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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) 16 

з них,  

кандидатів наук 
12 

докторів наук 2 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 14 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
2 

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

 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 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 
2 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками  1 

3.1. 

з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 

НДР «Аналіз якості змішування на однорідність преміксів з використанням мікротрейсерів», Договір № 21 від 04 

квітня 2017 року. ТОВ «Інбел», Novakora. Вартість послуг: 10000 грн. Термін виконання 2017-2018 р.р. 

(Крикунова В.Ю., Короткова І.В., Сахно Т.В., Ромашко Т.П.).  

1 

 про виконання консультативних (наукових) послуг:  

3.2. 
«Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» Науковий 

керівник: Ласло Оксана Олександрівна, к.с.-г. н., доцент, 2018 рік (1600 грн.) 
1 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  10 

4.1. 

з них, 

                      завершених: 

1. Тараненко С.В. «Агроекологічні аспекти застосування бакових сумішей пестицидів на посівах 

сільськогосподарських культур», 2017-2018 рр. 

2. Писаренко П.В., Чайка Т.О. «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування», 2014-2018 

рр. 

3. Опара М.М. «Вплив регуляторів росту на урожайність і якість зерна сої», 2016-2018 рр. 

4. Писаренко П.В. «Пошук речовин природного походження та вивчення їх дії з метою підвищення 

4 
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адаптивного потенціалу та продуктивності рослин в умовах інтенсивного та органічного землеробства», 

2014-2018 рр. 

 

4.2. 

                          перехідних: 

1. Біленко О.П. «Розробка регулювання водного режиму овочевих культур при застосуванні крапельного 

зрошення», 2013-2019 рр. 

2. Біленко О.П. «Дослідження стану лісозахисних полос на території господарств області», 2016-2019 рр. 

3. Короткова І.В «Теоретичне (за допомогою емпіричних та напівемпіричних квантово-хімічних методів) 

дослідження спектральних та нелінійно-оптичних властивостей люмінофорів в розчинах та полімерних 

матрицях», 2014-2019 р.р. 

4. Крикунова В.Ю. «Мікротрейсери - індикатори якості, однорідності та безпеки кормів для 

сільськогосподарських тварин», 2014-2019 р.р. 

5. Ласло О.О. «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних 

територій», 2017-2021 рр. 

5 

4.3. 

                          нових: 

1. Міщенко О.В., Тараненко,, Біленко О.П., Поспелов С.В., Гордеєва О.Ф. Аналіз ефективності застосування 

засобів захисту рослин на посівах кукурудзи та соняшника», 2018 р. 
1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього  7 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  
7 

5.2.                               у т.ч., завершених  - 

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. Короткова І.В., кандидат хімічних наук, доцент, професор кафедри. Тематика науково-дослідної роботи: 

«Теоретичне (за допомогою емпіричних та напівемпіричних квантово-хімічних методів) дослідження 

спектральних та нелінійно-оптичних властивостей люмінофорів в розчинах та полімерних матрицях. Термін 

виконання: 2014-2019 р.р.» (№ 0116U007732). 

4. Крикунова В.Ю., кандидат хімічних наук, доцент, професор кафедри. Тематика науково-дослідної роботи: 
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«Мікротрейсери - індикатори якості, однорідності та безпеки кормів для сільськогосподарських тварин»: 2014-

2019 р.р (№ 0116U007733). 

5. Ласло О.О. «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних 

територій», 2017-2021 рр. № 0116 U005721 

6. 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», 2014-2019 рр.  (№0114U004860) 

7. 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», 2014-2019 рр.  (№0114U004862). 

5.4. 
нових: 

 
- 

 

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: 110  
110 

 

1.1. 

з них, 

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України: 7 

 

1. Гранчак В.М., Сахно Т.В., Короткова И.В., Сахно Ю.Э., Кучмий С.Я. Агрегационно-индуцированная 

эмиссия в органических наночастицах: свойства и применение// Теоретическая и экспериментальная 

химия, 2018. – Т. 54, № 3. - C. 135—160.  

2. Сахно Т. В., Семенов А. О., Кожушко Г. М. Вплив передпосадкового УФ-опромінення на розвиток і 

продуктивність картоплі // Вісник ПДАА. – 2018. - №1. - C.18-22. 

3. Sakhno T., Semenov A., Kozhushko G. Influence of presowing UV-radiation on the energy of germination 

capacity and germination ability of rapeseed // Technology audit and production reserves — 2018. - № 5/1(43). – 

Р. 61-65.  

4. Сахно Т. В., Семенов А.О., Кожушко Г.М. Ефективність проростання насіння ріпаку при передпосівному 

опроміненні його УФ-випроміненням різного спектрального складу//Вісник ПДАА. – 2018. – № 3. – С.27-

31. 

5. Sakhno T.V., Pisarenko P.V., Korotkova I.V., Omelian O. M., Barashkov N. N. The application of statistical 

methods of quality management by GMP+ standards using ferromagnetic microtracers// Зернові продукти і 

10 



 8 

комбікорми. – 2018. - V.18. - N 3. – Р.39-44.  

6. Ласло О.О. Диченко О.Ю., Нагорна С.В. Методологічні основи агроекологічної оптимізації та визначення 

інтегрального показника екологічного стану Полтавської області у системі стійкого розвитку сільських 

територій  // Вісник ПДАА. – 2018. - № 2. - 2018. – С.106-112. 

7. Опара М.М., Аранчій В.І. Людина щирої душі і великого серця (до 75-річчя з дня народження Писаренка 

Віктора Микитовича)//Вісник ПДАА. – 2018. - №1. – С.150-157.  

8. Камінський В. Ф., Гангур В. В. Динаміка продуктивної вологи в грунті за вирощування пшениці озимої в 

сівозмінах лівобережного Лісостепу України // Вісник ПДАА. – 2018. – № 3. – С. 11–14. 

9. Гангур В. В., Маренич М. М., Маркіна І. А., Лень О. І. Ефективність застосування препаратів 

«SOILBIOTICS» на пшениці озимій // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2018. – № 3. – С. 

22–26. 

10. Гангур В.В., Глущенко Л.Д., Кохан А.В., Олепір Р.В., Лень О.І., Брегеда С.Г. Продуктивність жита 

озимого за беззмінного вирощування // Агроекологічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 61–67. 

 

участь у конференціях: 52 

11. N. N. Barashkov, T. V. Sakhno, Irina Irgibaeva, Anuar Aldongarov, Artur Mantel N,N-Dimethyl-p-nitrosoaniline 

and potassium linoleate hydroperoxide as spin traps in process of hydroxyl radicals formation during chloride-

free electrolysis of contaminated water // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, 

освіта: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 

2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст: укр., англ.  C.7-12. 

12. Короткова И.В., Гранчак В.М., Сахно Т.В., Yu. E. Sakhno, Кучмий С.Я. Усиление агрегационно-

индуцированной эмиссии: влияние температуры и вязкости среды // Сучасне матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, освіта: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава: ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст: укр., англ.  

C.25-28. 

13. Сахно Т.В., Семенов А.О., Кожушко Г.М. Вплив передпосівного УФ-опромінення насіння ріпаку на 

розвиток рослин // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава: 

ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст : укр., англ.  C.105-109. 

14. Сахно Т.В., Кожушко Г.М., Семенов А.О. Вимоги міжнародних стандартів до OLED для загального 

освітлення // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали ІV 
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р., м. Полтава - Лубни: Комунальне видавництво «Лубни». - 2018. – 260 с. (С.89-94) 

54. Поспєлов С.В. Головні концепції використання інтродукованих видів роду Echinacea Moench в Україні/ 

С.В. Поспєлов, В.М. Самородов// Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення 

фіторізноманіття  у науково-дослідних установах та навчальних заходів України (присвячене 5-річчю 

заснування Хорольського ботанічного саду): Матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. (м.Хорол, 4 жовтня 

2018 р.) – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2018. - С.105-108. 

55. Оцінка біологічної активності екстрактів ехінацеї /С.В. Поспєлов, Г.Д. Поспєлова, В.М. Здор та ін. 

[А.О. Шевченко, І.О. Афендікова]//Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення 

фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних заходів України (присвячене 5-річчю 

заснування Хорольського ботанічного саду): Матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. (м.Хорол, 4 жовтня 

2018 р.) –Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2018.-с.108-110. 

56. Гангур В.В., Лень О.І., Гангур Ю.М., Заєць Т.О., Маренич М.М. Ефективність позакореневого 

підживлення посівів регулятором росту на основі гумінових і фульвових кислот // Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку та адаптація агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 

Матеріали Всеукр. Науково-практичної конференції, Дніпро – Полтава, 24-25 травня 2018 р./ 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Полтавська державна сільськогосподарська 

дослідна станція ім. М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН. – Полтава, 2018. – С. 55–57. 

57. Гангур В.В., Гангур Ю.М. Передумови виникнення польового травосіяння на Полтавщині // Матеріали 

Всеукр. науково-практичної конференції присвяченої 130 річниці з початку дослідження ґрунтів, 

рослинності, геологічних умов Полтавської губернії «Сучасні погляди на родючість чорноземів та 

інноваційні шляхи їх покращення», Полтава, 5 жовтня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 46–47. 

58. Гангур В.В., Гангур М.В., Гангур Ю.М. Вплив способів обробітку ґрунту на забур’яненість та 
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вологозабезпеченість посівів ячменю ярого // Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції 

присвяченої 130 річниці з початку дослідження ґрунтів, рослинності, геологічних умов Полтавської 

губернії «Сучасні погляди на родючість чорноземів та інноваційні шляхи їх покращення», Полтава, 5 

жовтня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 27–28. 

59. Гангур В.В., Гангур М.В., Гангур Ю.М.  Формування продуктивності ячменю ярого залежно від способів 

обробітку ґрунту // Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції присвяченої 130 річниці з початку 

дослідження ґрунтів, рослинності, геологічних умов Полтавської губернії «Сучасні погляди на родючість 

чорноземів та інноваційні шляхи їх покращення», Полтава, 05 жовтня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 36–37. 

60. Гангур В.В., Міщенко О.В., Тараненко С.В., Корецький О.Є., Ткаченко С.К. Забур’яненість посівів 

пшениці озимої в коротко ротаційних сівозмінах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції присвяченої 90-річчю заснування кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова 

факультету агротехнологій та екології «Актуальні питання землеробства і агрохімії: історія та 

сьогодення», Полтава, 27–28 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 36–37. 

61. Гангур В.В., Єремко Л.С. Симбіотична фіксація молекулярного азоту як фактор стабілізації 

агробіоценозів нуту // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне 

функціонування екологічностабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: 

агроекологічний, соціальний та економічний аспекти"– 28 листопада 2018, Полтава. – Полтава, 2018. – С. 

37–38. 

62. Єремко Л.С., Гангур В.В, Сокирко Д.П. Ефективність застосування мінеральних добрив, 

мікробіологічного препарату в агротехнологічному процесі вирощування гороху Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю заснування кафедри землеробства і 

агрохімії ім. В.І. Сазанова факультету агротехнологій та екології «Актуальні питання землеробства і 

агрохімії: історія та сьогодення», Полтава, 27–28 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 36–37. 

 

                                                        в інших виданнях: 31 

63. Короткова І.В., Сахно Т.В. Захист біологічних молекул з метою підвищення їх термостабільності //  

Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ПДАА за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2017 році. (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – (С.140-142) – 

314 с. 

64. Ласло О.О., Диченко О.Ю. Визначення екологічно стабільних територій для органічного виробництва за 

новітніми технологіями / О.О. Ласло, О.Ю. Диченко // Збірник наукових праць науково-практичної 

конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками 

науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. 

– (С.144-146) – 314с. 

65. Міщенко О.В., Тараненко С.В. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ПДАА за 
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підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році. (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2018. – (С.149-151) – 314 с. 

66. Опара М.М. Внесок вчених академії в діяльність громадської спілки «Потавське товариство сільського 

господарства. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. 

Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – (С.151-153) – 314с. 

67. Воропіна В.О., Стеценко Б. О. Вплив органічних добрив на урожайність зерна кукурудзи //Збірник 

наукових праць професорсько-викладацького складу ПДАА за підсумками науково-дослідної роботи в 

2017 році. (м. Полтава, 16-17 травня 2018 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – (С.133-135) – 314 с. 

68. Воропіна В.О., Ростовський Д. О. Вплив регуляторів росту на продуктивність пшениці озимої// Збірник 

наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської 

державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році (м. Полтава, 16-17 

травня 2018 року). – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – (С.131-133) – 314с. 

69. Самородов В.М. Життя та діяльність фундатора і першого директора Дослідної станції лікарських рослин 

Петра Гавсевича (1883-1920) \В.М.Самородов, С.В.Поспєлов \\Старожитності Посулля. 100 років 

Лубенському краєзнавчому музею імені Г.Я. Стеллецького (1918-2018): зб. наук. праць. – К.:ЦП НАН 

України і УТОПІК, 2018.-С.200-206. 

70. Опара М.М. Погода продовжує дивувати аномаліями… Газета «Село Полтавське» №1 від 11.01.2018 р., 

на стор. 3. 

71. Опара М.М. Збережімо зелений щит полів Полтавщини. Газета «Вечірня Полтава» №5 від 31.01.2018 р., 

на стор. 11, 21. 

72. Опара М.М. Він залишається нашим сучасником (пам’яті В.І.Вернадського). Газета «Вечірня Полтава» 

№11 від 14.03.2018 р., на стор. 6. В співавторстві Н.М.Опара. 

73. Опара М.М. Чого чекати аграріям від запізнілої весни 2018-го? Газета «Село Полтавське» №12 від 

29.03.2018 р., на стор. 2. 

74. Опара М.М. Збережімо село – колиску української нації або Допоки ж вмиратимуть села. Газета «Вечірня 

Полтава» №16 від 18.04.2018 р., на стор. 11. 

75. Опара М.М. Де ж випасати корову селянину? Газета «Вечірня Полтава» №20 від 16.05.2018 р., на стор. 

11. 

76. Опара М.М. Аксіоми ідеального землеробства та їх втілення в сьогодення. Газета «Вечірня Полтава» №23 

від 06.06.2018 р., на стор. 12. 

77. Опара М.М. Накопичення та раціональне використання талих та дощових вод – основа ефективного 

землеробства за дефіциту вологи. Газета «Вечірня Полтава» №26 від 27.06.2018 р., на стор. 20, 21. 
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78. Опара М.М. У Полтаві побували прихильники органічного землеробства з усіх регіонів України та з-за 

кордону… Газета «Вечірня Полтава» №30 від 25.07.2018 р., на стор. 3,6. 

79. Опара М.М. Його життєве кредо – чесна праця (з нагоди 70-річчя від дня народження Григорія 

Олександровича Лапенка). Газета «Зоря Полтавщини» №107-108 від 27.07.2018 р. на стор. 3. 

80. Опара М.М. Про законодавчі млинці і казкові вареники. Журнал «Землевпорядний вісник» №7, на стор. 

67. В співавторстві Г.Лук’яненко, Ю.Шевченко. 

81. Опара М.М. Усіма забута «падчерка». Журнал «Фармер» №7, на стор. 68-69. В співавторстві 

Ю.Білявський, В.Самородов. 

82. Опара М.М.    Деякі думки піл час відпочинку в санаторії «Сосновий бір». Газета «Вечірня Полтава» №35 

від 29.08.2018 р., на стор. 11. 

83. Опара М.М.     Зустріч із молодістю через півстоліття. Газета «Село Полтавське» №35 від 06.09.2018 р., на 

стор. 6. 

84. Опара М.М.    Пролетіли-пробігли літа… (до 70-річчя Кочерги Анатолія Андрійовича). Газета «Село 

Полтавське» №35 від 06.09.2018 р., на стор. 11. 

85. Опара М.М.    Радіо в моєму житті. Газета «Вечірня Полтава» №38 від 19.09.2018 р., на стор. 12. 

86. Опара М.М.     Увічнено ім’я Анастасія Зайкевича. Газета «Вечірня Полтава» №40 від 03.10.2018 р., на 

стор. 12. В співавторстві з В.Самородовим. 

87. Опара М.М.    Полтавське товариство сільського господарства: із перспективою на майбутнє. Газета 

«Село Полтавське» №39 від 04.10.2018 р, на стор. 3. 

88. Опара М.М.    Із глибокими роздумами на майбутнє… «Газета «Вечірня Полтава» 42 від 17.10.2018 р., на 

стор. 11. 

89. Опара М.М.     А вже осінь прийшла… Газета «Вечірня Полтава» №43 від 24.10.2018 р., на стор. 14. 

90. Опара М.М.    Великого лубенця увічнено у бронзі. Газета «Лубенщина» від 12.10.2018 р., на стор. 7. В 

співавторстві з В.Самородовим. 

91. Опара М.М.    Земля – народне надбання, а ми віддали її на поталу агрохолдингам. Газета «Урядовий 

кур’єр» від 21.11.2018 р., на стор. 1-4. В співавторстві з С.Поспєловим. 

92. Опара М.М.    Сьогодення з поглядом у минуле. Газета «Вечірня Полтава» №47 від 21.11.2018 р., на стор. 

11. 

93. Опара М.М.    Почесний член Полтавського товариства сільського господарства – Василь Васильович 

Докучаєв. В матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 130-річниці з 

початку дослідження ґрунтів, рослинності, геологічних умов Полтавської губернії: «Сучасні погляди на 

родючість чорноземів та інноваційні шляхи їх покращення». 5 жовтня 2015 року. Полтава, стор. 8-10. 
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1.2. 

за кордоном (у міжнародних виданнях): 2 

1. Гангур В.В. Влияние сельскохозяйственных культур, их соотношения в разноротационных севооборотах 

левобережной лесостепи Украины на плотность почвы и урожайность // Вестник Прикаспия. – 2018. – № 

1 (20). – С. 36–43. 

2. Кохан А.В., Глущенко Л.Д., Лень А.И., Олепир Р.В., Гангур В.В. Трансформация гумуса, биогенных 

элементов в темно-серой оподзоленной почве и продуктивность ржи озимой при бессменном 

выращивании // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 1. – 

С. 118–121. 

                                                              участь у конференціях: 8 

1. Tamara Sakhno, Nikolay Barashkov, Irina Irgibayeva, Anuar Aldongarov, Artur Mntel. N,N-Dimethyl-p-

nitrosoaniline and potassium linoleate hydroperoxide as spin traps in process of hydroxyl radicals formation 

during chloride-free electrolysis of contaminated water //ENVR 550: 255th ACS National Meeting, March 18-22, 

2018 New Orleans, Louisiana USA 

2.  Tamara Sakhno, Nikolay Barashkov, Artur Mantel, Anuar Aldongarov, Dinara Birimzhanova, Irina Irgibayeva. 

Absorbance and fluorescence spectra of 5-(benzylidene)pyrimidine-2,4,6-triones //PHYS 436: 255th ACS 

National Meeting March 18-22, 2018 New Orleans, Louisiana USA 

3.  N. Barashkov, T. Sakhno, I. Irgibaeva, A. Aldongarov, A. Mantel. Comparison between activities of N,N-

dimethylp-nitrosoaniline and tungsten carbide nanoparticles as spin traps in process of hydroxyl radicals 

formation during chloride-free electrolysis of water contaminated with E.coli// ENVR 635: 256th ACS National 

Meeting • Boston, MA • August 19-23, 2018 

4. N. Barashkov, T. Sakhno, A. Mantel, A. Aldongarov, I. Irgibaeva. Composite materials based on 

formaldehydefree phenolic resin and soy hulls: Preparation and mechanical properties// PMSE 517: 256th ACS 

National Meeting • Boston, MA • August 19-23, 2018 

5. Сахно Т.В. Міжнародне технічне регулювання в галузі сертифікації персоналу // IX Міжнародна науково-

практична конференція «Соціально-трудові відносини: досвід України та практика в країн ЄС» Пальма-

де Майорка, Іспанія, м.Магалуф, 15-22 вересня 2018 року. 

6. Диченко О.Ю., Ласло О.О., Нагорна С.В. Поводження з відходами – проблема багатьох років // 

Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: 

Nowa nauka, 2018. – 300 s. (С.11-13) 

7. Ласло О.О. Бараболя О.В. Екологічні аспекти переробки органічних відходів за використання 

мікробіологічних препаратів та вермикультури // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. 

Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – 300 s.  (С.9-11) 

8. Ласло О.А. Внедрение инновационного подхода к разработке экологически уравновешенной стратегии 

развития агроэкосистемы Полтавского региона /О.А. Ласло // Материалы научно-практической 

конференции «Система «наука-технологии-инновации»: методология, опыт, перспективы. – 20.21.09. 

10 
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2018г., г. Минск НАУ Беларуси. – С. 55-58. 

 

2. 

кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus): 

 

1. Гранчак В.М., Сахно Т.В., Короткова И.В., Сахно Ю.Э., Кучмий С.Я. Агрегационно-индуцированная 

эмиссия в органических наночастицах: свойства и применение// Теоретическая и экспериментальная 

химия, 2018. – Т. 54, № 3. - C. 135—160. (Scopus) 

2. Sakhno T., Semenov A., Kozhushko G. Influence of presowing UV-radiation on the energy of germination 

capacity and germination ability of rapeseed // Technology audit and production reserves — 2018. - № 5/1(43). – 

Р. 61-65. (Index Copernicus) 

3. Sakhno T.V., Pisarenko P.V., Korotkova I.V., Omelian O. M., Barashkov N. N. The application of statistical 

methods of quality management by GMP+ standards using ferromagnetic microtracers// Зернові продукти і 

комбікорми. – 2018. - V.18. - N 3. – Р.39-44. (Index Copernicus) 

4. I.V. Korotkova, V. M. Granchak, T. V. Sakhno et al Aggregational-Induced Emission in Organic Nanoparticles: 

Properties and Application (Review) //Theoretical and Experimental Chemistry, V. 54, N. 3, July, 2018 (Russian 

Original V. 54, N. 3, May-June, 2018) (Scopus) 

4 

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 

1. Korotkova, I. V., Sakhno, T.V., Zvenihorodska, T.V., Barashkov, N.N. Incorporating of Horseradish Peroxidase 

into water-immiscible Coacervates: Improving of the Thermostability// Nigerian Journal of Biotechnology. – 2018. 

– V. 35. – N 2. – P. - 

1 

7. опубліковано монографій, усього 1 

7.1. 

з них, 

1. Кохан А.В., Глущенко Л.Д., Гангур В.В., Олепір Р.В., Лень О.І., Тоцький В.М. Насичення сівозмін 

соняшником (наукове видання). / За ред. А.В. Кохана – Полтава: ПП Астрая, 2018. – 83 с. 

 

1 
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8. 

опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 

1. Короткова І.В. Спектральні властивості та біологічна активність сполук 

ряду кумарину в об’єктах навколишнього середовища.  Колективна монографія «Раціональне 

використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій»/ за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, 

І.О. Яснолоб. – П: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. 18,84 ум.друк.арк. –  С. 242-247. 

2. Поспєлов С.В. Перспективи застосування біометоду в захисті лікарських рослин. Колективна монографія 

«Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій»/ за ред. П.В. Писаренка, 

Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. 18,84 ум.друк.арк. –  С.287-291. 

 

2 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

9. опубліковано підручників - 

10. 

опубліковано навчальних посібників 

1. Короткова І.В., Маренич М.М. Фізична і колоїдна хімія (Лабораторний практикум). - Полтава 

«Полтавський літератор», 2018 р., 12,8 ум.др.арк. 

2. Крикунова В.Ю., Кулинич С.М, Самойлик М.С, Колеснікова ЛА, Петренко М.О, Міщенко О.В. «Основи 

біохімії та особливості патології обміну речовин». - Полтава «Астрая», 2018., 10,9 ум.др.арк. 

2 

11. отримано охоронних документів, усього  2 

11.1. 

з них,  

патентів на винаходи: 2 

1. Пат. 130248 Україна, МПК G01N 1/28, G01N 33/53. Спосіб визначення гемаглютинуючої активності 

екстрактів звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.)/ С.В.Поспєлов, М.В.Семенко; власник Полтавська 

державна аграрна академія. - № 201807035 ; заявл. 22.06.2018 ; опублік. 26.11.2018, Бюл. № 22.- 1 с. 

2. Пат. 123455 Україна, МПК A01C 1/00, A01N 65/12, A01P 21/00. Спосіб стимуляції проростання насіння 

проса/  С.В.Поспєлов, К.В.Дворовенко, Є.О.Фесенко, В.М.Здор; власник Полтавська державна аграрна 

академія. - № 201709626 ; заявл. 02.10.2017 ; опублік. 26.02.2018, Бюл. № 4.- 1 с. 

2 

11.2. патентів на корисну модель - 

12. отримано свідоцтв авторського права - 

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



 20 

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   - 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 
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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   
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 

1. Гангур В.В. Ювілейна медаль «100 років Національної академії аграрних наук України». 

2. Опара М.М. Ювілейна медаль «100 років Національної академії аграрних наук України». 

3. Писаренко П.В. Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку ОДА. За багаторічну плідну 

педагогічно-наукову роботу та в зв’язку з 90-річчям заснування кафедри землеробства і агрохімії 

ім.В.І.Сазанова. 
4. Опара М.М. Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку ОДА. За багаторічну плідну 

педагогічно-наукову роботу та в зв’язку з 90-річчям заснування кафедри землеробства і агрохімії 

ім.В.І.Сазанова. 

4 

   

 

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 
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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 

      

      

      

 

 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2018 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 

Korotkova, I. V., Sakhno, 

T.V., Zvenihorodska, T.V., 

Barashkov, N.N.  

Incorporating of Horseradish Peroxidase 

into water-immiscible Coacervates: 

Improving of the Thermostability 

Nigerian Journal of 

Biotechnology 
2018. – V. 35. – N 2. – P. - 
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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 

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 

Отримано фінансування 

 660 тис. грн 

2 

Прикладні механізми 

впровадження енергоємного 

біопалива із місцевої сировини 

к.с-.г.н.  Тараненко А.О. 

Наказ МОНУ від 20.05.2016 № 

545 «Про оголошення 

конкурсного відбору проектів 

Подано заявку 
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для зменшення енергетичної 

залежності територіальних 

громад:сільських, селищних, 

міських рад 2016-2018 р.р. 

наукових робіт та науково-

технічних 

(експериментальних) розробок 

молодих учених 

за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету 

     

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  2 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
1 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 2 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших - 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього   1 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 1 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів (редактори колективної монографії) 2 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 8 

5 Участь в експертних радах, журі - 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 1 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 1 

8 
Інше (вказати) - 
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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 
ІІ  Міжнародна  науково-практична  інтернет-

конференція  
«Хімія, екологія і освіта» 15-16 травня 2018 р. 

2 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Збалансований розвиток агроекосистем України: 

сучасний погляд та інновації» 
29.04. 2018р. 

3 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція присвячена 90-річчю заснування 

кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. 

Сазанова факультету агротехнологій та 

екології ПДАА  

«Актуальні питання землеробства і агрохімії: історія та 

сьогодення» 

27–28 листопада 2018 

р. 

    

Студентські наукові заходи 

1 Cтудентська науково-практична конференція  
Конференція присвячена 90-літтю кафедри землеробства 

і агрохімії ім. В.І. Сазанова 
28 листопада 2018 р. 

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 Опара М.М., к.с/г наук, професор  
Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник ПДАА» 

 
постійно 

 Опара М.М., к.с/г наук, професор Голова ДЕК агрономічного відділення в Березоворудському коледжі постійно 
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ПДАА 

2 

Писаренко П.В., д.с.-г.н., 

професор, 

Ласло О.О., к.с.-г.н., доцент 

Організаційний комітет 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Збалансований 

розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації» 

29.04. 2018 р. 

3 

Короткова І.В., к.х.н. доцент,  

Ромашко Т. П., к.х.н. доцент, 

Крикунова В. Ю., к.х.н. доцент, 

Писаренко П.В., д.с.-г.н., 

професор. 

 

 

Сахно Т.В., д.х.н., професор 

Організаційний комітет 

ІІ  Міжнародна  науково-практична  інтернет-конференція «Хімія, 

екологія і освіта» (м. Полтава, 15-16 травня 2018 року, ПДАА). МОН 

України, Державна наукова установа «Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Посвідчення № 82 

від 5 березня 2018 р. 

Програмний комітет 

 

15-16 травня 2018 р. 

4 Сахно Т.В., д.х.н., професор 

Організаційний комітет 

International Scientific Conference MOLECULAR ENGINEERING AND 

COMPUTATIONAL MODELLING FOR NANO- AND 

BIOTECHNOLOGY: FROM NANOELECTRONICS TO 

BIOPOLYMERS dedicated to the 75th anniversary of Professor Boris 

Minaev (МЕСМ-2018), September 25–26, 2018, Cherkasy, Ukraine, 

Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University 

25-26 вересня 2018 р. 

    

 

 

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 Гангур В.В., к.с/г наук, професор 

День поля «Нові сорти сільськогосподарських культур 

вітчизняної та зарубіжної селекції» 19.06.2018 р. Полтавська 

державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М.І. 

Вавилова Інституту свинарства і АПВ. 

Сертифікат учасника 

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 
1 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 

міською державною адміністрацією, усього 
- 

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

4 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього 7 

 

 

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    
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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 

Інститут Фізичної 

хімії ім. Л.В. 

Писаржевського НАН 

України 

Тематика досліджень: «Агрегаційно-індуцирована 

емісія в органічних наночастинах»   

Угода про наукову 

співпрацю: 2016-2020 

р.р. 

Проведеня наукових 

конференцій, видання 

наукових статей у фахових 

виданнях та збірників тез 

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 

Дніпровський державний 

аграрно-економічний 

університет 

Проведення міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних 

конференцій 

Угода про 

науково-дослідну 

співпрацю 

Проведені науково-

практичні конференції, 

збірник тез 

2 

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 

3 

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 
USA 

 

MICRO TRACERS Inc., 

1370 Van Dyke Avenue, 

Тематика досліджень: 

«Використання мікротрейсерів для 

Угода про 

науково-дослідну 

Проведення наукових 

конференцій, видання 
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San Francisko, California 

94124 USA, 

 Barashkov N.N. Director 

of the scientific work of 

the corporation MICRO 

TRACERS 

визначення однорідності змішування 

кормів для с/г», Стажування 

викладачів 

співпрацю наукових статей у фахових 

виданнях та збірників тез 

2 

Астана, 

Казахстан 

 

Евразийский 

Национальный 

Университет им. 

Л.Н.Гумилева, Астана, 

Казахстан, 

И.С. Иргибаева, 

профессор кафедры 

химии, д. х. н.,  

факультет естественных 

наук  А.Мантель 

Алдангоров А.А. 

 

Тематика досліджень: «Квантово-

хімічне дослідження спектральних 

властивостей органічних барвників 

та їх застосування» 

Угода про 

науково-дослідну 

співпрацю 

Проведення наукових 

конференцій, видання 

наукових статей у фахових 

виданнях та збірників тез 

3 Польща 

Варшавський 

університет сільського 

господарства 

Проведення міжнародних науково-

практичних конференцій 

Угода про 

науково-дослідну 

співпрацю 

Проведені науково-

практичні конференції, 

збірник тез 

 Польща Вроцлавський університет 

Проведення міжнародних 

науково-практичних 

конференцій 

Угода про науково-

дослідну співпрацю 

Проведені науково-

практичні конференції, 

збірник тез 

4 Молдавія 
Державний аграрний 

університет Молдови 

Проведення міжнародних науково-

практичних конференцій 

Угода про 

науково-дослідну 

співпрацю, 2013-

2018 рр. 

Проведені науково-

практичні конференції, 

збірник тез 

5 Польща 

Краківський 

політехнічний 

університет ім. Т. 

Костюшки 

Проведення міжнародних науково-

практичних конференцій 

Угода про 

науково-дослідну 

співпрацю 

Проведені науково-

практичні конференції, 

збірник тез 

6 Росія 

ФДБНУ Сибірський 

науково-дослідний 

інститут економіки 

Проведення міжнародних науково-

практичних конференцій 

Угода про 

науково-дослідну 

співпрацю, 2013-

Проведені науково-

практичні конференції, 

збірник тез 



 33 

сільського господарства 

Россільгоспакадемії 

2018 рр. 

7 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 23 тез доповідей на наукових конференціях, з них 23 – 

самостійно студентами 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 23 

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  - 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

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  
 

ДОДАТОК 2 
Список отриманих патентів 

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 
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№ з/п 

 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1      

2      

3      

      

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     

     

Міжнародні наукові конкурси 

1     

 

 


