М. Філіпась Л.П. Біленко О.П.  Вплив маси ризом на формування показників продуктивності 
міскантусу в підзоні недостатнього зволоження східного Лісостепу України// Збалансований розвиток екосистем 
України: сучасний погляд та інновації: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 16 листопада 2017). –  
с.94-96 
61. Біленко О.П.Особливості конкурентного  тиску  бурянів на  посівах  буряку цукрового// Збалансований 
розвиток екосистем України: сучасний погляд та інновації: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 16 
листопада 2017). –  с.87-89. 
62. Гордєєва О.Ф. Ефективність застосування інсектициду Протеус 110 OD для захисту посівів ріпаку ярого від 
капустяних блішок.  Матеріали V  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і 
сучасність аграрної науки та продовольства», м. Полтава,  5-6 квітня 2017 року. 
63. Гордєєва О.Ф. Вплив біопрепаратів на продуктивність ріпаку озимого. Матеріали І Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування», м. Полтава,  26 
травня 2017 року. 
64. Гордєєва О.Ф. Зінченко Д.І. «Ефективність застосування інсектициду Протеус 110 OD для захисту посівів 
ріпаку ярого від капустяних блішок». V  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми і 
сучасність аграрної науки та продовольства», м. Полтава,  5-6 квітня 2017 року. 
65. Гордєєва О.Ф., Пікуш А.Ю. «Вплив біопрепаратів на продуктивність ріпаку озимого». І Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування», м. 
Полтава,  26 травня 2017 року.  
66. Опара М.М. Роль та збереження зелених начаджень в умовах глобального потеп-ління//Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції: «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій 
школі» (XXIV Каришенські читання, 18-19 травня 2017 р., м. Полтава: вид-во Полтавського державного 
педагогічного університету.- 2017.- С. 2 
67. Опара М.М. Історія відкриття в Полтаві вищого сільськогосподарського навчаль-ного закладу//Матеріали XII 
Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяченої 100-річчю від створення Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук: «Історія освіти, науки і техніки в 
Україні», 19 травня 2017 р.- м. Київ: видавець ТОВ ЦП «КОМПРИНТ».-2017.- С.4 
68. Опара М.М. Роль та збереження зелених насаджень в умовах глобального потепління// Матеріали  
Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій 
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школах», 18-19 травня 2017 р.- м. Полтава,  вид-во Національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.- 
2017.- С. 211-213. 
69. Опара М.М. Роль та збереження зелених начаджень в умовах глобального потепління// Міжнародна науково-
практична конференція: «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV 
Каришенські читання), 18-19 травня 2017 р., м. Полтава: Полтавський  державний  педагогічний  університет 
70. Опара М.М. Історія відкриття в Полтаві вищого сільськогосподарського навчаль-ного закладу//Матеріали XII 
Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяченої 100-річчю від створення Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук: «Історія освіти, науки і техніки в 
Україні», 19 травня 2017 р.- м. Київ: видавець ТОВ ЦП «КОМПРИНТ».-2017.- С.4 
71. Опара М.М. Роль та збереження зелених насаджень в умовах глобального потепління// Матеріали  
Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій 
школах», 18-19 травня 2017 р.- м. Полтава,  вид-во Національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.- 
2017.- С. 211-213. 
72. Опара М.М. Внесок науковців Полтавської державної аграрної академії в діяльність відновленого Товариства 
сільського господарства//Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу за підсумками 
науково-дослідної роботи в 2016 році.  17-18 травня 2017 р.- м. Полтава, ПДААГордєєва О.Ф. Тарасов Д.П. Вплив 
халатних добрив на врожайність насіння ріпаку озимого// Збалансований розвиток екосистем України: сучасний 
погляд та інновації: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 16 листопада 2017). –  с.97-99. 
73. Самойлик М.С. Колєснікова Л.А. Оцінка ризику здоров’ю населення при використанні різних технологічних 
рішень у сфері поводження з твердими відходами. //Матеріали  І Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції “ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА” 4 – 5 травня 2017 року ПДАА. 
74. Самойлик М.С. Писаренко П.В.  Управління регіональною системою поводження з твердими відходами з 
урахуванням синергічного ефекту. // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування» , 26 травня 2017 р. ПДАА. 
 
                                                        в інших виданнях 
1. Опара М.М. Може бути успішний бізнес, процвітаюче село і щасливі в ньому люди. Газета «Вечірня Полтава», 
№ 4  від 25 січня 2017 р., стор. 5. 
2. Опара М.М.  Навіть взимку дбати про майбутній урожай.  Газета «АгроЕко» № 2 від 7 березня 2017 р.,  стор. 
2,5. 
3. Опара М.М.  Про що говорить аномально тепла погода ...  Газета «Село полтавське» № 11 від 16 березня 2017 
р., стор. 3. 
4. Опара М.М.  І знову «горить-палає» земля полтавська. Газета «Село полтавське» № 12 від 23 березня 2017 р., 
стор. 2. 
5. Опара М.М.  Аномальні сюрпризи квітня. Газета «Село полтавське» № 17 від  27 квітня 2017 р., стор. 3. 
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6. Опара М.М. Роздуми після однієї поїздки. Газета «Вечірня Полтава» № 18 від 3 травня 2017 р., стор. 6,7. 
7. Опара М.М. Роль та збереження зелених насаджень в  умовах глобального потепління/ Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXIV 
Каришинські читання)». 18-19 травня 2017 р.,  С. 
8.  Опара М.М. Щедрість землі й сила громади. Газета «Зоря Полтавщини» №№ 73-74 від 26 травня 2017 р., стор. 
3. 
9.  Опара М.М. За співпрацю з громадськістю. Шишацька районна газета «Сільське життя» № 19 від 12 травня 
2017 р., стор 3. 
10.  Опара М.М. Загрозливе відлуння аномальної весни. Газета «Село полтавське» № 23 від 8 червня 2017 р., стор. 
10. 
11.  Опара М.М. Ми побували в раю!  Газета «Вечірня Полтава» № 26 від 27 червня 2017 р., стор. 3. 
12.  Опара М.М. З твердою впевненістю в розвиток органічного виробництва. Газета «Вечірня Полтава» № 28 від 
12 липня 2017 р., стор. 5. 
13. Опара М.М. Конструктори хлібного колосу.  Газета «Село полтавське» № 29 від 20 липня 2017 р., стор. 11. 
14. Опара М.М.  Делегації аграріїв із Казахстану було цікаво, як вирощують органічну продукцію на Полтавщині. 
Газета «Вечірня Полтава»  № 34 від 23 серпня 2017 р., стор. 11. 
15. Опара М.М.  Чи залишиться в селянина основна годувальниця – корова? Газета «Вечірня Полтава»  № 36 від 6 
вересня 2017 р., стор. 13. 
16. Опара М.М.  Настав час осіннього засіву.  Газета «Село полтавське»  № 37 від 14 вересня 2017 р., стор. 6. 
17. Опара М.М.  Збережемо полтавські чорноземи для прийдешніх поколінь.  Газета «Відроджена земля»  № 16 
від 14 вересня 2017 р., стор.3 
18. Опара М.М. Допоки ж палитимемо те, з чим і на чому живемо?  Газета «Вечірня Полтава» № 40 від 4 жовтня 
2017 р., стор. 11. 
19. Опара М.М. Запізніле, але з глибоким  переконанням, прозріння. Газета «Вечірня Полтава» № 44 від 1 
листопада 2017 р., стор. 12,13. 
20.  Опара М.М. Роздуми на осінніх полях «Агроекології».  Газета «Село полтавське» № 44 від 2 листопада 2017 
р., стор. 8. 

1.2. 

за кордоном (у міжнародних виданнях) 
 
                                                              участие у конференциях 
1. Ласло О. А. Методологические особенности определения экологически стабильных агроландшафтов на 
территориях с повышенной антропогенной нагрузкой / Ласло О. А. // Материалы международной научно-
практической конференции Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 
современных ресурсосберегающих технологий в АПК :». (Рязань, РГАТУ, 16-17 февраля 2017). – под ред. Д.В. 
Виноградова. – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – Ч.2– 371с. (С. 125-131). 

8 
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2. Ласло О. А. Экорегиональное районирование в системе устойчивого развития сельских территорий / Ласло О. 
А. // Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Барнаул, 27 – 28 февраля 2017 г. / 
Алтайская лаборатория Сиб-НИИЭСХ СФНЦА РАН; под науч. ред. проф. Г.М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский 
дом печати, 2017. - 824 с.  – С.  693-695. 
3. Ласло О. А. Особенности внедрения пермакультуры на экологически стабильных территориях, как элемента 
эколандшафтного дизайна / Ласло О. А. // Материалы международной научной конференции «Роль 
ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия 
растительного мира» (6-8.06.17, Минск, Центральный ботанический сад Национальной академии наук 
Беларуси). – 2017. – 528c. (С.481-485). 
4. Ласло О. А., Дыченко О.Ю. Необходимость реструктуризации и перехода аграрной промышленности 
Украины на инновационную основу развития / Ласло О. А., Дыченко О.Ю. // Материалы Международной 
научно-практической конференции «Система «наука – технологии - инновации»: методология, опыт, 
перспективы» В рамках Международного конгресса «НАУКА – ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ» (Минск, 26-27 
октября 2017г). – С. 102-105. 
5. Чайка Т.А., Дыченко О.Ю. Эколого-социо-экономические предпосылки развития зеленого строительства/ 
«Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия 
растительного мира»: материалы международ. научной конф., посвящённой 85- летию Центрального 
ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. – Минск. – 6-8 июня 2017 года. – С. 508-511. 
6. Чайка Т.А. Актуальность выращивания лекарственных растений с применением органических методов 
земледелия / Т.А. Чайка // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 
современных ресурсосберегающих технологий в АПК : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 
РГАТУ, 16-17 февраля 2017) / под ред. Д.В. Виноградова. – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – Ч.1– 509 с. – С. 
471-474. 
7. Чайка Т.А. Проблемы концентрации агрохолдингами земель сельскохозяйственного назначения / Т.А. Чайка // 
Стратегические направления развития АПК стран СНГ : материалы XVI Международной 
научно-практической конференции. Барнаул, 27–28 февраля 2017 г. / Алтайская лаборатория Сиб-НИИЭСХ 
СФНЦА РАН; под науч. ред. проф. Г.М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2017. – 824 с. – С. 288–
290. 
8. Чайка Т.А. Предпосылки инновационного развития сельских территорий на принципах устойчивого развития / 
Т.А. Чайка // Инновационное развитие АПК: социально-экономические проблемы и пути решения: материалы 
Международной очно-заочной научно-практической конференции (Новосибирск, 24–25 мая 2017 г.) / ФГБУН 
СФНЦА РАН, СибНИИЭСХ. – Новосибирск, 2017. – 291 с. – С. 241–243. 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 
соціо-гуманітарних Copernicus) - 
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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 
Чайка Т.О. Енерго-економічні перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Т.О. Чайка, І.О. Яснолоб // 

Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел 
енергії : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : ФОП Петренко І.М., 2017. – 
326 с. – С. 86–92. 

1 

8.1. з них,  
за кордоном - 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 

11. отримано охоронних документів, усього  3 

11.1. 

з них,  
патентів на винаходи 
1. Пат. 118063 Україна. A61K 36/73, G01N 33/53. Спосіб визначення гемаглютинуючої активності лектинів 
хеномелесу (Chaenomeles)/ С.В. Поспєлов, .ТВ. Джан, С.В. Клименко; власник Полтавська державна аграрна 
академія.-  u201613361; заявл. 26.12.2016., опублік. 25.07.2017, бюл. №14.- 1 с. 
2. Пат. 119537 Україна, МПК G01N 33/02. Спосіб визначення лектинів/ С.В.Поспєлов, Л.В.Чеботарьова; власник 
Полтавська державна аграрна академія. - № 201703961 ; заявл. 21.04.2017 ; опублік. 25.09.2017, Бюл. № 18.- 1 с. 
3. Пат. 119537 Україна, МПК G01N 33/02, G01N 33/50, G01N 33/80 . Спосіб оцінки сортів пшениці м’якої для 

3 
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створення продуктів підвищеної біологічної активності/  С.В.Поспєлов, Л.В.Чеботарьова; власник Полтавська 
державна аграрна академія. - № 201703975 ; заявл. 21.04.2017 ; опублік. 25.09.2017, Бюл. № 18.- 1 с. 

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   - 

14.1. з них,  
нової техніки - 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій - 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього   - 
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15.1. з них,  
нової техніки - 

15.2. технологій - 

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   2 

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   1 

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 
      
      
 
 
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 
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2017 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     

 
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 

«Розробка оптимальних 
енергетичних систем з 
урахуванням наявного 
потенціалу відновлюваних 
джерел енергії в умовах 
Лісостепу України» 2017 – 
2019 р.р. 

Доктор с.-г. н, проф Писаренко 
П.В.,  

Наказ МОНУ від 14.12.2015 № 
1287 «Про затвердження 
Положення про проведення 
Міністерством освіти і науки 
України Конкурсу проектів 
наукових робіт та науково-
технічних 
(експериментальних) розробок 
молодих учених, які працюють 
(навчаються) у вищих 

Отримано фінансування 
 660 тис. грн 
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навчальних закладах та 
наукових установах, що 
належать до сфери управління 
 Міністерства, подальше 
виконання цих робіт і 
розробок за рахунок коштів 
загального фонду державного 
бюджету та управління ними 
за рахунок коштів державного 
бюджету 

2 

Прикладні механізми 
впровадження енергоємного 
біопалива із місцевої сировини 
для зменшення енергетичної 
залежності територіальних 
громад:сільських, селищних, 
міських рад 2016-2018 р.р. 

к.с-.г.н.  Тараненко А.О. 

Наказ МОНУ від 20.05.2016 № 
545 «Про оголошення 
конкурсного відбору проектів 
наукових робіт та науково-
технічних 
(експериментальних) розробок 
молодих учених 
за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету 

Подано заявку 

     
Міжнародні наукові конкурси 

1     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (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  3 

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

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 3 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших - 

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) 1 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 3 

5 Участь в експертних радах, журі - 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах - 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

8 Інше (вказати) - 



 25 

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 І Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

Функціонування АПК на засадах раціонального 
природокористування 

26.05.2017 

2 І Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

Збалансований розвиток агроекосистем України: 
сучасний погляд та інновації 16.11.2017 

3. ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

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

28.12.2017 

Студентські наукові заходи 

1    

2    

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

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

1 2 3 4 

1 

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

Організаційний комітет 
І Всеукраїнська науково-практична конференція: 
«Функціонування АПК на засадах раціонального 
природокористування» 

26.05.2017 
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2 
Писаренко П.В., д.с.-г.н., 
професор, 
Ласло О.О., к.с.-г.н., доцент 

Організаційний комітет 
І Всеукраїнська науково-практична конференція: 
«Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний 
погляд та інновації» 

16.11.2017 

3 
Писаренко П.В., д.с.-г.н., 
професор, 
Чайка Т.О., к.е.н., доцент 

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

28.12.2017 

4 Чайка Т.О., к.е.н., доцент 

Редактор колективної монографії: «Розробка та 
вдосконалення енергетичних систем з урахуванням 
наявного потенціалу альтернативних джерел енергії». – 
Полтава: ПДАА. – 2017. – 326 с. 

2017 

    

 
 
3.4.  Участь колективу факультету (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 ФАКУЛЬТЕТУ (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 

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 
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упровадженої системи управління 
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. 

та штучних водойм та колодязів; біоіндикація ґрунтових 
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). 
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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 
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Співробітництво із міжнародними партнерами 

1 Польща 

Варшавський 
університет 
сільського 
господарства 

Проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

Угода про 
науково-дослідну 
співпрацю 

Проведені науково-
практичні конференції, 
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 
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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 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 33 

з них,   
самостійно студентами - 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт  1 

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  1 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього  5 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 5 

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

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них,   
самостійно студентами - 

 
Розділ 6. ІНШЕ 

 
Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 
ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
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 - 

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

1 

Чайка Т.О. Енерго-економічні перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Т.О. Чайка, І.О. Яснолоб // Розробка 
та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : 
колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : ФОП Петренко І.М., 2017. – 326 с. – С. 
86–92. 
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ДОДАТОК 2 

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 

«Спосіб визначення 
гемаглютинуючої активності 
лектинів хеномелесу 
(Chaenomeles)», від 25.07.2017, 
бюл. №14 

Патент України на 
корисну модель 

118063 
25.07.2017 Поспєлов С.В. Поспєлов С.В. 

2 «Спосіб визначення лектинів», 
від 25.09.2017, бюл. №18 

Патент України на 
корисну модель 

119537 
25.09.2017 Поспєлов С.В. Поспєлов С.В. 

3 

«Спосіб оцінки сортів пшениці 
м’якої для створення продуктів 
підвищеної біологічної 
активності» від 25.09.2017, 
бюл. № 18 

Патент України на 
корисну модель 

119537 
25.09.2017 Поспєлов С.В. Поспєлов С.В. 

      

Свідоцтва авторського права 

1      
2      
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                                                                                                       ДОДАТОК 3 
Загальний перелік поданих заявок та результати участі в конкурсах студентських науково-дослідних робіт 

№ 
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 

«Поводження зх. Твердими 
побутовими відходами на 
прикладі комунального 
підприємства Каштан міста 
Пирятин» 

Диченко О.Ю., к.с.г.н. 

Конкурс студентських 
наукових робіт «Від 
студентського самоврядування 
до самоврядування громад», 
Полтавська обласна рада 

Отримано Диплом лауреата 
конкурсу  та третю премію 

переможця 

     
Міжнародні наукові конкурси 

1     
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