
НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 
Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу проводиться 

в межах програм Науково-дослідного інституту Агротехнологій та екології. 

Кафедра рослинництва ім. проф.. В.В. Калитки 

У 2017-2018 н.р. наукові дослідження на кафедрі проводилися за 

підпрограмами НДІ  Агротехнологій та екології. Робота науковців кафедри 

подана в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри у 2017-18 н.р. 

1 2 3 

Шифр та назва, 

етап затвердженої 

програми 

Виконавці Очікуваний ефект 

Підпрограма 1. 

«Обґрунтування 

антистресових прийомів 

в інтенсивних 

ресурсозберігаючих 

технологіях вирощування 

зернових, бобових і 

олійних культур у 

Степовій зоні України». 

 

Керівник –  

к.с.-г.н., доц.  

Єременко О.А. 

Виконавці:  

к.с.-г.н., доц. 

Єременко О.А., 

к.с.-г.н., доц. 

Тодорова Л.В., 

к.с.-г.н., доц 

Покопцева 

Л.А., к.с.-г.н., 

ст. викл. 

Золотухіна 

З.В., 

 асистент 

Кліпакова 

Ю.О., 

аспіранти: 

Веренчук А.О., 

Оніщенко О.В,  

Пушкарьов 

І.М., 

Євтушенко 

О.Г. 

Розроблені моделі 

прогнозування врожайності 

насіння культур дозволять 

прогнозувати врожайність за 

агрометеорологічними 

чинниками та управляти 

формуванням через елементи 

технологій вирощування. 

 За коефіцієнтом пластичності 

виділено групу гібридів 

соняшника, які позитивно 

реагують на оптимальні погодні 

умови вирощування: Субаро – 

bі =  2,35; ЕС Генезіс  – bі  = 1,87; 

ЕС Белла – bі = 1,73; Естрада – 

bі = 1,37; НС- Х - 496 – bі  =1,28. 

Гібрид Р64F66 формує найвищу 

урожайність – 2,45 т/га за 

коефіцієнта стабільності – 0,31 

та коефіцієнта пластичності – 

1,11. За дії регулятора росту 

АКМ, зростає пластичність 

майже всіх гібридів, окрім 

Армади, Савінки та Ясона. 

Внесення N60P75K45 сприяє 

підвищенню пластичності 

соняшнику, незалежно від 

застосування регуляторів. 

Сорти сафлору не 

відрізняються між собою 



пластичністю та стабільністю. 

Сорт льону олійного Еврика 

має вищу пластичність, 

порівняно з сортом Орфей, а за 

застосування АКМ (0,0015 г/л) 

пластичність зростає на 7,6 – 

11,5%.  

Посухостійкість рослин 

соняшнику є однією з 

визначальних властивостей 

щодо вибору гібриду. Рослини 

гібридів соняшнику по-різному 

реагують на гідротермічний 

стрес. Жоден із досліджуваних 

не проявив високої 

адаптованості до посухи. Лише 

три гібриди – P64НЕ118, 

Р64LЕ11 та НС-Х- 498 мали 

середню адаптованість до 

посухи. 

Встановлена кореляція між 

мінімальною відносною 

вологістю повітря та 

фертильністю пилку складає r= 

0,990. Частка участі чинника у 

формуванні врожайності 

складає 54%. За застосування 

регуляторів росту 

антистресової дії, фертильність 

збільшується до 27% (r= 0,973), 

а пустозерність зменшується на 

9,3 відносних пункти у різних 

зонах кошику. 

За вирощування 

соняшнику відповідно до 

технології Clearfield, в умовах 

недостатнього зволоження 

спостерігається зниження 

забур’яненості  посівів та 

ушкодження рослин вовчком 

соняшниковим на 26,3%. 

Проте, збільшення 

пестицидного навантаження на 

фоні гідротермічного стресу 

рослин зумовлює зниження 



врожайності на 18,4%, 

порівняно зі звичайною 

технологією, яка знижує 

рентабельність виробництва на 

33 відносні пункти. 

Застосування регуляторів росту 

сприяє підвищенню 

стресостійкості рослин, 

зростанню рентабельності 

виробництва на 38 в. п. за 

застосування Емістиму С та 61 

відносні пункти – за 

застосування АКМ. 

Урожайність соняшнику 

за вирощування в умовах 

Південного Степу України 

коливається від 1,16 до 2,76 

т/га, залежно від 

гідротермічних умов року та 

елементів технології 

вирощування. 

Високоефективним є 

комбіноване застосування 

регуляторів росту 

антистресової дії та елементів 

живлення. 

Сафлор формує врожайність в 

межах від 1,29 до 1,47 т/га. За 

застосування регуляторів росту 

для передпосівної обробки 

насіння, врожайність 

збільшується до 2,18 т/га. 

Найбільша врожайність рослин 

сафлору була у 2016 році за 

передпосівної обробки АКМ на 

фоні мінерального живлення – 

2,38 т/га. Частка участі 

чинників у формуванні 

врожайності сафлору 

становить: «живлення» – 

21,9%; «регулятори росту» – 

32,1%; «погодні умови» – 

27,3%; взаємодія двох останніх 

– 11,7%. За використання 

регулятора росту АКМ 



врожайність сорту Лагідний в 

середньому зростає на 28,4%, а 

сорту Сонячний – на 22,8%. 

Кореляція між кількістю опадів 

та добривами на врожайність 

сафлору склала r= -0,987. 

Урожайність льону олійного 

складає 1,08 – 1,55 т/га, за 

передпосівної обробки насіння 

регуляторами росту зростає до 

1,84 т/га. Ефективність дії 

регуляторів росту суттєво 

залежить від концентрації їх 

використання. Збільшення 

врожайності льону олійного за 

дії АКМ у концентрації 0,0015 

г/л склало 20,1%; 0,015 г/л – 

10,1%. 

Використання фунгіцидних 

препаратів (Раксіл Ультра, 

Ламардор) та фунгіцидно-

інсектицидних сумішей 

(Ламардор з Гаучо) для 

передпосівної обробки насіння 

підвищують польову схожість 

на 4,4 – 7,7% відносно 

контрольного варіанта. 

Встановлено позитивний вплив 

досліджуваних протруйників 

насіння та їх сумішей окремо, а 

також в поєднанні з РРР АКМ 

на накопичення сухих речовин 

рослинами. Збільшення 

кількості діючих речовин у 

сумішах досліджених нами 

протруйників сприяло 

зростанню вмісту цукрів і 

зимостійкості.  

Положительное влияние на 

развитие растений 

предпосевной обработки семян 

разнокомпонентными 

баковыми смесями обусловлено 

снижением активности 

протекания процессов 



пероксидации, что проявилось 

в уменьшении содержания 

МДА в среднем в течение 

вегетации растений на 11 – 22% 

в зависимости от варианта 

обработки по сравнению с 

контролем. Активизация 

ростовых и снижение 

активности перекисных 

процессов под действием 

предпосевной обработки семян 

способствовало возрастанию 

величины чистой 

продуктивности фотосинтеза. 

Наибольшее значение ЧПФ в 

среднем за период вегетации 

были отмечены в вариантах 

обработки протравителями 

Ламардор и Ламардор + Гаучо 

как отдельно, так и в смеси с 

РРР АКМ, что в дальнейшем и 

проявилось на величине 

урожайности. В результаті 

проведених досліджень було 

встановлено, що найбільший 

вплив на урожайність пшениці 

озимої сорту Антонівка мали 

погодні умови року при 

суттєвому вкладі у величину 

даного показника використання 

різнокомпонентних 

протруйників та регулятора 

росту АКМ. Максимальний 

рівень урожайності за погодних 

умов регіону вирощування 

забезпечується при 

застосуванні для передпосівної 

обробки насіння фунгіцидно-

інсектицидної суміші 

протруйників Ламардор + 

Гаучо сумісно з регулятором 

росту АКМ. Рівень зернової 

продуктивності при цьому 

становить 8,48 т/га цінної 

пшениці ІІ класу якості 



продовольчої групи А. 

В результаті дослідження 

впливу органо–мінерального 

добрива (ОМД) Добродій на 

формування врожайності 

пшениці–дворучки сорту 

Шестопалівка в умовах 

гідротермічного стресу 

Степової зони України було 

встановлено, що обробка 

насіння і вегетуючих рослин 

ОМД Добродій (0,25 л/т і 5,0 

л/га) достатня для підвищення 

якості зерна пшениці озимої. 

Підпрограма 2. 

«Розробка інтенсивних 

технологій виробництва 

плодоовочевої продукції 

у відкритому і закритому 

ґрунті Південного Степу 

України» 

Керівник –  

к.с.-г.н., доц. 

Алексєєва О.М. 

Виконавці: 

к.с.-г.н., доц. 

Малюк Т.В., 

старш. викл. 

Карпенко К.М., 

асистент 

Коротка І.О. 

Розроблено спосіб управління 

водним і поживним режимами 

чорнозему південного 

легкосуглинкового в молодих 

інтенсивних насадженнях 

черешні шляхом оперативного 

призначення раціональних норм 

і строків поливу та 

використання доцільної системи 

утримання та удобрення ґрунту з 

використанням комплексу 

ресурсосберігаючих елементів, що 

характеризуватимуться групами 

таких показників: 

функціональної і технічної 

ефективності (точністю) – визна-

чення норм і строків поливів з 

використанням розрахункового 

методу з вірогідністю досягнення 

запланованого рівня вологості 

ґрунту до 95 %; ефективністю 

зрошення на ріні 90-98 %, 

скороченням строку призначення 

поливу на 2 дні; оперативністю 

визначення норми поливу за 

допомогою програмного засобу; 

прискоренням в 1,5-3,0 рази 

процесу надходження макро- і 

мікроелементів в рослину;  

технологічності (мате-

ріалоємність – зниження 



експлуатаційних витрат на 50-

70 %, зменшення витрат добрив 

не менше ніж на 25 %); 

екологічності (збереження 

і раціональне використання 

водних та біологічних ресурсів 

ґрунту та рослин – економія 

поливної води від 50 %, 

зменшення полютантів у ґрунті 

і рослинах до 40 %). 

Встановлено, що на 

рівень чистої продуктивності 

фотосинтезу (ЧПФ) васильків 

справжніх у більшій мірі 

впливав фактор сорту: 93,5%. 

За фотосинтетичною 

діяльністю виділялися сорти 

Сяйво та Рутан, ЧПФ яких 

більша за контрольний сорт 

Бадьорий в 1,5 – 2,0 рази 

відповідно. Збільшення рівня 

ЧПФ пояснюється більшою 

площею листя, фондом 

пігментів та інтенсивнішим їх 

функціону-ванням, що, в свою 

чергу, вплинуло на зростання 

кількості сухих речовин. 

Дослідження показали, 

що кращими субстратами для 

вирощування васильків 

справжніх в умовах плівкових 

теплиць з технічним опаленням 

виявилися ті, що мали у своєму 

складі 40 – 60 % агроперліту. 

Про це свідчить найнижчий 

рівень МДА в листках обох 

сортів – 4,59-4,92 нмоль/г сирої 

речовини, та рівень СОД – на 

85,34 % менше порівняно з 

чистим торфом. 

 

 Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 
Професорсько-викладацький склад кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища (ЕОНС) займається науковою діяльністю в науково-

дослідному Інституті агротехнологій та екології. Дослідження співробітників 



кафедри ЕОНС тісно пов’язані з державною програмою «Оптимізація 

екологічних умов з метою отримання якісної продукції та скорочення 

негативного впливу сільськогосподарського виробництва на середовище. 

На кафедрі виконується науково-технічна підпрограма 2.1. (державний 

реєстраційний № 0116U002735.): «Оцінка стану довкілля за результатами 

дослідження наземних та водних екосистем Південної України» на 2016- 

2020 рр. (табл. 6.2 – 6.3) 

Таблиця 6.2 

1. Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується  

в межах робочого часу викладачів 
 

№ П.І.Б. 

Тема НДР 

(загальна)
 1)

, державний 

реєстраційний номер, 

керівник 

Тема (підтема, 

розділ) НДР
1)

 

1. Андрющенко М.В. Науково-технічна  

підпрограма 2.1.  

«Оцінка стану довкілля 

за результатами 

дослідження наземних 

та водних екосистем 

Південної України»  

на 2016- 2020 рр.  

Державний 

реєстраційний № 

0116U002735. 

Керівник: д.б.н., проф. 

Волох А.М. 

 

Підпрограма 2.1.1. 

«Оцінка стану довкілля 

за результатами 

дослідження наземних 

екосистем» 

  

 

2. Волох А.М. 

3. Ганчук М.М. 

4. Даценко Л.М. 

5. Лисенко В.І. 

6. Сухаренко О.І. 

7. Здоровцева Л.М. 

8. Федюшко М.П. 

9. Щербина В.В. 

10

. 

Антоновський О.Г. Підпрограма 2.1.2. 

«Оцінка стану довкілля 

за результатами 

дослідження водних  

екосистем» 

11. Ткаченко М.Ю. 

1)
відмітити закінчені НДР 

 

Таблиця 6.3 

Основні результати
1)

 НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого 

часу викладачів 

№ П.І.Б. Результати  
Надано для  

використання 



1 2 3 4 

1. Антоновський О.Г. 

Характеристика зообентосу 

водойм та його залежність від  

виробництва, а також від інших 

природних та антропогенних 

чинників. 

Приазовський 

НПП 

2. 

Волох А.М., 

Лисенко В.І. 

Інструкція про регулювання 

чисельності, структури 

угруповань диких тварин на 

території Азово-Сиваського 

НПП. 

Міністерство 

екології та 

природних 

ресурсів України 

3. 

Волох А.М., 

Лисенко В.І., 

Федюшко М.П. 

Екологічні особливості 

мисливських тварин за 

інтенсивного впливу аграрного 

виробництва. 

Мисливські 

господарства 

Запорізької області 

4. Ганчук М.М. 

Пошуки оптимального 

використання сіножатей та 

пасовищ з метою збереження 

біорізноманіття. 

Фермерські 

господарства 

Вінницької  

області. 

5. Даценко Л.М. 
Геологічний стан приміських 

територій з точки зору безпеки 

будівництва 

Державна 

адміністрація 

Мелітопольського 

р-ну 

6. Щербина В.В. 

Різноманіття грунтових 

водоростей на степових 

заповідних ділянках після 

пожежі 

Приазовський 

НПП 

7. Ткаченко М.Ю. Аналіз використання ресурсів 

бичків у  Азовському морі 

Департамент 

рибного 

господарства 

України 
1)змістовні результати (розроблено, запропоновано та ін.) 

 

Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи 
Основні результати НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого 

часу викладачів: 

Програма №0116U002734 «Обґрунтування та розробка нових і 

вдосконалення існуючих технологій охолоджених та консервованих рослинних 

продуктів». Науковий керівник: к.с.г.н., доцент Сердюк М.Є. 

Проведено дослідження з розробки нових та вдосконалення існуючих 

технологій охолодженої та консервованої плодово-ягідної та овочевої продукції, 

зберігання зелених культур. 

Запропоновано нові технологій виробництва та переробки їстівних та 

лікарських грибів. 



Проаналізовано закономірності існуючих технології виготовлення 

алкогольних напоїв з плодово-ягідної сировини і проведені дослідження з її 

якості. Встановлені можливі напрями вдосконалення технології виготовлення 

консервів та кондитерських виробів з плодово-ягідної сировини. Досліджено 

параметри і режими технології вакуумного охолодження плодів, овочів і ягід. 

(табл. 6.5) 

Таблиця 6.5 

Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується  

в межах робочого часу викладачів  

П.І.Б. 

Тема НДР (загальна)
 1)

, 

державний 

реєстраційний номер, 

керівник 

Тема (підтема, розділ) НДР
1)

 

Сердюк М.Є Програма 

№0116U002734 

«Обґрунтування та 

розробка нових і 

вдосконалення 

існуючих технологій 

охолоджених та 

консервованих 

рослинних продуктів». 

Науковий керівник: 

к.с.г.н., доцент Сердюк 

М.Є. 

Обґрунтування та розробка нових та 

вдосконалення існуючих технологій 

охолодженої та консервованої 

плодово-ягідної продукції 

Байбєрова С.С. 

Гапріндашвілі 

Н.А. 

Кюрчева Л.М. 

Прісс О.П. Вдосконалення технології зберігання 

зеленних культур Кулік А.С. 

Прісс О.П. Обґрунтування та розробка нових та 

вдосконалення існуючих технологій 

охолодженої та консервованої 

овочевої продукції 

Жукова В.Ф. 

Загорко Н.П. Вдосконалення технології 

виготовлення алкогольних напоїв з 

плодово-ягідної сировини 
Коляденко В.В. 

Григоренко О.В. Вдосконалення технології 

виготовлення консервів та 

кондитерських виробів з плодово-

ягідної сировини 

Бандура І.І. Обґрунтування існуючих та розробка 

нових технологій виробництва та 

переробки їстівних та лікарських 

грибів 
1)

відмітити закінчені НДР 

 

Кафедра цивільна безпека 
У 2017-18 навчальному році колектив кафедри працював відповідно до 

планів роботи, затверджених на засіданнях кафедри у 2016 та 2017 роках, 

протоколи №1 від 25.08.2016 р. та №1 від 28.08.2017 р., а також відповідно з 

планами лабораторії охорони праці та безпеки виробничих процесів в складі НДІ 

АТЕ за підпрограмою 5 «Розробка заходів з охорони праці при виробництві та 

переробці сільськогосподарської продукції», програм дисциплін: «Основи 



охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», 

«Цивільний захист», «Організація охорони праці», «Безпека виробничих 

процесів та виробнича екологія», «Екологічна експертиза», «Екологічна 

паспортизація територій та підприємств», «Інженерна екологія», «Виробнича 

санітарія», «Теорія горіння та вибуху», плану реалізації комплексної цільової 

програми, наказів, розпоряджень ректорату та деканатів факультетів. Окремі 

питання навчальної, методичної і науково-дослідницької роботи обговорювалися 

на засіданнях кафедри (табл. 6.6, 6.7). 

 

Таблиця 6.6 

Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується в межах 

робочого часу викладачів 
 

№ П.І.Б. 

Тема НДР 

(загальна) 1)
, державний 

реєстра-ційний номер, 

керівник 

Тема (підтема, 

розділ) НДР
1)

 

1 Рогач Ю.П. Розробка заходів з 

охорони праці при 

виробництві та пере-

робці сільськогоспо-

дарської продукції   

№ 0116U002736, 

Рогач Ю.П. 

Розробка 

методологіч-ної бази 

для визначення 

надійності операторів 

мобільної сільського-

подарської техніки на 

підприємствах АПК 

2 Яцух О.В, 

3 Гранкіна О.В. 

4 Малюта С.І. 

5 Мазілін С.Д. 

6 Мохнатко І.М. 

7 Зоря М.В. 

 

Таблиця 6.7 

Участь у виконанні держбюджетних НДР  
 

Тема,  державний 

реєстраційний номер, 

замовник, обсяг (тис. 

грн.),  керівник 

Основні 

результати 

Обсяг 

фінансових 

надходжень 

до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників 

кафедри, які брали 

участь у виконанні 

роботи 

Перехідні НДР 

1 

Розробка методологічної 

бази для визначення 

надійності операторів 

мобільної 

сільськогосподарської 

техніки на 

Буде розроблено 

практичні 

рекомендації для 

сільгосп-

виробників 

- 

проф. Ю.П. Рогач, 

доц. Яцух О.В., 

доц. Гранкіна О.В., 

доц. Малюта С.І., 

доц. Мазілін С.Д., 

доц. Мохнатко І.М., 

ст. викл. Зоря М.В. 



 

Основні результати НДР, що виконуються  

на кафедрах у межах робочого часу викладачів 
Програма № 0116U002736  «Розробка методологічної бази для визначення 

надійності операторів мобільної сільськогосподарської техніки на підприємствах 

АПК». Науковий керівник – к.т.н., професор Рогач Ю.П.  Проведено 

дослідження ризику відмов у роботі мобільної сільськогосподарської техніки і 

проаналізовано умови праці та професійної захворюваності операторів мобільної 

сільськогосподарської техніки. 

Програма № 0116U002736  «Розробка методологічної бази для визначення 

надійності операторів мобільної сільськогосподарської техніки на підприємствах 

АПК». Науковий керівник – к.т.н., професор Рогач Ю.П. 

Проаналізовано стан виробничо-технічної бази в АПК України, а саме 

загальні дослідження по визначенню надійності технічних систем та досліджено 

ризики відмов в системі «оператор-машина-середовище». 

Виявлено ймовірність прояву професійних ризиків в часі (в залежності від 

стану, статі і віку оператора), визначення тяжкості їх наслідків для операторів 

мобільної сільськогосподарської техніки за рахунок показників індивідуального 

і інтегрального ризику, що дає змогу розробити заходи профілактики і 

мінімізації ризиків, визначити об’єми страхових ресурсів для компенсації втрати 

заробітку і фінансування лікування, реабілітаційних та ін. заходів. 

Обґрунтовано оцінку факторів ризику, пов'язаних з технологічними та 

організаційними особливостями трудового процесу. Розроблено методику 

розрахунку показників надійності системи «оператор машина» методом 

функціональних мереж відповідно до роботи сільськогосподарської техніки. 

Теоретична значущість полягає в удосконаленні процедури проведення 

розрахунку індивідуального професійного ризику робітника та інтегрального 

професійного ризику підприємства АПК. 

Практична значущість: вдосконалення методології досліджень ризику 

відмов у роботі операторів у системі «оператор-машина-середовище» сприяє 

розробці методологічної бази для оцінки рівня надійності у роботі операторів 

мобільної с/г техніки з визначенням їх індивідуального професійного ризику. 

Кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії 
У 2017-2018 н.р. наукові дослідження на кафедрі проводилися за 

підпрограмами НДІ Агротехнологій та екології «Розробка технологій 

вирощування та первинної обробки продукції рослинництва в Степовій зоні 

України за умов глобального потепління» (керівник - проф. Калитка В.В.). 

Робота науковців кафедри подана в таблиці 8.1. 

Таблиця 6.8 

Науково-дослідна робота 

Шифр та назва 

теми, етап 

затвердженої 

Виконавці Очікуваний ефект 

підприємствах АПК 

http://www.tsatu.edu.ua/hb/


програми 

Підпрограма 1.  
«Обґрунтування 

антистрессових 

прийомів в 

інтегрованих 

ресурсозберігаючих 

технологіях 

вирощування 

зернових, бобових і 

олійних культур у 

Степової зоні 

України». 

(№0116U002732

) 

1. Згідно з окремим 

планом та 

індивідуальними 

планами викладачів, 

здобувачів та 

аспірантів. 

Керівник – д.с.-

г.н., проф. 

Калитка В.В. 

Виконавці:  к.с-

г.н., доц..  

Колесніков 

М.О., ст. викл. 

Пащенко Ю.П., 

ас. Евстафієва 

К.С.,  

ас. Капінос 

М.В. 

Доведена ефективність впровадження 

біостимуляторів Стимпо та Регоплант в 

технології вирощування озимих пшениць, 

гороху в умовах Південного степу 

України. 

Вивчено вплив мікробного препарату 

та регуляторів росту рослин природного 

та синтетичного походження на 

симбіотичну азотфіксацію, і зернову 

продуктивність гороху посівного. 

В результаті проведених досліджень 

було показано, що кремнієво-калійне 

добриво «Agroglass Stimul» в 

концентраціях від 5-15 мл/л стимулювало 

ростові процеси ріпаку озимої на ранніх 

етапах пророщування у водному 

середовищі та в умовах водного дефіциту. 

З’ясовано особливості впливу 

біостимуляторів Стимпо та Регоплант у 

рекомендованих виробником 

концентраціях на формування врожаю 

пшениці озимої, як м’якої, так і твердої 

форм в умовах південногго степу України 

Підпрограма 2. 
«Розробка 

інтенсивних 

технологій 

виробництва 

плодоовочевої 

продукції у 

відкритому та 

закритому грунті 

південного степу 

україни» 

(№0116U002733) 

1. Згідно з 

окремим планом та 

індивідуальними 

планами викладачів, 

здобувачів та 

аспірантів. 

Керівник – 

к.с.-г.н., доц. 

Алексєєва О.М.  

Виконавці:  

к.с.-г.н., доц.. 

Герасько Т.В., 

к.с.г.н., доц.. 

Розова Л.В. 

В результаті проведених досліджень 

визначилась оптимальна конструкція 

насаджень (вставка Гізела 5, схема 

розміщення 5х3 м), оптимальна ширина 

проміжної вставки клонової підщепи (30 і 

50 см). 

Протягом вегетації у насадженнях 

черешні найчисленнішими видами 

виявилися каліфорнійська щитівка та 

глодовий кліщ, які перевищували 

економічний поріг шкідлиості.  

Досліджено вплив органічної 

технології вирощування на фізіологічний 

стан дерев черешні.   

Дослідження сприяють забезпеченню 

виращівання саджанців черешні раніше на 

рік, ніж загальноприйнятих технологій. 

На  першому полі розсаднику формується 

крона саджанців, яка забезпечує вступ 

дерев у плодоношення на 3-4 рік у саді. 



Удосконалена технологія вирощування 

кавуна та кабачків в степовій зоні Півдня 

Украіни. За рахунок введення 

перспективних сортів, підвищується 

врожайність на 15%. 

З’ясовано: за водним режимом листків 

сорт Валерій Чкалов більш придатний для 

вирощування в умовах задерніння, ніж 

сорт Дилема через істотне збільшення 

водоутримуючої здатності листків. 

Вміст хлорофілів і сума хлорофілів а і 

b у листках черешні сортів Валерій 

Чкалов і Дилема в умовах задерніння 

істотно не відрізнялись від контрольного 

варіанту (чистий пар). 

Вміст каротиноїдів за умов задерніння 

у листках сорту Валерій Чкалов був 

істотно більшим за контрольний варіант 

(чистий пар), що свідчить про добру 

пристосувальну здатність цього сорту. 

Площа листкової поверхні була істотно 

більшою в умовах чистого пару. Але для 

сорту Валерій Чкалов ця різниця (76% від 

контролю) була істотно меншою, ніж для 

сорту Дилема (69% від контролю).  

Сорт черешні Валерій Чкалов можна 

рекомендувати для вирощування за 

органічною технологією в умовах 

задерніння. 

Підпрограма 3. 

«Обґрунтування та 

розробка нових і 

вдосконалення 

існуючих 

технологій 

охолоджених та 

консервованих 

рослинних 

продуктів» 

(№0116U002734) 

1. Згідно з 

окремим планом та 

індивідуальними 

планами викладачів, 

здобувачів та 

Керівник – 

к.с.-г.н., доц. 

Сердюк М.Є.  

Виконавці:  

к.с.-г.н., 

доц. Іванова І.Є. 

Встановлено, що як в свіжому, так і 

замороженому вигляді за загальною 

дегустаційною оцінкою контрольний сорт 

Крупноплідна має максимальні оцінки 

серед сортів пізнього строку достигання 

4,1-4,8 балів. Через три  місяці зберігання в 

досліджуваній групі сортів вміст сухих 

розчинних речовин коливається в межах–14, 0-

15,0%. По відношенню до контролю 

коливання показника не є статистично 

достовірним   - складає 0,5% при НІР05 -

0,7%. Через три місяці зберігання плоди 

сорту Франц Йосиф характеризуються 

мінімальною втратою клітинного соку – 

12,7% в розрізі аналізуємої групи сортів, 

що статистично достовірно по 



аспірантів. відношенню до контрольного сорту 

(НІР05-0,5%). Контрольний сорт 

Крупноплідна характеризується високим 

значенням показника – маса плоду 10,6 г 

в розрізі досліджуваної групи. 

 

Філії кафедри на виробництві і в установах УААН 
Кафедра «Рослинництво», яка відіграє ключову роль у підготовці фахівців 

ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності «Агрономія» має три 

філії розташовані в Мелітопольському районі Запорізької області. 

1. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ФІЛІЯ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ В 

ПЛОДІВНИЦТВІ» створена на базі трьох відділів Мелітопольської дослідної 

станції садівництва імені М.Ф. Сидоренко інституту садівництва НААН України. 

Завданням філії є участь у створенні енергозберігаючих технологій 

вирощування і зберігання плодово-ягідної продукції в зоні сухого Степу 

України, обмін досвідом у галузі використання новітніх інформаційних 

технологій для освіти та дорадництва. 

Завідувач філії -  Сенін В. В. к. с- г. н., директор Мелітопольської дослідної 

станції садівництва імені М.Ф. Сидоренко інституту садівництва НААН України  

Члени філіі: 

— к. с-г н., доцент Расторгуєв О.Б. (заступник директора 

Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренко 

інституту садівництва НААН України); 

— Розова Л. В. к.с-г.н.; зав. відділу захисту рослин; 

— Красуля Т.І. к.с-г.н. ст. наук, співр. відділу агротехніки; 

— Алексєєва О. М., к. с.-г. н., ст. науковий співр. відділу агротехніки. 

Структурним   підрозділом   філії   є   науково   -   дослідна   лабораторія 

«Інтенсивні технології в плодівництві» - наук. керівник к. с.-г. н. Алексєєва О.М. 

 
2. НАУКОВО-ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧИЙ КЛАСТЕРУ «ПОВНОЦІННЕ 

ХАРЧУВАННЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ, 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ» 
Учасники Кластеру: 

СТОРОНА-1:  ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ 

ТА ТОРГІВЛІ в особі ректора  д.т.н., проф. Черевка Олександра Івановича, який діє на 

підставі Статуту;  

СТОРОНА-2: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 

УКРАЇНИ, в особі начальника Академії генерал-майора Соколовського Сергія 

Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, 

СТОРОНА-3: НВП «ГЕМО-ПРОЕКТ» в особі генерального директора Смислова 

Юрія Івановича, який діє на підставі Статуту 

СТОРОНА-4: ТОВ Кондитерська фабрика «СОЛОДКИЙ СВІТ» (м. Харків) в 

особі директора Степаненка Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту  



СТОРОНА-5: ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ» в особі 

Генерального директора, Національного представника ESOMAR Лилик Ірини 

Вікторівни, яка діє на підставі Статуту; 

СТОРОНА-6: НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(м. Харків) в особі ректора д.х.н., проф., академіка НАН України Черних Валентина 

Петровича, який діє на підставі Статуту;  

СТОРОНА-7: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними 

інвестиціями “ДАНФОСС ТОВ” в особі Генерального директора Берестяна Андрія 

Володимировича та Виконавчого директора Батіної Наталії Іванівни, які діють на 

підставі Статуту,  

Додатково: 

СТОРОНА – 8: ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ (м. Мелітополь) в особі ректора д.т.н., проф.. Кюрчева Володимира 

Миколайовича,  який діє на підставі Статуту  (далі – Сторони), 

ураховуючи взаємну зацікавленість у розвитку співробітництва, уклали цей 

Меморандум про співпрацю щодо взаємодії науки, освіти та виробництва (надалі 

іменується Угода). 

 

РОБОТА НАД ДИСЕРТАЦІЯМИ 

 

Для активізації роботи аспірантів і здобувачів, обміну досвідом, аналізу 

їхніх робіт і сприяння надалі розвитку наукової думки на факультеті створений і 

постійно діє науково - методичний семінар. Майже всі співробітники й особливо 

молодь працюють над підвищенням свого наукового рівня. 

В 2017–2018 н.р. над дисертаціями працювало 17 співробітників 

факультету, в тому числі 4 співробітника працюють над докторськими 

дисертаціями. По кафедрах: 

ЦБ                                                                                       1 

ХТ та ГРС                                                            1 

Рослинництво ім. професора В.В. Калитки                         8 

ПОВта БХ                                                                              4 

Екологія та ОНС                                                            4 

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ 

 

Наукова робота на факультеті знаходить своє відображення в публікаціях, 

участі в міжнародних та зарубіжних конференціях. Докладні результати 

наукової роботи по кафедрам факультету наведені у таблиці 9. 

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/


Таблиця 6.9 

Публікації і участь у конференціях викладачів кафедр факультету АТЕ 

 

 

 

Кафедри 

факультету 

Конференції (кількість) Публікації (кількість) 
Подано заявок 

(шт) 

Отримано 

патентів 

(шт.) 

Міжнародні Державні 

Книги 

монограф. 

підручники 

Міжнародні 

видавництва 

Видавництво 

України 
  

1. ЦБ 25 34 3 2 13 15 14 

2.Рослинництво 14 1 1 3 18 1 - 

3. Екологія та 

ОНС 

16 12 5 6 4 1 0 

4. ХТГРС 31 0 2 12 12 - 3 

7. ПОВБХ 21 4 - 1 41 - - 

Всього по 

факультету 
107 51 15 24 88 17 17 



 

7. СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ 

 

На початку навчального року було проведено перший тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських робіт в галузі наук. Комісією НДІ «Агротехнологій та 

екології» ТДАТУ було розглянуто 16 наукових робіт студентів і магістрантів. 

Від кафедр на конкурс було надано відповідну кількість робіт. Зокрема від 

кафедри «Рослинництво» - 4-ри роботи, від кафедри «Плодоовочівництво, 

виноградарство та біохімія» - 4-ри, від кафедри «Екології та охорони 

навколишнього середовища» та «Цивільна безпека» по 3-и, від кафедри 

«Харчові технології та готельно-ресторанна справа» - 2-і відповідно. 

1. Бурич К.О. Аналіз виробничого травматизму у 2017 році. Керівник роботи 

– Яцух О.В. к.с.-г.н., доц. кафедри «ОП та БЖ». Сума балів – 40. 

2. Каліцинський С.С. Удосконалення елементів технології зберігання грибів 

роду Глива звичайна. Керівники роботи – Бандура І.І. к.с.-г.н., ст. викл. 

кафедри «ТПЗПСГ»; Кулик А.С. к.т.н. ст. викл. кафедри «ТПЗПСГ». Сума 

балів – 40. 

3. Алімова І.О. Кількісні масові та метричні ознаки плодів та насіння Gleditsia 

triacanthos та їх динаміка під впливом факторів навколишнього середовища 

в умовах м. Мелітополя (Екологічні аспекти). Керівник роботи – Щербина 

В.В. к.б.н., ст. викл. кафедри «ЕОНС». Сума балів – 40. 

4. Башарінова В.А. Продуктивність сафлору залежно від обробки насіння 

регулятором росту рослин АКМ за різного рівня мінерального живлення. 

Керівник роботи – Єременко О.А., к.с.-г.н. доц. кафедри «Рослинництво». 

Сума балів – 40. 

5. Надточиєв Д.П. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та 

формування урожайності васильків справжніх. Керівник роботи – Бурдіна 

І.О., асистент кафедри «Рослинництво». Сума балів – 38. 

6. Гордій О.В. Оптимізація продукційного процесу горіху посівного (Pisum 

sativum L.) за дії регуляторів росту рослин і біопрепаратів в умовах 

Південного Степу України. Керівник роботи – Капінос М.В., асистент 

кафедри «Плодоовочівництва виноградарства та біохімії». Сума балів – 37. 

7. Івова Н.В. Удосконалення системи управління охороною праці у ДП 

«Дослідне господарство «Відродження»» Інституту олійних культур 

НААН України. Керівник роботи – Яцух О.В. к.с.-г.н., доц. кафедри «ОП 

та БЖ». Сума балів – 36. 

8. Івашина Т.О. Сучасний стан та перспективи розвитку геродієтичних 

продуктів функціонального харчування. Керівник роботи – Байберова С.С. 

к.с.-г.н., ст. викл. кафедри «ТПЗПСГ». Сума балів – 36. 

9. Алімова І.О. Кількісні масові та метричні ознаки плодів та насіння Gleditsia 

triacanthos та їх динаміка під впливом факторів навколишнього середовища 

в умовах м. Мелітополя (Насінництво). Керівник роботи – Щербина В.В. 

к.б.н., ст. викл. кафедри «ЕОНС». Сума балів – 36. 

10. Юдін О.В. Вплив різнокомпонентних протруйників і регулятора росту 

рослин АКМ на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum 



 

L.). Керівник роботи – Кліпакова Ю.О., асистент кафедри «Рослинництво». 

Сума балів – 36. 

11. Мельник А.В. Продуктивність нагідок лікарських за органічної технології 

вирощування в умовах південного Степу України. Керівник роботи – 

Герасько Т.В., к.с.-г.н. доц. кафедри «Плодоовочівництва виноградарства 

та біохімія». Сума балів – 36. 

12. Індик В.С. Сортодослідження плодів черешні пізнього строку достигання 

на придатність до заморожування, що вирощені в умовах господарства ПП 

«ТЄРА ВОМ» Керівник роботи – Іванова І.Є., к.с.-г.н. доц. кафедри 

«Плодоовочівництва виноградарства та біохімії» та Білоус Е.С. асистент 

кафедри «Плодоовочівництва виноградарства та біохімії». Сума балів – 36. 

13. Лісова О.О. Формування продуктивності сортів-дворучок пшениці в 

умовах Степової зони України. Керівник роботи – Золотухіна З.В., ст. 

викладач кафедри «Рослинництво». Сума балів – 35. 

14. Кольцов Р.А. Ергономічна оцінка робочого місця комбайнера. Керівник 

роботи – Гранкіна О.В. к.т.н., доц. кафедри «ОП та БЖ». Сума балів – 32. 

15. Люта Є.Г. Зоогеографія, розподіл та особливості біології молюсків 

Азовського моря. Керівник роботи – Антоновський О.Г., асистент кафедри 

«ЕОНС». Сума балів – 28. 

16. Бондаренко К.С. Біохімічний склад плодів та листків томатів, вирощених 

за органічною технологією у закритому ґрунті. Керівник роботи – Герасько 

Т.В., к.с.-г.н., доц. кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та 

біохімії». Сума балів – 25. 

 

У відповідності до положення про присудження призових місць були 

визначені наступні переможці у номінаціях. 

Агрономія – 3 особи 

Екологія – 2 

Охорона праці та безпека життєдіяльності – 3 

Харчові технології – 2  

Агрономія: 

1. Башарінова В.А. Продуктивність сафлору залежно від обробки насіння 

регулятором росту рослин АКМ за різного рівня мінерального живлення. 

Керівник роботи – Єременко О.А., к.с.-г.н. доц. кафедри «Рослинництво». 

Сума балів – 40. 

2. Надточиєв Д.П. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та 

формування урожайності васильків справжніх. Керівник роботи – Бурдіна 

І.О., асистент кафедри «Рослинництво». Сума балів – 38. 

3. Гордій О.В. Оптимізація продукційного процесу горіху посівного (Pisum 

sativum L.) за дії регуляторів росту рослин і біопрепаратів в умовах 

Південного Степу України. Керівник роботи – Капінос М.В., асистент 

кафедри «Плодоовочівництва виноградарства та біохімії». Сума балів – 

37. 

Екологія: 



 

1. Алімова І.О. Кількісні масові та метричні ознаки плодів та насіння 

Gleditsia triacanthos та їх динаміка під впливом факторів навколишнього 

середовища в умовах м. Мелітополя (Екологічні аспекти). Керівник 

роботи – Щербина В.В. к.б.н., ст. викл. кафедри «ЕОНС». Сума балів – 

40. 

2. Алімова І.О. Кількісні масові та метричні ознаки плодів та насіння 

Gleditsia triacanthos та їх динаміка під впливом факторів навколишнього 

середовища в умовах м. Мелітополя (Біологічні аспекти). Керівник 

роботи – Щербина В.В. к.б.н., ст. викл. кафедри «ЕОНС». Сума балів – 

36. 

ОП та БЖ 

1. Бурич К.О. Аналіз виробничого травматизму у 2017 році. Керівник 

роботи – Яцух О.В. к.с.-г.н., доц. кафедри «ОП та БЖ». Сума балів – 40. 

2. Івова Н.В. Удосконалення системи управління охороною праці у ДП 

«Дослідне господарство «Відродження»» Інституту олійних культур 

НААН України. Керівник роботи – Яцух О.В. к.с.-г.н., доц. кафедри «ОП 

та БЖ». Сума балів – 36. 

3. Кольцов Р.А. Ергономічна оцінка робочого місця комбайнера. Керівник 

роботи – Гранкіна О.В. к.т.н., доц. кафедри «ОП та БЖ». Сума балів – 32. 

ХТтаГРС 

1. Каліцинський С.С. Удосконалення елементів технології зберігання грибів 

роду Глива звичайна. Керівники роботи – Бандура І.І. к.с.-г.н., ст. викл. 

кафедри «ХТтаГРС»; Кулик А.С. к.т.н. ст. викл. кафедри «ХТтаГРС». 

Сума балів – 40. 

2. Івашина Т.О. Сучасний стан та перспективи розвитку геродієтичних 

продуктів функціонального харчування. Керівник роботи – 

Байберова С.С. к.с.-г.н., ст. викл. кафедри «ТПЗПСГ». Сума балів – 36. 

 

До 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 

галузі наук Агрономія були надіслані роботи  

 Башарінової Вікторії – Керівник Єременко Оксана Анатоліївна 

 Гордія Олександра – Керівник Капінос Марина Володимірівна 

 Бондаренко Катерини – Керівник Герасько Тетяна Володимирівна  

в галузі наук Харчові технології були надіслані роботи 

 Каліцинського Станислава – Керівники Бандура Ірина Іванівна.  

 Івашиної Тетяни – Керівник  Байберова Світлана Сергіївна  

в галузі наук Техногенна безпека була надіслана робота 

 Кольцова Р.  – Керівник Гранкіна Олена Володимирівна  

в галузі наук Цивільна безпека були надіслані роботи 

 Івової Н.                         - Керівник Яцух Олег Васильович  

 Бурич Катерини – Керівник Яцух Олег Васильович 

в галузі наук Екологія  та Лісове господарство була надіслана робота 

 Алімової Ірини – Керівник Щербина   

Запрошені до участі у підсумковій конференції 2-го туру  



 

 Бондаренко Катерина Керівник Герасько Тетяна Володимирівна за 

напрямком «Аграномія». 

 Алімова Ірина – Керівник Щербина  за напрямком «Лісове 

господарство». 

 Алімова Ірина – Керівник Щербина  за напрямком «Екологія». 

В секціях «Агрономія» та «Лісове господарство» студенти отримали 

диплом 3-го ступеня. В секції «Екологія» студенти факультету очної участі не 

приймали. 

Крім того студенти факультету приймали участь у інших конкурсах на 

протязі поточного навчального року. 

Зокрема у:  

 Конкурсі Агро 2018 – Фонд Бориса Колеснікова де учасниками були 

Шевченко, Башарінова, Зуйченко – переможцем став Шевченко Антон – 

керівник та куратор Єременко Оксана Анатоліївна та Розова Лідія 

Володимирівна 

 У конкурсі «Краща аграрна практика 2017» де переможцем став 

Кучинський В   – куратор  Покопцева Любов Анатоліївна 

 У Обласному конкурсі для обдарованої молоді в галузі науки де Жужа 

Артем  під керівництвом Герасько Тетяни Володимирівни здобув призове 

місце. 

 У відкритому конкурсі стипендіальної програми «Завтра UA» Фонду 

Віктора Пінчука де  Шевченко Антон став учасником фіналу – Керівник 

Герасько Тетяна Володимирівна 

 У Всеукраїнському конкурсі студентів та молодих вчених «Молодь і 

прогрес у раціональному природокористуванні» де Алімова Ірина та 

Піньковська Анастасія здобули диплом 3-го ступеня Керівник Щербина. 

 У Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт на базі Одеської 

національної академії харчових технологій  де була представлена робота 

Алімової Ірини виконана під керівництвом Щербини 

 У Конкурсі проектиних робіт участь прийняла Івашина Аліна – керівник 

Прісс Олеся Петрівна  

У науково-практичній конференції магістрантів і студентів ТДАТУ 

факультету АТЕ прийняли участь 119 учасників   

Зокрема в секції Харчові технології та готельно-ресторанна справа 

доповілись 29 доповідачів з них 5-ть запрошених 

У секції Рослинництво 27 участників з них 6-ть запрошених. 

У секції Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія 22, з них 1-ин 

запрошений, 

У секції Екологія та охорона навколишнього середовища, геодезія та 

землеустрій, лісове господарство – 21, 9-ть запрошених,  

У секції цивільна безпека 20 студентів ТДАТУ. 

В 4-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції студентів 

та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року до секцій 

надійшло 39 тез   



 

З них до секції  

Агробіологічні та технологічні аспекти вирощування польових та 

плодоовочевих культур – 24 (Від кафедри «Рослинництво» та 

«Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія» по 12 тез) 

Охорона праці та безпека виробництва – 7 

Харчові технології – 4 

Сучасний стан екосистем та біорізноманіття. Геоекологія. – 4  

На кафедрі «Рослинництва» на першому турі проведено олімпіади з таких 

дисциплін як: Землеробство, Рослинництво та кормовиробництво, 

Ґрунтознавство, Агрохімія, Захист рослин, Насінництво та насінницький 

контроль, Агрометеорологія та агроекологія. 

На кафедрі «ЕОНС» з дисциплін Економіка природокористування, 

Загальна екологія, Екологічна безпека, Біологія. 

На кафедрі Цивільна безпека з дисциплін Цивільний захист, Основи 

охорони праці, Безпека життєдіяльності 

На кафедрі Плодоовочівництво, виноградарство та біохімія з дисциплін 

Плодівництво, Овочівництво, Хімія 

На кафедрі Харчові технології  та готельно-ресторанна справа проведена 

комплексна олімпіада з дисциплін профільного спрямування 

Результати участі у олімпіадах 2-го туру є наступними за напрямком 

Агрономія участь у другому етапі лише планується. 

  З дисциплін Безпека життєдіяльності Бурич Катерина здобула диплом 2-

го ступеня. Керівники Рогач Юрій Петрович, Яцух Олег Васильович 

 З дисципліни Основи охорони праці Халіман Ліліана здобула диплом 3-

го ступеня. Керівники Рогач Юрій Петрович, Яцух Олег Васильович 

З дисципліни Біологія Слободнюк Ірина отримала диплом 3-го ступеня 

керівник Здоровцева Любов Миколаївна. 

З дисципліни Екологія Савченко А.  та Айбетова Алія затвердили факт 

участі у 2-му турі грамотами. Керівник Тарусова Наталія Василівна.   

В олімпіаді зі спеціальності Харчові технології Степаненко Віктор 

отримав грамоти. Керівник Прісс Олеся Петрівна, Кулик Аліна Степанівна 

В олімпіаді зі спеціальності Плодівництво Носаченко Олександр та 

Кошкарьов Є  також отримали грамоти. Керівник Колесніков Максим 

Олександрович, Алексєєва Ольга Миколаївна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету агротехнологій  

та екології к.с.г.н., доцент                                            І.Є. Іванова 
 


