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виконання  

(витягу із 
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Науковий 
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(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 
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3 

 

 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій 

1 

Розробка стратегій  

сталого розвитку 

агроекосистем з 

оптимальними витратами 

ресурсів за різних форм 

господарювання  

Витяг  

із протоколу 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 6 

від 04.12.2012 

0112U007773 
Сазонова Н.А., 

Мінькова О.Г. 

Сазонова Н.А., 

Мінькова О.Г. 
2012-2017 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

Кафедра економіки підприємства 

2 

Розробити наукові 

напрямки 

організаційного, 

економічного, 

фінансового і соціального 

розвитку, управління та 

регулювання в 

агропромисловому 

комплексі, на галузевому 

рівні та в організаційно-

правових формах 

ринкового 

господарювання  

- 0111U002780 

Макаренко П.М., 

д. е. н., професор, 

член-

кореспондент 

НААН, 

Заслужений 

працівник освіти і 

науки України 

 

Макаренко П.М., 

д. е. н., професор, 

викладачі кафедри 

2011-2016  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 участь в наукових конкурсах  з 

метою отримання фінансування 

(грантів, стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН, 

Полтавською 

облдержадміністрацією; 

 підготовка та  друк наукових 
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4 

 публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення між кафедральних 

конференцій, круглих столів; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

  впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

3 

Розробити напрямки 

розвитку і підвищення 

економічної ефективності 

малих форм аграрного 

господарювання, їх 

матеріально-технічного, 

фінансового та 

інформаційно-

консультаційного 

забезпечення  

- 0111U002781 

Макаренко П.М., 

д. е. н., професор, 

член-

кореспондент 

НААН, 

Заслужений 

працівник освіти і 

науки України 

 

Макаренко П.М., 

д. е. н., професор, 

викладачі кафедри 

2011-2016  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 участь в наукових конкурсах  з 

метою отримання фінансування 

(грантів, стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН, 

Полтавською 

облдержадміністрацією; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 
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5 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення між кафедральних 

конференцій, круглих столів; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

  впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

Кафедра іноземних мов та українознавства 

4 

Особливості 

функціонування 

алюзивних топонімів у 

сучасному англомовному 

художньому дискурсі: 

лінгвокогнітивні та 

лінгвопрагматичні 

аспекти 

Витяг із 

протоколу 

засідання вченої 

ради 

Запорізького 

національного 

університету № 

5 від 17.12.2015 

- 

Єнікєєва С.М.,  

д. філ. наук, 

професор 

Лифар А.А. 2015-2017 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей). 

5 

Розвиток професійної 

компетентності майбутніх 

менеджерів 

агропромислового 

Витяг із 

протоколу  

засідання вченої 

ради 

- 

Гриньова М.В., 

д. пед. н., 

професор 

Савенкова О.О. 2014-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

статей; 
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6 

комплексу в умовах 

міжнародної проектної 

діяльності 

Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету 

імені В.Г. 

Короленка 

№ 8 від 

28.02.2014 року 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

Кафедра менеджменту 

6 

Механізми державного 

регулювання 

інноваційного розвитку 

галузей економіки в 

умовах глобалізації  

- 0112U001162 

Лозинська Т. М.., 

д. держ. упр., 

професор 

Лозинська Т. М.., 

д. держ. упр., 

професор 

2012-2016 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

7 

Формування 

конкурентної стратегії 

підприємств АПК та 

- 0111U002782 

Лозинська Т. М.., 

д. держ. упр., 

професор 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

2011-2016 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 
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7 

регулювання цінової 

політики на ринку 

сільськогосподарської 

продукції  

 публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

8 

Формування державної 

політики сільського 

розвитку в Україні  

- - 

Лозинська Т.М.., 

д. держ. упр., 

професор 

Лозинська Т.М.., 

д. держ. упр., 

професор 

2015-2017 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

9 

Управління гармонійним 

розвитком аграрного 

сектору економіки 

- - 

Гудзинський О. Д., 

д. держ. упр., 

професор 

Дорофєєв О.В., 

к. е. н., доцент 

 

2011-2017 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 
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8 

України  публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 участь у спеціалізованих 

виставках, ярмарках; 

- залучення до наукової роботи 

студентів. 

10 

Менеджмент і 

адміністрування в сфері 

використання людських 

ресурсів  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

- - 

Сердюк О. І., 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

11 
Розвиток менеджменту в 

організаціях  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

- - 

Шульженко І.В. 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 
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9 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

 

12 

Проектний підхід у 

формуванні стратегічного 

та інноваційного розвитку 

сучасних підприємств в 

умовах інтеграції  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

- - 

Сазонова Т. О. 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

- залучення до наукової роботи 

студентів. 

13 

Напрями удосконалення 

систем менеджменту в 

організаціях аграрної 

сфери  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

- - 

Воронько-

Невіднича Т. В. 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських); 
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виконання 

 (роки) 
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в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

10 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

14 

Стратегічний розвиток 

операційного 

менеджменту 

виробництва продукції 

рослинництва  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

- - 

Помаз О. М. 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

впровадження наукових розробок 

у діяльність підприємств, ВНЗів. 

15 

Формування системи 

стратегічного управління 

витратами аграрних 

підприємств  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

- - 

Мирна О. В. 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

- залучення до наукової роботи 

студентів. 

16 

Енергетичний 

менеджмент машинно-

тракторного парку 

аграрних підприємств  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

- - 

Федірець О. В. 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 участь в інших наукових 

конкурсах  з метою отримання 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

11 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

фінансування (грантів, 

стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

17 

Підготовка менеджерів 

аграрної сфери до 

попередження та 

вирішення конфліктів в 

організації  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

- - 

Шупта І. М. 

к. е. н., доцент 

 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

18 Маркетингове управління Витяг  - - Браславець Т. М., 2009-2017 Наукові результати етапу 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

12 

товарними потоками 

підприємств 

молокопродуктового 

підкомплексу 

 

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 22.02.2016 

асистент дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

 

19 

Формування та 

ефективність інвестицій у 

зерновиробництво 

сільськогосподарських 

підприємств 

- - 
Коденська М.Ю., 

д. е. н., професор 

Горбатюк Л.М., 

асистент 
2008-2017 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 участь у спеціалізованих 

виставках, ярмарках. 

Кафедра маркетингу 

20 

Розробка напрямків 

розвитку і підвищення 

економічної ефективності 

малих форм аграрного 

- 0111U002781 
Писаренко В.В., 

д. е. н., професор 

Писаренко В.В., 

д. е. н., професор 

викладачі кафедри 

2011-2016 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

13 

господарювання 

 
 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

21 

Розробка конкурентної 

стратегії підприємств 

відповідно до 

закономірностей розвитку 

аграрного ринку    

- 0111U002782 
Писаренко В.В., 

д. е. н., професор 

Писаренко В.В., 

д. е. н., професор 

викладачі кафедри 

2011-2016 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

22 

Розробка наукових 

напрямків 

організаційного розвитку, 

управління та 

регулювання в 

агропромисловому 

комплексі, на галузевому 

- 0111U002780 
Писаренко В.В., 

д. е. н., професор 

Писаренко В.В., 

д. е. н., професор 

викладачі кафедри 

2011-2016 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

14 

рівні. 

Розробка наукових 

напрямків економічно-

фінансового розвитку, 

управління та 

регулювання в 

агропромисловому 

комплексі, на галузевому 

рівні та в організаційно-

правових формах 

ринкового 

господарювання 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

Кафедра бізнес-адміністрування та права 

23 

Організаційно-

економічний механізм 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємств АПК 

 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- 
Махмудов Х.З., 

д. е. н., професор 

Махмудов Х.З., 

д. е. н., професор 
2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

15 

24 

Сталий розвиток 

сільських територій як 

напрям забезпечення 

економічного зростання і 

якості життя сільських 

громад 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- 
Дем’яненко Н.В., 

к. е. н., доцент 

Дем’яненко Н.В., 

к. е. н., доцент 
2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

25 

Організаційно-економічні 

та соціальні передумови 

формування інтегрованих 

систем в АПК  

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- 
Михайлова О.С., 

к. е. н., доцент 

Михайлова О.С., 

к. е. н., доцент 
2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських); 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

16 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

26 

Організаційні та правові 

аспекти регулювання 

відносин в сільському 

господарстві в контексті 

створення умов для 

ефективної роботи 

вітчизняних підприємств 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- 
Осташова В.О.,  

к. ю. н., доцент 

Осташова В.О.,  

к. ю. н., доцент 
2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

27 

Економіка і організація 

виробництва молока 

сільськогосподарськими 

товаровиробниками 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- Павленко С.І. Павленко С.І. 2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

17 

доповідей; 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

28 

Управління 

організаційним розвитком 

підприємств аграрного 

сектору економіки 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- 
Світлична А.В.,  

к. е. н., доцент 

Світлична А.В.,  

к. е. н., доцент 
2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

29 

Ефективність державної 

економічної політики в 

системі забезпечення 

добробуту населення 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- 

Сьомич М.І.,  

к. держ. упр., 

доцент 

Сьомич М.І.,  

к. держ. упр., 

доцент  

2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

18 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

30 

Правові та організаційні 

засади діяльності 

аграрних підприємств, їх 

співпраця з фінансово-

кредитними установами 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- Шведенко П.Ю. Шведенко П.Ю. 2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

31 

Правові засади діяльності 

суб’єктів господарювання 

та їх взаємодія з органами 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 16 

від 14.12.2015 

- 
Щетініна Т.О.,  

к. і. н., доцент 

Щетініна Т.О.,  

к. і. н., доцент 
2016 

Наукові результати дослідження 

на 2016 рік: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

19 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист робіт (магістерських); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

Факультет обліку та фінансів 

 Кафедра бухгалтерського обліку 

1 

Удосконалення системи 

обліково-аналітичного 

забезпечення 

господарюючих суб’єктів в 

галузях економіки України 

Витяг 

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної академії 

№ 13 від 

28.03.2016 р. 

- 
Плаксієнко В. Я., 

д. е. н., професор 

Плаксієнко В. Я., 

д. е. н., професор, 

Писаренко В. П., д. держ. 

у., професор; 

Єрмолаєва М. В.,  

к. е. н., доцент; 

Пономаренко О. Г.,  

к. е. н., доцент; 

Канцедал Н. А.,  

к. е. н., доцент; Лега О. В., 

к. е. н., доцент; 

Остапенко Т. М., 

к. е. н., доцент; 

Грибовська Ю. М.,  

к. е. н., доцент; 

Мокієнко Т. В., 

к. е. н., доцент; 

Скиданенко Ю. Д., 

к. філол. н., доцент;  

Ліпський Р. В., к. е. н.;  

Яловега Л. В., к. е. н.; 

Черненко К. В., к. е. н.; 

2016  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН та 

галузевих академій наук України, 

Полтавською 

облдержадміністрацією; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

зарубіжними партнерами; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

20 

Трушина А. Ю.; 

Прийдак Т. Б. 

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

 Кафедра економічної теорії та економічних досліджень 

2 

Удосконалення 

методології досліджень 

соціально-економічних 

явищ на макро- та 

мікрорівні 

Витяг із 

протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 6 від 

8 грудня 2015 р. 

- 
Тютюнник Ю.М., 

к.е.н., доцент 

Дорогань-

Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент; 

Рудич А.І., к.е.н., 

доцент; 

Дорошенко А.П., 

к.е.н., доцент; 

Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент; 

Кончаковський 

Є.О., к.е.н., 

доцент; 

Литвин О.Ю., 

к.е.н., доцент; 

Песцова-Світалка 

О.С., к.е.н., 

доцент; 

Чіп Л.О., к.е.н., 

2016  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в наукових конкурсах  з 

метою отримання фінансування 

(грантів, стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

навчальних посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій: 

1) Всеукраїнська конференція 

«Стратегічні вектори 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

21 

доцент; 

Шупик І.І., 

к.політ.н., доцент 

соціально-економічного 

розвитку на мікро- та 

макрорівні»; 

2) Конференція професорсько-

викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2015 рік; 

3) Науково-методична 

конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

4) Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів; 

5) Студентська наукова 

конференція за підсумками 

вивчення дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності»; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських,); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

22 

Кафедра організації обліку та аудиту 

3 

Науково-методичні 

засади розвитку обліку, 

звітності та аудиту в 

умовах євро 

інтеграційних процесів 

Витяг  

із протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 8 

від 21.12.2015 р. 

- 

Левченко З. М., 

к.е.н., доцент, 

проф. кафедри 

Левченко З. М., к.е.н., 

доцент,  

Мац Т. П., к.е.н., 

доцент, Гринь В. І., ст.. 

викл., Красота О. Г., 

к.е.н., доцент, 

Нездойминога О. Є., 

к.е.н., доцент 

Ходаківська Л. О, 

к.е.н., доцент., 

Карпенко Н. Г., к.е.н., 

доцент Дугар Т. Є., 

к.е.н., доцент,  

Пилипенко К. А.,  

 к.е.н., доцент,   

Романченко Ю. О., 

к.е.н., доцент,  

Тютюнник С. В., к.е.н., 

доцент, 

Ватуля І. Д., доцент, 

Ігнатенко М. М., к.е.н., 

доцент 

2016-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в наукових конкурсах 

МОН України  з метою 

отримання фінансування з 

Державного бюджету на 

виконання наукових проектів; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографій, статей, 

навчальних посібників); 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій, 

семінарів, круглих столів: 

1. Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих 

учених та студентів «Проблеми 

обліково-аналітичного 

забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю» 

(25.11.2016 р.). 

2. Навчально-виробнича 

конференція за підсумками 

практичної підготовки студентів 

ОКР «Спеціаліст» спеціальності 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

23 

7.050106 «Облік і аудит» 

«Особливості організації обліку, 

звітності та фінансового аналізу 

на підприємствах Полтавщини». 

3. Навчально-виробнича 

конференція за підсумками 

практичної підготовки студентів 

ОКР «Спеціаліст» спеціальності 

7.050106 «Облік і аудит» 

«Особливості організації обліку, 

звітності та фінансового 

менеджменту на підприємствах 

Полтавщини». 

4. Науково-практична 

конференція професорсько-

викладацького складу за 

підсумками науково-дослідної 

роботи за 2015 рік  

5. Студентська науково-

практична конференція. Секція 

«Облік і аудит» (травень 2016). 

6. Круглий стіл 

«Відповідальність бухгалтера в 

призмі кримінального 

законодавства» 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 отримання охоронних 

документів; 

 впровадження наукових 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

24 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 участь у спеціалізованих 

виставках, ярмарках; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

Кафедра філософії, історії та педагогіки 

4 

Філософські соціологічні 

та психолого-педагогічні 

основи вищої аграрної 

освіти України в 

контексті європейської 

інтеграції 

Витяг із 

протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 9 від 

18 листопада 

2015 р. 

- 

Шейко С.В., 

к.ф.н., доцент, 

професор кафери 

Шейко С.В., 

к.ф.н., доцент, 

професор кафери; 

Киричок О.Б., 

к.ф.н., доцент; 

Шейко С.В., 

Подлєсна Г.В., 

к.псих.н., доцент; 

Антонець М.О., 

к.псих.н., доцент; 

Ільченко А.М., 

к.псих.н., доцент.  

2016-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій: 

1) Конференція професорсько-

викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2015 рік; 

2) Науково-методична 

конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

3) Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів; 

 участь в науково-практичних 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

25 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

5 

Політично-філософські 

ідеї в культурі Київської 

Русі 

Витяг із 

протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 9 від 

18 листопада 

2015 р. 

- 
Киричок О.Б., 

к.ф.н., доцент 

Киричок О.Б., 

к.ф.н., доцент, 

Шейко С.В., 

к.ф.н., доцент,  

2016-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографії, статей); 

 проведення наукової 

конференції: 

1) «Філософські ідеї в 

культурі Київської Русі, 

пам’яті видатного 

українського філософіа В.С. 

Горського»  

2) Конференція професорсько-

викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2015 рік; 

3) Науково-методична 

конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

4) Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів; 

участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

6 
Освіта як соціальний 

феномен  

Витяг із 

протоколу 

засідання 

кафедри 

- 

Шейко С.В., к.ф.н, 

доцент, професор 

кафедри, Ільченко 

А.М. к.пед.н., 

Шейко С.В., 

к.ф.н., доцент, 

професор кафери; 

Киричок О.Б., 

2016-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (навчальних 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

26 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 9 від 

18 листопада 

2015 р. 

доцент к.ф.н., доцент; 

Шейко С.В., 

Подлєсна Г.В., 

к.псих.н., доцент; 

Антонець М.О., 

к.псих.н., доцент; 

Ільченко А.М., 

к.псих.н., доцент. 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій: 

1) Конференція професорсько-

викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2015 рік; 

2) Науково-методична 

конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

3) Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

7 

Християнські 

детермінанти 

психологічних феноменів 

сімейного спілкування  

Витяг із 

протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 9 від 

18 листопада 

2015 р. 

- 
Антонець М.О., 

к.пед.н., доцент 

Антонець М.О., 

к.пед.н., доцент, 

Подлєсна Г.В., 

к.псих.н., доцент; 

Антонець М.О., 

к.псих.н., доцент; 

Ільченко А.М., 

к.псих.н., доцент. 

2016-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій: 

1) Всеукраїнська науково-

практична конференція: 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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«Християнська етика в 

освітньому просторі» 

2) Конференція професорсько-

викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2015 рік; 

3) Науково-методична 

конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

4) Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

8 

Психологічні 

детермінанти розвитку 

комунікативної 

компетентності 

менеджера освіти 

(суб’єкт-суб’єктний 

аспект) 

Витяг із 

протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 9 від 

18 листопада 

2015 р. 

- 
Подлєсна Г.В., 

к.псих.н., доцент 

Антонець М.О., 

к.пед.н., доцент, 

Подлєсна Г.В., 

к.псих.н., доцент; 

Антонець М.О., 

к.псих.н., доцент; 

Ільченко А.М., 

к.псих.н., доцент. 

2016-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій: 

2) Конференція професорсько-

викладацького складу по 

результатам наукової 

діяльності за 2015 рік; 

3) Науково-методична 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

4) Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей. 

Кафедра фінансів і кредиту 

9 

Удосконалення механізму 

фінансової діяльності 

підприємств, організацій і 

установ 

Витяг із 

протоколу 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 10 

від 7 грудня 

2015 р. 

- 
Чумак В. Д., 

к.е.н., доцент 

Чумак В. Д., к.е.н., 
доцент; Аранчій В. І., 

к.е.н., професор; Томілін 
О. О., д.е.н., доцент; 
Писаренко В. П., 

д.держ.упр., доцент; 
Капаєва Л. М., к.е.н., 

доцент; Лелюк Ю. М., 
к.е.н., доцент; Мисник Т. 

Г., к.е.н., доцент; 
Краснікова О. М., к.е.н., 
доцент; Некрасенко Л. 

А., к.б.н., доцент; 
Смолянська О. Ю., 

доцент; Безкровний О. 
В., к.е.н., доцент; 

Остапенко О. М., к.е.н., 
доцент; Зоря О. П., к.е.н., 
доцент; Дроботя Я. А., 
к.е.н., доцент; Борисова 

І. С., к.е.н., доцент; 
Березницький Є. В., 

к.е.н.; Глущенко Ю. А., 

2016-2018  

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 

(грантів, стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографій, 

навчальних посібників, статей); 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій, 

семінарів, круглих столів: 

1) Третя науково-практична 

конференція молодих вчених 

«Наукове забезпечення розвитку 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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к.е.н., доцент; 
Дорошенко О. О., к.е.н.; 
Галінська Т. С., к.е.н., 

доцент; Зоря С. П., к.е.н., 
доцент, доцент; 

Собчишин В. М., к.е.н. 

національної економіки: 

досягнення теорії та проблеми 

практики»; 

2) Друга науково-практична 

інтернет-конференція 

«Фінансові аспекти розвитку 

національного господарства 

України в умовах глобалізації»; 

3) Конференція професорсько-

викладацького складу за 

результатами наукової 

діяльності за 2015 рік; 

4) Науково-методична 

конференція професорсько-

викладацького складу ПДАА; 

5) Наукова студентська 

конференція за результатами 

науково-дослідної роботи 

студентів; 

6) Науково-теоретичний 

семінар «Удосконалення 

підготовки  магістрів економічних 

спеціальностей  в умовах 

трансформаційних процесів у 

вищій освіті»; 

7) Круглий стіл «Сучасний 

стан та перспективи 

удосконалення практичної 

підготовки студентів»; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

 залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

Факультет ветеринарної медицини 

Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

1 

Моніторинг та розробка 

заходів боротьби з 

гельмінтозними, 

протозойними і 

ектопаразитарними 

захворюваннями тварин 

 0112U001562 

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Гугосян Ю.А., 

Шевченко Т.С., 
2012-2022 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

  залучення до наукової роботи 

студентів. 

2 

Моніторинг, 

удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних 

хвороб птиці центральної 

частини України  

 1112U001561 

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних 

наук, профессор 

 

Натягла І.В. 

 
2011-2021 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

  залучення до наукової роботи 

студентів. 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3 

Моніторинг, 

удосконалення 

діагностики, лікування та 

профілактика інвазійних 

хвороб тварин центральної 

частини України  

 0112U001560 

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Кручиненко О.В. 

кандидат 

ветеринарних 

наук, 

доцент ; 

Клименко О.С. 

кандидат  

ветеринарних 

наук, 

доцент; 

Мельничук В.В, 

асистент кафедри 

Манойло Ю.Б., 

Степанюк  В.К., 

Гришко А.О. 

 

 

2011-2021 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій ( статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 отримання охоронних 

документів; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських); 

  залучення до наукової роботи 

студентів. 

4 

Еколого-фауністичний 

моніторинг, прогнозування 

та заходи боротьби з 

інвазійними хворобами 

бджіл  

  

 0113U006494 

Євстаф'єва 

Валентина 

Олександрівна 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Перебійніс О.С., 

Назаренко О.С. 

 

2013-2028 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

  залучення до наукової роботи 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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студентів. 

  

5 

Визначення та аналіз 

небезпечних ризиків на 

птицепереробних 

підприємствах. 

 - 

Щербакова Н.С., 

кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

Передера Ж.О. 

кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент; 

Щербакова Н.С., 

кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

2005-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

 

6 

Моніторинг інвазійних 

захворювань тварин в 

умовах господарства 

СТОВ «Прогрес» та 

розробка науково-

обгрунтованих заходів 

боротьби та профілактики»  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 8 

від  22.12.2015  

- 

Мельничук В.В. 

завідувач 

лабораторії, 

асистент кафедри 

Євстаф’єва В.О., 

доктор ветеринарних 

наук, профессор 

Корчан Л. М., 

кандидат 

ветеринарних 

наук 

2015-2016 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій ( статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

  залучення до наукової роботи 

студентів. 

 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Кафедра анатомії та фізіології тварин 

7 

Вивчення властивостей 

розчину полтавського 

бішофіту та препаратів, 

виготовлених на його 

основі, для застосування 

у ветеринарній медицині, 

тваринництві і 

птахівництві 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії 

№ 4 від 8 грудня        

2015 року 

- 

Бердник В.П. 

доктор вет.наук, 

професор 

д.в.н., професор 

Бердник В.П. 

к.б.н. Бердник 

І.Ю. 

к.в.н. Бублик 

О.О. 

ст.викл. Щербак 

В.І. 

зав.лаб. 

Марченко Т.М. 

аспірант 

Сметанко В.В. 

аспірант 

Клименко В.М. 

2016-2020 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій; 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-практичних 

конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез доповідей; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність підприємств, 

ВНЗ; 

- залучення до наукової роботи 

студентів. 

Кафедра терапії 

8 

Розробка і впровадження 

нових та удосконалення 

існуючих методів 

діагностики, лікування і 

профілактики найбільш 

поширених внутрішніх 

хвороб великої рогатої 

худоби в центральному 

регіоні України 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 2 від 

3 жовтня 2011 р. 

0111U005875 

Локес Петро 

Іванович 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Канівець Наталія 

Сергіївна, 

кандидат 

ветеринарних 

наук 

 

2011–2016 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

підготовка та друк наукових 

публікацій; 

– участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

– впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

– захист магістерських робіт; 

– залучення до наукової роботи 

студентів. 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

34 

9. 

Порівняльна діагностична 

інформативність різних 

методів визначення 

функціонального стану 

селезінки у свійських 

тварин в нормі та за 

патології 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 6 від 

14 березня 

2016 р. 

0116U003139 

Локес Петро 

Іванович 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Кравченко Сергій 

Олександрович, 

кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

 

2016–2022 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

підготовка та друк наукових 

публікацій; 

– підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

– проведення науково-

практичних конференцій; 

– участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

– отримання охоронних 

документів; 

– впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

– виконання робіт 

(магістерських, докторської); 

– залучення до наукової роботи 

студентів. 

Кафедра патологічної анатомії та інфекційної патології 

10 

Розвиток, морфологія та 

гістохімія органів тварин 

при нормі та патології  

- 0113U000900 

Горальський Л. 

П., 

доктор вет. наук, 

професор 

Панікар І.І., 

доктор 

ветеринарних 

наук, доцент 

(співвиконавець) 

2013-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей, залучення до наукової 

роботи студентів, аспірантів 

11 

Вивчити біологічні, 

молекулярно-генетичні й 

еко-географічні 

- 0111U000476 

Ничик С. А., 

доктор вет. наук, 

професор 

Панікар І.І., 

доктор 

ветеринарних 

2012-2017 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

35 

властивості збудників 

зоонозних анаеробних 

інфекцій та обґрунтувати 

створення 

мультикомпонентних 

профілактичних 

препаратів 

наук, доцент 

(співвиконавець) 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей, залучення до наукової 

роботи студентів, аспірантів 

12 

Вивчити епізоотологічні 

особливості перебігу 

змішаних бактеріозів 

свиней та розробити 

засоби їх специфічної 

профілактики  

- 0111U000477 

Ничик С. А., 

доктор вет. наук, 

професор 

Скрипка М.В., 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Запека І.Є. 

аспірант (в 

співавторстві) 

2012-2017 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

Підготовка та друк монографії, 

статей. Захист кандидатської 

дисертації. 

13 

Профілактика і заходи 

боротьбі при 

асоціативному перебігу 

аспергильозу та 

мукормікозу птиці 

- 0114U001580 
Передера С.Б. 

к.в.н., доцент 

Передера С.Б. 

к.в.н., доцент 
2011-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

14 

Фізіолого-біохімічні 

параметри пре- та 

постнатального розвитку 

тварин та їх корекція  

- 0108U010281  

Замазій А. А., 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

2006-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

15 

Корекція імунної системи 

птиці за допомогою 

препаратів рослинного 

походження 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

- 
Передера С.Б. 

к.в.н., доцент 

Передера С.Б. 

к.в.н., доцент, 

Андрусів Н. І., 

аспірант 

2014-2017 

 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

36 

аграрної 

академії № 4 від 

10.11.2015р 

статей. 

 

16 

Розробка заходів 

неспецифічної 

профілактики 

колібактеріозу та 

інфекційного бронхіту 

курей 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 4 від 

10.11.2015р 

- 
Передера С.Б. 

к.в.н., доцент 

Передера С.Б. 

к.в.н., доцент, 

Мартиненко І. В., 

аспірант 

2012-2016 

 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

підготовка методичних 

рекомендацій. 

17 
Вплив бенз(а)перену на 

імунний стан тварин 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 4 від 

10.11.2015р 

- 
Передера С.Б. 

к.в.н., доцент 

Передера С.Б. 

к.в.н., доцент, 

Безгодько О.О., 

аспірант 

2015- 2019 

 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

 

18 

Моніторинг, 

удосконалення 

діагностики лікування та 

профілактики 

бактеріальних та вірусних 

захворювань собак та 

котів  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 4 від 

10.11.2015р 

- 

Коне Мохамед 

Сумана, кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

Коне М. С.,  

кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

2015-2020 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

- підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

- участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

- захист робіт (магістерських); 

- залучення до наукової роботи 

студентів. 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

37 

19 

Методи діагностики та 

лікування хвороб шкіри у 

дрібних домашніх тварин  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 12 

від 9.02.2016 

- 

Панікар І.І. 

доктор 

ветеринарних 

наук, доцент 

Дмитренко Надія 

Іванівна, кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

2016-2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

20 

Ящірка прудка як загроза 

розповсюдження 

факторних інфекцій для 

тварин 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 12 

від 9.02.2016 

- 

Скрипка М.В., 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Туль О.І. 

завідувач 

навчально-

наукової 

лабораторії 

2016-2021 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

21 

Патоморфологічні зміни в 

організмі червоноухої 

черепахи за латентного 

перебігу асоційованої 

інфекції 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 12 

від 9.02.2016 

- 

Скрипка М.В., 

доктор 

ветеринарних 

наук, професор 

Саулін П.І. 

аспірант 
2016-2021 

проведення наукових досліджень; 

участь у науково-практичних 

конференціях, друк тез; 

статей. 

22 

Розробка наукового 

обґрунтованих заходів 

боротьби і профілактики з 

інфекційними 

захворюваннями собак і 

котів  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №4 від 

– – 

Передера О.О, 

к.вет.н., доцент, 

Жерносік І.А. 

старший 

викладач, 

Лавріненко І.В., 

к.вет.н., доцент 

2015-2016 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

38 

10.11.2015р доповідей; 

 захист магістерських робіт; 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

23 

Діагностика, заходи 

боротьби і профілактика 

інфекційних хвороб птиці 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 4 від 

10.11.2015р 

– – 

Передера О.О, 

к.вет.н., доцент, 

Жерносік І.А. 

старший 

викладач, 

Лавріненко І.В., 

к.вет.н., доцент 

2015-2016 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 захист магістерських робіт; 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

24 
Моніторинг інфекційних 

хвороб тварин 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 4 від 

10.11.2015р 

– – 

Тітаренко О.В., 

к.вет.н., доцент  

 

2015-2016 

 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Кафедра хірургії та акушерства 

25 

Вивчення патогенезу 

та розробка 

патогенетичних 

методів терапії 

запальних процесів 

при хірургічних 

хворобах тварин 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 7 від 

31.03.2016 

0104U010084 Киричко Б.П. 

Передера Р.В., 

Кулинич С.М., 

Звенігородська 

Т.В., Панасова 

Т.Г., Довгопол 

В.Ф. 

2016-2020 

 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій; 

 підготовка та  друк 

методичних рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 отримання охоронних 

документів; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

Інженерно-технологічний факультет 

Кафедра безпека життєдіяльності 

1.  

Розробка рекомендацій на 

об’єктах АПК по захисту 

галузі рослинництва, 

тваринництва та МТП в 

умовах надзвичайних 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

– 

Лапенко Тарас 

Григорович 

к.т.н., доцент 

Дудник 

Володимир 

Васильович  

к.т.н., ст. 

викладач. 

2016 

Укладання договорів, про 

науково-технічне 

співробітництво для досягнення 

спільних наукових цілей на 

основі взаємної зацікавленості у 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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ситуацій аграрної 

академії № 11 

від 5.04.2016 

Опара Надія 

Миколаївна 

к.с.-г.н., доцент. 

Дрожчана Ольга 

Урешівна 

використання інформації для 

вирішення поставлених завдань з 

підвищення захисту населення на 

об’єктах сільськогосподарського 

виробництва в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

Підготовка та друк наукових 

публікацій 

2.  

Надання консультаційно-

наукової допомоги 

підприємствам, 

організаціям та фізичним 

особам,  з організації 

впровадження системи 

управління охороною 

праці в 

сільськогосподарських та 

інших підприємствах 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 11 

від 5.04.2016 

– 

Лапенко Тарас 

Григорович 

к.т.н., доцент 

Дудник 

Володимир 

Васильович  

к.т.н., ст. 

викладач. 

Опара Надія 

Миколаївна 

к.с.-г.н., доцент. 

Дрожчана Ольга 

Урешівна 

2016 

Створення науково-технічної 

продукції застосування якої буде 

сприяти практичному вирішенню 

проблеми охорони праці у 

Полтавській області. 

Підготовка та друк наукових 

публікацій. 

Проведення Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет 

конференції і друк тез доповідей. 

Проведення круглого столу 

присвяченого Всесвітньому дню 

Охорона праці на тему:»Аспекти 

безпеки праці, життя та довкілля 

людини». 

Участь у науково-практичних 

конференціях. 

Захист робіт (магістерських) 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

3.  

Надання консультаційної 

допомоги підприємствам 

та фізичним особам по 

Протокол 

засідання 

кафедри 
– 

Прасолов Євген 

Якович 

к.т.н., професор 

Бєловол Світлана 

Анатоліївна 

к.т.н. 

2016 

Підготовка заявочних матеріалів 

на винаходи, ведення справи до 

отримання патенту, оформлення 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 
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виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 
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(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 
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виконання 

 (роки) 
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патентному пошуку 

написання заявочного 

матеріалу на винаходи та 

оформлення патентно-

ліцензійної документації 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 11 

від 5.04.2016 

патентно-ліцензійної 

документації. Підготовка 

наукових праць до друку. 

Проведення Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет 

конференції і друк тез доповідей. 

Проведення круглого столу, 

участь у науково-практичних 

конференціях. Захист робіт 

(магістерських) залучення до 

наукової роботи студентів.  

Кафедра ремонту машин і ТКМ 

4.  

Дослідження 

технологічних процесів 

відновлення робочих 

органів с/г машин 

вібраційним методом 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 7, 

від 15 березня 

2016р 

– 
Дудніков А.А. 

к.т.н., професор 

Дудніков А.А. 

к.т.н., професор 
2016 

Розробка технологічних процесів 

відновлення робочих органів с/г 

машин зі зміцненням 

вібраційним методом 

5.  

Дослідження 

ресурсозберігаючих 

технологій виробництва 

насіння цукрового буряку 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 7, 

від 15 березня 

2016р 

 

– 
Лапенко Г.О., 

к.т.н., доцент 

Лапенко Г.О., 

к.т.н., доцент 
2016 

Обгрунтування теоретичних 

основ та конструктивних 

параметрів технологічного 

обладнання для виробництва 

насіння цукрового буряка 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 
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6.  

Дослідження 

експлуатаційних 

характеристик ріжучого 

інструменту для обробки 

металу 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 7, 

від 15 березня 

2016р 

– 

Горбенко О.В. 

к.т.н., доцент; 

Келемеш А.О. 

к.т.н. 

Горбенко О.В. 

к.т.н., доцент; 

Келемеш А.О. 

к.т.н. 

2016 

Отримання експлуатаційних 

показників для різних видів 

ріжучого інструменту. 

7.  

Дослідження методів 

відновлення зношених 

деталей 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 7, 

від 15 березня 

2016р 

– 
Іванкова О.В. 

к.т.н., доцент 

Іванкова О.В. 

к.т.н., доцент 
2016 

Вибір оптимального методу і 

параметри режимів 

технологічного процесу 

відновлення 

8.  

1.Зміцнення поверхневого 

шару деталей  

електродними 

порошковими 

матеріалами. 

2.Дослідження 

енергетичної дії 

випромінювання на 

рослинні біологічні 

об’єкти. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 7, 

від 15 березня 

2016р 

– 
Лоєнко В.В., 

к.т.н. 

Лоєнко В.В., 

к.т.н. 
2016 

Визначення марки порошкових 

електродів для зміцнення 

деталей, працюючих в умовах 

абразивного зношування. 

Визначення оптимального складу 

спектра оптичного 

випромінювання, що має 

стимулюючу дію на рослинні 

об’єкти. 

 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 
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реєстраційний 
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наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 
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Кафедра загальнотехнічних дисциплін 

9.  

Визначення параметрів 

процесу 

дробеструменевого 

очищення на основі 

моделювання ударної 

взаємодії пружно-

пластичних тіл 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №6 

від 04.01.2013р. 

0113U004987 
Горик О.В., 

д.т.н., проф. 

Горик О.В., 

д.т.н., проф., 

Ковальчук С.Б., 

к.т.н.; 

Брикун О.М. 

2013-2017 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в наукових конкурсах 

МОН України з метою 

отримання фінансування з 

Державного бюджету на 

виконання наукових проектів. 

 участь в інших наукових 

конкурсах з метою отримання 

фінансування (грантів, 

стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН та 

галузевих академій наук 

України, Полтавською 

облдержадміністрацією; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях; 

 отримання охоронних 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 
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документів; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

 залучення до наукової роботи 

студентів 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських). 

10.  

Розробка теорії та методів 

дослідження механіки 

деформування брусів 

композитної структури в 

умовах обмеженого 

деформування 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №6 

від 04.01.2013р. 

0113U004988 
Горик О.В., 

д.т.н., проф. 

Горик О.В., 

д.т.н., проф., 

Ковальчук С.Б., 

к.т.н. 

2013-2017 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в наукових конкурсах 

МОН України з метою 

отримання фінансування з 

Державного бюджету на 

виконання наукових проектів. 

 участь в інших наукових 

конкурсах з метою отримання 

фінансування (грантів, 

стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН та 

галузевих академій наук 

України; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 
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виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 
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(при 
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Науковий 
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(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 
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звання) 

Строки 
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 участь в науково-практичних 

конференціях; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

 залучення до наукової роботи 

студентів 

11.  

Розробка та 

удосконалення 

просторових конструкцій 

для лікування флотуючих 

переламів грудної клітини 

методом зовнішнього 

остеосинтезу 

Договір про 

наукове 

співробітництво 

між ПДАА та 

УМСА №2 

від 22.12.2015 

– 

Зі сторони ПДАА: 

Горик О.В., 

д.т.н., проф. 

Зі сторони ПДАА: 

Горик О.В., 

д.т.н., проф., 

Ковальчук С.Б., 

к.т.н.; 

Бурлака О.А., 

к.т.н., доц. 

2015-2018 

 участь в наукових конкурсах 

МОН України з метою 

отримання фінансування з 

Державного бюджету на 

виконання наукових проектів. 

 участь в інших наукових 

конкурсах з метою отримання 

фінансування (грантів, 

стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН та 

галузевих академій наук 

України; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (статей); 

 участь в науково-практичних 

конференціях; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

медичних установ України, 

медичних ВНЗ; 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 
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Державний 

реєстраційний 
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(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

46 

 залучення до наукової роботи 

студентів 

12.  

Підвищення надійності 

робочих органів 

бурякозбиральних машин 

при їхньому виробництві 

і відновленні з 

використання методу 

вібраційного зміцнення 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №2 

від 12.10.2011 

0111U008678 Дудніков І.А. 

Дудніков А.А., 

к.т.н., проф.; 

Біловод О.І., 

к.т.н., доц.; 

Дудніков І.А., 

к.т.н., доц.; 

Канівець О.В., 

к.т.н., доц. 

 

 

2011-2016 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в інших наукових 

конкурсах з метою отримання 

фінансування (грантів, 

стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях; 

 отримання охоронних 

документів; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

 залучення до наукової роботи 

студентів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських). 

13.  
Дослідження зносу 

деталей 

сільськогосподарської 

Угода про 

наукове 

співпрацю між 

– Дудніков А.А. 

Дудніков А.А., 

к.т.н., проф.; 

Біловод О.І., 

2013-2018 
 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 
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техніки з метою розробки 

технології їх відновлення 

ПДАА та ННЦ 

«ІМЕСГ» №1 

від 22.05.2013 

к.т.н., доц.; 

Дудніков І.А., 

к.т.н., доц.; 

Канівець О.В., 

к.т.н., доц. 

 

 участь в інших наукових 

конкурсах з метою отримання 

фінансування (грантів, 

стипендій) на виконання 

наукових проектів; 

 підготовка та друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та друк методичних 

рекомендацій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях; 

 отримання охоронних 

документів; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗ; 

 залучення до наукової роботи 

студентів; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських). 

Кафедра вищої математики. логіки та фізики 

14.  

Філософо-математичне 

дослідження глобальних 

взаємозв'язків 

людиносфери, 

природосфери та 

техносфери у ХХІ 

столітті  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 11 

– 
Шенгерій Л.М.., 

д. філос. н., проф. 

Флегантов Л.О.., 

к.ф.-м.н., доцент; 

Антонець А.В., 

к.п.н., доцент; 

Горда І.М., 

к.п.н., доцент; 

Овсієнко Ю.І., 

2016-2020 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 участь в інших наукових 

конкурсах  з метою отримання 

фінансування (грантів, 

стипендій) на виконання 

наукових проектів; 
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від 16.03.2016  к.п.н., доцент; 

Негребецький І.С.; 

Рижкова Т.Ю. 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

науковими установами НАН та 

галузевих академій наук України, 

Полтавською 

облдержадміністрацією; 

 укладення договорів про 

наукове співробітництво з 

зарубіжними партнерами; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних 

посібників, статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-

практичних конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез 

доповідей; 

 отримання охоронних 

документів; 

 впровадження наукових 

розробок у діяльність 

підприємств, ВНЗів; 

 участь у спеціалізованих 

виставках, ярмарках; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 
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номер 

(при 
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Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 
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ступінь, вчене 

звання) 
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студентів. 

 

Факультет ТВППТ 

1 

Розробити технологію 

інтракорпорального 

штучного осіменіння 

свинок. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 13 

від 14.03.2016 

 - 
Шостя А.М.  

д. с.-г.н. 

Шостя А.М.  

д. с.-г.н. 
2016-2018 

Технологія інтракорпорального 

штучного осіменіння свинок. 

Спосіб визначення проникності 

цервікса. Ефективні засоби із 

регуляції статевого циклу свинок 

та підвищення запліднюючої 

здатності сперміїв. Отримані 

розробки дадуть змогу суттєво 

підвищити запліднюваність 

перевіряємих свинок на 20–25 % 

порівняно з використовуваними 

традиційними технологіями. 

Впровадження створених 

розробок сприятиме економії 

кормових ресурсів, ефективному 

використанню станкомість та 

зменшенню витрат трудових 

ресурсів на 20%. Успішне 

використання нової технології 

інтракорпорального штучного 

осіменіння свинок дозволить 

зменшити у 2–3 рази  кількість 

кнурів у стаді. 

Основними споживачами даної 

технології будуть пункти та 

станції штучного осіменіння 

свиней. 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 
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2 

Оптимізація раціонів 

годівлі та рецептів 

комбікормів для с-г 

тварин, на основі кормів 

місцевого виробництва з 

обґрунтованим 

використанням 

різноманітних доважок в 

залежності від 

продуктивності та умов 

утримання 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 8 

від 25.03.2016 

- 
Поліщук А.А. 

д. с.-г. н., проф. 

Поліщук А.А. - 

д.с.-г.н.,професор; 

Ульянко С.О., 

к. с.- г. н., доцент, 

Мироненко  О.І. к. 

с.- г. н., доцент, 

Коробка А.В, 

к.с.-г.н., 

ст..викладач 

Рак Т.М,к. с.- г. н., 

доцент, 

Чижанська Н.В. 

к. біол. н., ст. 

викладач. 

2013-2016 

Буде проаналізовано структуру 

раціонів годівлі великої рогатої 

худоби молочного напрямку 

продуктивності різних вікових 

груп згідно вимог замовника. 

3. 

Розробити методичні 

підходи з наближення 

українського 

законодавства до вимог 

ЄС щодо оцінки якості 

туш забійних тварин. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії № 9 

від 05.04.2016 

- 
Кравченко О.І., 

к.с.г.н., доцент 

Кравченко О.І., 

к.с.г.н., доцент; 

Кодак Т.С., к.с.г.н 

2016-2019 

Буде проведено ґрунтовний 

аналіз європейських нормативних 

документів, регламентуючих 

порядок проведення 

класифікації туш свиней, 

включаючи відповідне 

законодавство окремих країн. 

Значна увага буде приділена 

розробці методики проведення 

інтегрованої оцінки туш свиней, 

яка буде заснована на поєднанні 

українських та європейських 

підходів. 

4. 

Дослідити якість 

молокосировини деяких 

господарств для 

переробки на молочні 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

- 
Тендітник В.С., 

к.с.г.н., доцент 

Тендітник В.С., 

к.с.г.н., доцент; 

Кузьменко Л.М., 

к.с.г.н., доцент 

2016-2017 

Буде проведено моніторинг 

якості молочної сировини у 

розрізі господарств сировинної 

зони  «Білоцерківська 
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продукти в різні пори 

року в умовах ПП 

«Білоцерківська 

агропромислова група» 

державної 

аграрної 

академії № 9 

від 05.04.2016 

агропромислова група»  протягом 

року 

 

Факультет агро технологій та екології 

Кафедра загальної та біологічної хімії 

1.  

Метод синхронного 

сканування люмінесценції 

як експрес – метод при 

досліджені нафтових 

забруднень об’єктів 

навколишнього 

середовища  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015  

– 

К.х.н. доц.. 

Крикунова В.Ю.; 

 

К.х.н. доц.. 

Крикунова В.Ю.; 

 

2016  

Підготовані тези на Міжнародну 

конференцію м. Полтава, ПУЕТ 

«Сучасне матеріалознавство та 

товарознавств: теорія, практика 

», освіта «Міжнародна науково- 

практична інтернет конференція» 

2.  

Комплексна екологічна 

оцінка сучасного стану та 

якості водної екосистеми 

Кременчуцького 

водосховища 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015  

– 

К.х.н. доц.. 

Крикунова В.Ю.; 

 

К.х.н. доц.. 

Крикунова В.Ю.; 

 

2016 

Очікується,що використання 

запропонованих методик аналізу 

дозволяє оцінити тенденції 

забруднення водного середовища 

Кременчуцького водосховища 

шкідливими речовинами; 

здійснювати прогнозування 

рівнів забрудненості даного 

водного басейну викидами 

шкідливих речовин від 

стаціонарних та пересувних 

джерел; проводити регіональний 

аналіз територіальної варіації 

рівнів забрудненості; аналізувати 

виконання заходів щодо охорони 
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водного середовища 

3.  

Дослідження  

мікротрейсерів 

феромагнітних рідини та 

оцінка їх ефективності  

при визначенні якості 

комбікормів. 

 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015  

– 

К.х.н. доц.. 

Крикунова В.Ю.; 

Ст.. викл. Тимоха 

С.С. 

К.х.н. доц.. 

Крикунова В.Ю.; 

Ст.. викл. Тимоха 

С.С. 

2016 

підготовка феромагнітних рідин 

– рідких мікротрасерів, що мають 

змішані наночастинки оксиду 

заліза/ марганцю , його  

використання для дослідження 

кормових сумішей та їх оцінка 

впливу на продуктивність тварин. 

Спектрофотометричний аналіз. 

 

Підготовлені тези та статтю. на 

Міжнародну конференцію Київ, 

Національний університет Т.Г. 

Шевченка 

Співпраця : San Francicko, CA, 

США 

4.  

Квантово-хімічне 

моделювання 

спектральних 

властивостей органічних 

сполук і їх застосування у 

біофізичних 

дослідженнях. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015  

– 
к.х.н., доц. 

Короткова І.В. 

к.х.н., доц. 

Короткова І.В. 
2012-2018 

При вивчення спектральних 

характеристик вказаних 

хромофорів нами було 

застосоване квантово-хімічне 

моделювання з використанням 

програмного пакету GAUSSIAN 

03W у рамках теорії функціонала 

щільності (TD-DFT) методом 

B3LYP і базисному наборі 6-

31G(d). 

5. 1 

«Використання різних 

квантово-хімічних 

методик для 

дослідження 

спектральних 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

– 
к.х.н., доц. 

Ромашко Т.П 

к.х.н., доц. 

Ромашко Т.П 
2012-2018 

Визначити оптимальні методи 

використання різних квантово-

хімічних методик для 

дослідження спектральних 

властивостей  амінопохідних 



 

 

 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу № 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 
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в плановому році 
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характеристик і 

структурної будови 

амінопохідних 

гетероароматичних 

сполук.» 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015  

гетероароматичних сполук в 

основному й збудженому стані і 

їх структурної будови.  

6. … 

Оцінка фітотоксичного 

впливу сирої нафти 

Решетняківського 

родовища Полтавської 

області 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015 

– 

Доктор с-г наук, 

професор 

Писаренко  П.В 

Ст. викл. к. с.-г. 

Колєснікова Л.А. 
2015-2018 

Очікується встановити базові 

закономірності розвитку 

епідерміоцитів, та встановити 

концентрації нафти при яких 

зберігається структурний 

гомеостаз епідермісу ЛП 

четвертого листка проростків 

пшениці ярої. 

7.  

Біотестування 

сільськогосподарських 

угідь техногенних зон 

Полтавської області» 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015 

– 

Доктор с-г наук, 

професор 

Писаренко  П.В 

Ст. викл. к. с.-г. 

Колєснікова Л.А. 
2015-2018 

Очікується визначити індекс 

токсичності нафтозабруднених 

ґрунтів Полтавської області для 

тест-рослин (пшениці озимої, 

пшениці ярої, салату листового), 

дослідити зміну показників росту 

проростків до дії різних рівнів 

нафтового забруднення ґрунту і 

довести можливість 

використання пшениці ярої для 

біотестування нафтозабруднених 

ґрунтів Полтавщини.. 

8.  

«Екологічна оцінка стану 

ґрунтів у районах нафто 

газовидобування (на 

прикладі Полтавської 

області)» 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

– 

Доктор с-г наук, 

професор 

Писаренко  П.В 

Ст. викл. к. с.-г. 

Колєснікова Л.А. 
2015-2018 

Очікується ; 

- вивчення природоохоронних 

вимог до захисту грунтів у районі 

бурової площадки; 

 - дослідити екологічний стан 

грунтів у районі бурової 
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з/п 
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протоколу № 

засідання 
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(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 
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академії №3 від 

12.10.2015 

площадки та сучасні еколого-

технічні вимоги до рекультивації 

земель; 

- визначитио пріоритетні 

показники контролю за  

забрудненням грунтів; 

- спрогнозувати  наслідки 

можливого забруднення грунтів 

під час проведення бурових 

робіт; 

- запропонувати  

природоохоронні заходи із 

захисту та відновленню 

земельних ділянок, на яких 

проводять бурові роботи на 

нафту та газ. 

 

9.  

Оцінка придатності 

ґрунтів Полтавської 

області до ведення 

органічного 

землеробства. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015 

– 
к.х.н., доц. 

Плаксієнко І.Л 

к.х.н., доц. 

Плаксієнко І.Л 
2015-2018 

Очкується проведення оцінки 

сучасного стану 

сільськогосподарських угідь 

Полтавської області за 

основними агрохімічними 

показниками та аналіз 

придатності земель області до 

ведення органічного 

землеробства за 

адміністративними районами.  

10.  

Розвиток АПК на засадах 

раціонального 

природокористування  

Протокол 

засідання 

кафедри 

Полтавської 

0114U000625 

Доктор с-г наук, 

професор 

Писаренко  П.В 

Галицька М.А. 

Чайка Т.О. 
2014-2019  

Очікується обґрунтування 

наукових засад та розроблення 

практичних рекомендацій щодо  
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з/п 
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виконання  
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протоколу № 

засідання 
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Державний 

реєстраційний 

номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 
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державної 

аграрної 

академії №3 від 

12.10.2015 

 

 

 


