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Вступ 

У 2018 р. наукові дослідження на кафедрі плодоовочівництва,  виноградарства 

та біохімії проводилися за трьома підпрограмами НДІ  агротехнологій та еколо-

гії під керівництвом директора НДІ д.т.н. Прісс О.П. 

 

1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету  

Згідно з наказом ректора ТДАТУ у складі НДІ АТЕ  при відділі рослинництва 

працює  лабораторія фізіології та біохімії сільськогосподарських рослин (кері-

вник: к.с.-г.н., доц. Колесніков М.О.) 

 

2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (на-

зва, керівник) 

 

3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 

установами та навчальними закладами – таблиця 1 

№

№ 

Назва 

 установи (за-

кладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладен-

ня дого-

вору 

Обсяг фі-

нансування 

цих догово-

рів, тис. грн. 

Що зроблено в 

рамках співпраці 

1 ТОВ «ПКФ 

«Укрсилікат» 

Вплив кремнієво-

калійного добрива 

«agroglass stimul» на 

проростання насіння 

ріпаку озимого 

12.09.2016 

 

З’ясовано вплив 

кремнієво-

калійного добри-

ва «Agroglass 

Stimul» на ріс та 

формування 

врожаю пшениці 

озимої в умовах 

південного степу 

України. 

2 Інститут ботані-

ки ім.. М.Г. Хо-

лодного 

Застосування регу-

лятору росту рослин 

Метіуру в технологі-

ях вирощування 

сільськогосподарсь-

ких культур на засо-

лених грунтах Пів-
деного степу Украї-

ни. 

04.03.2014 

 

Опубліковано 

матеріали дослі-

джень, представ-

лено доповіді на 

наукові конфе-

ренції, підгото-

вану статтю до 
журналу індек-

сованого в Sco-

pus. 

3 Державне 

підприємство 

«Міжвідомчий 

науково-

технологічний 

центр «Агро-

биотех» НАН та 

МОН України 

Дослідження ефек-

тивності вирощу-

вання  сільськогос-

подарських культур 

в умовах Південного 

степу України із за-

стосування регуля-

торів росту вироб-

2015 р. 

 

Досліджено 

вплив препаратів 

Стимпо та Рего-

плант  на форму-

вання врожайно-

сті пшениці ози-

мої різних сортів 

та гороху посів-
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ництва ДП МНТЦ 

«Агробиотех» 

ного в умовах 

Південного степу 

України. 

З’ясовано особ-

ливості взаємодії 

біостимуляторів 

з мікробіологіч-

ними препарата-

ми в продукцій-

ному процесі по-

сівів гороху. 

4 ДП «ДГ «Мелі-

топольське» 

МДСС імені 

М.Ф. Сидоренка 

ІС НААН 

Вирощування наса-

джень черешні з ви-

користанням елеме-

нтів інтенсивної те-

хнології 

 

2017 р. 

 

Впровадження 

елементів інтен-

сивної технології 

вирощування че-

решні дозволило 

підвищити вро-

жайність на 20-

25% та отримати 

додатково до 33 

тис. грн. чистого 

прибутку з 1 га. 

 

4. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 2 

 

5. Участь у виконанні держбюджетних НДР 1)
  – таблиця 3 

№ 

Тема, шифр,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінансо-

вих надхо-

джень до уні-

верситету від 

наукової діяль-

ності, тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафедри, 

які брали участь у вико-

нанні роботи 

Закінчені  НДР 

1.     

Перехідні НДР 

     

№ 

Тема,  державний ре-

єстраційний номер,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до уні-

верситету від 

наукової дія-

льності, тис. 

грн. 

П.І.Б. 

співробітників ка-

федри, які брали 

участь у виконанні 

роботи 

Закінчені  НДР 

     
Перехідні НДР 

 

підпрограма 1 НДІ АТЕ 

ТДАТУ «Обґрунтуван-

ня антистрессових при-

йомів в інтегрованих 

Доведена ефектив-

ність впровадження 

біостимуляторів Сти-

мпо та Регоплант в 

 к.с.-г.н., доценти: 

Колесніков М.О., 

Пащенко Ю.П. 

Капінос М.В., асис-
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ресурсозберігаючих 

технологіях вирощу-

вання зернових, бобо-

вих і олійних культур у 

Степової зоні України» 

(№0116U002732) 

Керівник: доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор Калит-

ка В.В. 

технології вирощу-

вання озимих пше-

ниць, гороху в умовах 

Південного степу 

України. 

Досліджено вплив мі-

кробіологічних пре-

паратів Різогумін та 

Азотофіт при суміс-

ному застосуванні з 

регуляторами росту 

рослин Стимпо та Ре-

гоплант на симбіоти-

чну азотфіксацію, і 

зернову продуктив-

ність гороху посівно-

го. 

Доведено вплив регу-

ляторів росту рослин 

(АКМ, Гумаксид) і 

біопрепарату (Ризо-

бофіт) на ріст, розви-

ток і симбіотичну азо-

тфіксацію гороху по-

сівного.  

Визначено, що вико-

ристання регуляторів 

росту Гумаксид і 

АКМ для передпосів-

ної обробки насіння 

гороху сприяло під-

вищенню ефективнос-

ті бобово-

ризобіального симбіо-

зу, що в свою чергу 

призвело до збіль-

шення вмісту азоту в 

вегетативних органах  

рослин. Проведено 

ряд лабораторних, ве-

гетативних та польо-

вих дослідів у 2014-

2018 р.р. 

 

тент: Евстафіева 

К.В. 

 

 

підпрограма 2 НДІ АТЕ 

ТДАТУ «Розробка ін-

тенсивних технологій 

виробництва плодоово-

чевої продукції у відк-

ритому та закритому 

грунті південного степу 

україни» 

Доведено можли-

вість вирощування 

черешні за органіч-

ною технологією у 

південному Степу 

України. 

Визначено вплив 

задерніння на фізіоло-

 к.с.-г.н., доц.: 

Алєксєєва О.М., 

Герасько Т.В., 

Нінова Г.В., 

Розова Л.В., 

асистент: 

Бондаренко П.Г. 
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(№0116U002733) 

Керівник підпрограми: 

доцент, к.с.– г.н., ст. н. 

сп. О.М. Алексєєва 

гічні показники чере-

шні. 

Проведено польове 

дослідження впливу 

умов утримання ґрун-

ту у органічному саду 

на фізіологічні показ-

ники черешні. 

 Доведено мож-

ливість вирощування 

саджанців черешні за 

оптимальними схема-

ми садіння підщеп у 

південному Степу 

України. Визначено 

оптимальний вихід 

стандартних саджан-

ців черешні, який у 

1,2-1,4 рази переви-

щував показники дос-

лідних варіантів. 

 Проаналізовано 

продуктивність сортів 

кабачка, помідора  в 

умовах посушливого 

клімату із застосуван-

ням краплинного 

зрошення. 

Встановлено, що 

ріст дерев черешні 

знижувався на 6-36% 

при використанні ін-

теркалярів довжиною 

30 та 50 см, а також 

вегетативних підщеп 

ВСЛ-2, Гізела 5 та Гі-

зела 6. Ущільнення до 

667 дер./га також  на 

10-23% знижувало ро-

стові процеси в наса-

дженні. 

Найбільш уро-

жайними були дерева 

з використанням 

Вставки ВСЛ-2 дов-

жиною 30 см - 9,8 

т/га, що перевищило 

контроль у 1,4 рази в 

середньому по сортах. 

Встановлено, що-

ефективність і безпе-

чність системи захис-
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1) фінансування МОН 

 

 

6. Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується в 
межах робочого часу викладачів – таблиця 4 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 

НДР
1)

 

1 Колесніков М.О. 

 

«Обґрунтування антистрессових 

прийомів в інтегрованих ресур-

созберігаючих технологіях ви-

рощування зернових, бобових і 

олійних культур у Степової зоні 

України» (№0116U002732) 

Керівник: д.с.г.н., доц. Еремен-

ко О.А. 

З’ясувати роль біостимуляторів 

у фізіологічних реакціях та 

способах підвищення стійкості 

зернових та зернобобових ку-

льтур до дії абіотичних факто-

рів сухого степу України 

2 Пащенко Ю.П. «Обґрунтування антистрессових 

прийомів в інтегрованих ресур-

Дослідити вплив кремнієво-

калійного добрива «Аgroglass 

ту яблуневого саду 

обумовлюється феро-

монним моніторингом 

динаміки чисельності 

популяції фітофага та 

пригніченням його  

розвитку і обмеження 

чисельності регулято-

ром росту і розвитку 

комах. 

Введення в сис-

теми захисту яблуне-

вого саду інгібітору 

синтезу хітину дає 

змогу замінювати 

традиційні інсектици-

ди з широким спект-

ром дії, що сприяє по-

ліпшенню екологічної 

ситуації. 

 

 

підпрограма 3 НДІ АТЕ 

ТДАТУ  «Обгрунту-

вання та розробка но-

вих і вдосконалення 

існуючих технологій 

охолоджених та консе-

рвованих рослинних 

продуктів» 

(№0116U002734) 

Керівник підпрограми: 

доцент, к.с.– г.н., Сер-

дюк М.Є. 

Проведено науково-

обгрунтована оцінка 

придатності сортів 

черешні пізнього 

строку достигання до 

заморожування та 

тривалого низькотем-

пературного зберіган-

ня протягом декілька 

місяців 

 

к.с.-г.н., доц.: 

Іванова І.Є. 
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созберігаючих технологіях ви-

рощування зернових, бобових і 

олійних культур у Степової зоні 

України» (№0116U002732) 

Керівник: д.с.г.н., доц. Еремен-

ко О.А. 

stimul» на ріст, розвиток та фо-

рмування врожайності пшениці 

озимої 

3 Капінос М.В. «Обґрунтування антистрессових 

прийомів в інтегрованих ресур-

созберігаючих технологіях ви-

рощування зернових, бобових і 

олійних культур у Степової зоні 

України» (№0116U002732) 

Керівник: д.с.г.н., професор Ка-

литка В.В. 

З’ясувати вплив біопрепарату 

(Ризобофіт) та регуляторів рос-

ту рослин (Гумаксид і АКМ) на 

симбіотичну азотфіксацію, фо-

тосинтетичну діяльність і зер-

нову продуктивність гороху 

посівного. 

 

4 Евстафієва К.С. «Обґрунтування антистрессових 

прийомів в інтегрованих ресур-

созберігаючих технологіях ви-

рощування зернових, бобових і 

олійних культур у Степової зоні 

України» (№0116U002732) 

Керівник: д.с.г.н., доц. Еремен-

ко О.А. 

Обгрунтувати фізіолого-

біохімічні реакції зернових ку-

льтур за дії сольового стресу та 

біостимуляторів росту рослин 

5 Герасько Т.В. Розробка інтенсивних техноло-

гій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та за-

критому ґрунті Південного 

Степу України; 

№0116U002733; 

к.с.-г.н., доцент Алексєєва 

О.М. 

Вплив еколого-біологічної те-

хнології вирощування на фізіо-

логічний стан дерев черешні. 

6 Іванова І.Є. «Обгрунтування та розробка 

нових і вдосконалення існую-

чих технологій охолоджених та 

консервованих рослинних про-

дуктів» (№0116U002734) 

Керівник підпрограми: доцент, 

к.с.– г.н., Сердюк М.Є. 

Обгрунтування та розробка но-

вих та вдосконалення існуючих 

технологій охолодженої та 

консервованої плодово-ягідної 

продукції 

7 Толстолік Л.М. Розробка інтенсивних техноло-

гій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та за-

критому ґрунті Південного 

Степу України; 

№0116U002733; 

к.с.-г.н., доцент Алексєєва 

О.М. 

Створити сорти яблуні і груші 

з комплексом ознак адаптивно-

сті і технологічності  та обґру-

нтувати сортимент насіннячко-

вих культур для отримання 

конкурентоспроможної плодо-

вої продукції в умовах півден-

ного Степу України 

7 Розова Л.В. Розробка інтенсивних техноло-

гій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та за-

критому ґрунті Південного 

Степу України; 

№0116U002733; 

к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М. 

Оптимізація екологічно 

безпечної технології інтегро-

ваного захисту яблуні з ураху-

ванням моніторингових дослі-

джень в умовах Південного 

Степу України. 
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8 Алексеева О.М. Розробка інтенсивних техноло-

гій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та за-

критому ґрунті Південного 

Степу України; 

№0116U002733; 

к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М. 

Удосконалення конструкцій 

інтенсивних насаджень череш-

ні і персика та підвищення 

урожайності та рентабельності 

виробництва плодів при вико-

ристанні клонових підщеп та їх 

вставок у штамб і сортової об-

різці в умовах Південного Сте-

пу України.  

 

9 Нінова Г.В. Розробка інтенсивних техноло-

гій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та за-

критому ґрунті Південного 

Степу України; 

№0116U002733; 

к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М 

1.Удосконалення технології 

вирощування саджанців чере-

шні в умовах Степової зони 

півдня України 

2.Удосконалення технології 

вирощування овочевих та ба-

штанних культур 

10 Бондаренко П.Г. Розробка інтенсивних техноло-

гій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та за-

критому ґрунті Південного 

Степу України; 

№0116U002733; 

к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М. 

Вивчення елементів технологій 

інтенсивного вирощування че-

решні в зоні Південного Степу 

України 

11 Капінос М.В. «Обґрунтування антистрессових 

прийомів в інтегрованих ресур-

созберігаючих технологіях ви-

рощування зернових, бобових і 

олійних культур у Степової зоні 

України» (№0116U002732) 

Керівник: д.с.г.н., доц. Еремен-

ко О.А. 

Оптимізація процесів азотфік-

сації та управління формуван-

ням урожаю бобових і олійних 

культур у Степовій зоні Украї-

ни 

1)
відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються на кафедрах у межах ро-

бочого часу викладачів 
1)змістовні результати (розроблено, запропоновано та ін.) 

Програма № 0116U002732 «Обґрунтування антистрессових прийомів в інтегрованих 

ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степо-

вої зоні України». Науковий керівник: д.с.г.н., доц. Еременко О.А. 

 

Досліджено вплив біостимуляторів Стимпо, Регоплант та мікробіологічного препарату Азо-

тофіт на формування врожайності гороху посівного в умовах Південного степу України. За-

фіксовано вірогідне збільшення кореневих бульбочок на рослинах гороху при сумісному за-

стосуванні біостимуляторів (Стимпо, Регоплант) з мікробіологічним препаратом Азотофіт 

на різних фазах вегетації. Обробка насіння гороху та позакореневі обробки біостимулятора-

ми Стимпо, Регоплант та Азотофітом протягом вегетації збільшили ІЛП максимально в 1,7 

рази в період вегетативного росту та в 1,3 рази в період генеративного розвитку. При 

сумісному застосуванні біопрепаратів зафіксовано більш активне формування площі лист-

кової поверхні рослин гороху, ніж при роздільному застосуванні. Встановлено, що у разі 

сумісної дії біостимуляторів Стимпо з мікробіологічним препаратом Азотофіт ЧПФ  у фазах 

5-6 прилистків-бутонізація та бутонізація-цвітіння перевищувала на 7,6 – 34,0% та  за суміс-

ної дії Регопланту з Азотофітом – на 13,0 – 14,0% показник кращого варіанту при розділь-
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ному застосуванні препаратів. Сінергістична взаємодія Стимпо та Регопланту з Азотофітом 

збільшувала кількість бобів на рослині гороху від 8% до 28% порівняно з варіантами окре-

мого використання препаратів. При сумісній обробці рослин гороху  Стимпо та Регопланту з 

Азотофітом маса 1000 насінин збільшувалася на 4,4% та 6,3% відповідно та порівняно з 

контролем. Отримана біологічна врожайність гороху при роздільному застосуванні препа-

ратів Азотофіт, Стимпо, Регоплант становила відповідно 3,4; 3,7 та 3,4 т/га, що перевищува-

ло врожайність контрольних посівів, яка становила 3,1 т/га. Тоді як, при сумісному застосу-

ванні Азотофіту та Стимпо врожайність складала 4,4 т/га та Азотофіту з Регоплантом - 4,2 

т/га. 

В результаті проведених досліджень було показано, що кремнієво-калійне добриво 

«Agroglass Stimul» в дозі 400 мл/т збільшувало продуктивний стеблостій озимої пщениці на 

12,5%. Маса зерна з 1 колоса у разі застосування «Agroglass Stimul» в концентраціях від 50 

до 400 мл/т зростала на 10% порівняно з контролем. Вірогідне зростання маси 1000 насінин 

зафіксовано лише при обробці посівів озимої пшениці добривом «Agroglass Stimul» в конце-

нтраціях 200 – 400 мл/т. Як результат,  під впливом кремнієво-калійного дбрива зростала бі-

ологічна врожайність пшениці сорту Шпалівка на 7,5%. 

Досліджено вплив регуляторів росту рослин (АКМ, Гумаксид) і біопрепарату (Ризо-

бофіт) на ріст, розвиток і симбіотичну азотфіксацію гороху посівного.  

З’ясовано, що використання регуляторів росту Гумаксид і АКМ для передпосівної об-

робки насіння гороху сприяло підвищенню ефективності бобово-ризобіального симбіозу, що 

в свою чергу призвело до збільшення вмісту азоту в вегетативних органах  рослин в 2,0 – 2,4 

рази та в насінні – на 10 - 17% порівняно з контролем. Активізація роботи азотфіксуючих ба-

ктерій сприяла більшому нагромадженню легрогідралізованого азоту в ґрунті, що дозволяє 

значно знизити внесення азотних добрив під наступну культуру сівозміни. Використання 

Гумаксиду і АКМ для інкрустації насіння та позакореневої обробки рослин гороху сприяє 

формуванню більшої на 15 - 43% площі прилистків, збільшенню на 17,9 – 33,6 % фотосинте-

тичного потенціалу посіву і на 23,5 – 40,1% чистої продуктивності фотосинтезу, порівняно 

до контролю. Використання  природних гуматів і синтетичних фенольних речовин для пе-

редпосівної обробки насіння та вегетуючих рослин гороху забезпечує достовірну прибавку 

врожаю та отримання високоякісного зерна гороху посівного. 
Досліджено вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на формування врожайності 

озимої пшениці в умовах Південного степу України. Показано, що біостимулятори підвищу-

вали польову схожість, стимулювали накопичення біомаси та формування бічних пагонів. Бі-

остимулятори сприяли формування фотоасиміляційної поверхні посівів пшениці на що вказує 

зростання індексу листової поверхні протягом вегетації. Застосування біостимуляторів в тех-

нології вирощування пшениці озимої збільшувало біологічну врожайність на 7-14%. Отрима-

ні дані підтверджують результати позитивного впливу біопрепаратів на формування продук-

тивності пшениці озимої, що вказує на перспективність подальшого дослідження адаптоген-

них ефектів біопрепаратів. 

 

Програма №0116U002733 «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та закритому ґрунті Південного Степу України»; керівник -  к.с.-г.н., 

доцент Алексєєва О.М. 

 Проведено польове дослідження впливу умов утримання ґрунту у органічному саду 

на фізіологічні показники черешні. Визначено вплив задерніння на фізіологічні показники 

черешні: річний приріст діаметру штамбу, кількість та довжину річних пагонів, площу лист-

ків, вміст фотосинтетичних пігментів у листках, біохімічний склад плодів, ураження дерев 

хворобами та ушкодження шкідниками. Доведено можливість вирощування черешні за орга-

нічною технологією у південному Степу України 

Досліджено вплив схем садіння підщеп  та способів кронування на формування стан-

дартних саджанців черешні в умовах південного Степу України. Показано, що при оптима-

льній схемі садіння  покращувався мікроклімат в розсаднику, зручно проводити агродогляд 
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за саджанцями, підвищувався вихід стандартної продукції до 85% в порівнянні з іншими ва-

ріантами 35-40%. 

Проведено польове дослідження впливу сортів помідор та кабачка на вихід товарної 

продукції. Визначено найвищу врожайність 51,1 та 50,3 т/га мали рослини сортів Зебра та 

Скворушка, приріст до контролю становив 14,3 і 13,5 т/га. За енергетичними та економічними 

показниками серед гібридів помідора столового призначення виділився гібрид – Скіф, а тех-

нічного – Солероссо. 
Доведено можливість ефективного вирощування виділених сортів в умовах крап-

линного зрошення у південному Степу України. 

Встановлено, що дерева, щеплені на вставках клонових підщеп, мали в середньому  на 

24% більший сумарний річний приріст дерев, ніж при використанні кореневласної підщепи 

ВСЛ-2. Ущільнення до 667 дер./га також  на 10-23% знижувало ростові процеси в насаджен-

ні. Найбільш урожайним на сорті Мелітопольська чорна виявився варіант зі вставкою ВСЛ-2 

і схемою розміщення 5 х 3 м, а на сорті Крупноплідна - варіант зі вставкою Гізела 5 (5 х 3 м), 

які переважали контроль у 1,8 та 1,7 разів відповідно.  Вказані варіанти обумовили отриман-

ня відповідно 33 та 18 тис. грн.  додаткового чистого прибутку. 

Виявлено, шо більшість параметрів росту дерев черешні знижувались із збільшенням 

довжини інтеркаляра ВСЛ-2. Так, дерева, щеплені на вставці довжиною 30 см, порівняно з 

контролем (вставка довжиною 20 см) мали в середньому на 6-21% менші значення основних 

біометричних показників дерев. При використанні вставки довжиною 50 см зниження сили 

росту становило 16-30%. Найбільшу урожайність та якість плодів на обох сортах забезпечила 

вставка довжиною 30 см - 9,8 т/га, що перевищило контроль у 1,4 рази в середньому по сор-

тах. 

З’ясовано, що найбільшим ростом у саду відзначались дерева черешні, щеплені на під-

щепу КАБ 6П, які за комплексом біометричних параметрів переважали підщепи Гізела 5 (ко-

нтроль) та Гізела 6 на 15-36%. За показником скороплідності можна виділити комбінування 

Гізела 5 / Крупноплідна. 

Здійснено моніторинг розвитку та чисельності домінуючого фітофага плодів у наса-

дженнях яблуні. Досліджено строки появи та сезонна динаміка льоту яблуневої плодожерки 

в агроценозі саду. Встановлено, що основними факторами, які забезпечували високу щіль-

ність (перевищуючи економічний поріг шкідливості в 1,7-3,7 разів) популяції шкідника, були 

середньодобові температури повітря та випадання невеликої кількості опадів у досліджува-

ному році. Доведено, що фітосанітарний моніторинг поширення і розвитку фітофага є 

обов’язковою умовою своєчасного та надійного захисту плодових культур. 
 

Програма (№0116U002734 «Обгрунтування та розробка нових і вдосконалення існуючих тех-

нологій охолоджених та консервованих рослинних продуктів»; керівник - Керівник доцент, 

к.с.– г.н., Сердюк М.Є. 

Проведена науково-обґрунтована оцінка придатності   сортів черешні пізнього строку 

достигання, вирощених в умовах Півдня України до заморожування та тривалого низькотем-

пературного зберігання протягом трьох місяців. 

В результаті проведеного дослідження було встановлено, що як в свіжому, так і замо-

роженому 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 достовір-

ним   - 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 відношенню до контрольного сорту (НІР05 -0,5%). Кон-

трольний сорт Крупноплідна характеризується високим значенням показника – маса плоду 

10,6 г в розрізі досліджуваної групи. 
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8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: 
Назва та коротка  

характеристика НТП
1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослі-

дженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і 

розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, 

що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 3)  

– за роботами у межах кафедраль-

ної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослі-

дженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і 

розробками 2) 

Дослідження продукційного процесу 

гороху посівного за умов сумісного та розді-

льного застосування біостимуляторів Стим-

по, Регоплант з мікробіологічними препара-

тами Азотофіт або Різогумін: підтверджено 

ефективність сумісного застосування препа-

ратів у процесах формування врожайності в 

умовах Південного степу України. 

 Дослідження сортової специфічності 

мьяких та твердих морфотипів пшениці за дії 

біорегуляторів росту Стимпо та Регоплант: 

проаналізовано чотири сорми мякої озимої 

пшениці: Статна, Запашна, Фермерка, Епоха 

Одеська та та твердої пшениці (Triticum 

durum) - Алий парус, Шулиндинка, Крейсер, 

Гавань. 

Дослідження впливу кремнієво-

калійного добрива «Аgroglass stimul» на ріст, 

розвиток та формування врожайності пшени-

ці озимої: визначено позитивний вплив пе-

редпосівної обробки насіння пщениці сорту 

Шпалівка на біологічну врожайність. 

Дослідження продукційного процесу 

гороху посівного за умов застосування біоп-

репарату (Ризобофіт) та регуляторів росту 

рослин (Гумаксид і АКМ): підтверджено ефе-

ктивність препаратів у процесах формування 

врожайності в умовах Південного степу 

України. 

Дослідження впливу умов утримання 

грунту у органічному саду на фізіологічні по-

казники черешні. 
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Дослідження оптимальних агроприйо-

мів вирощування  саджанців у розсаднику за 

умов застосування схем садіння підтвердже-

но виходом стандартних саджанців умовах 

південного Степу України. 

Дослідження новітніх конструкцій ін-

тенсивних насаджень черешні: встановлено 

зменшення сили росту та підвищення уро-

жайності та рентабельності виробництва пло-

дів при використанні клонових підщеп та їх 

вставок у штамб в умовах Південного Степу 

України.  

Дослідження сезонної динаміки чисе-

льності шкідників у насадженнях плодових 

культур на основі використання різноманіт-

них підходів до оцінки стану популяції, за 

умов сучасного господарювання.  

 

– за дослідженнями і розробками, 

що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 3)  

– за роботами у межах кафедраль-

ної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослі-

дженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і 

розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, 

що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 3)  

– за роботами у межах кафедраль-

ної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з 

них:  

– за фундаментальними дослі-

дженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і 

розробками 2) 

Сорт груші Яскрава, ранньозимовий скороп-

лідний сорт, з компактною кроною, сумісний 

з підщепою айва А, стійкий до бактеріально-

го опіку, добрий потенційний запилювач, з 

великими одномірними високотоварними 

плодами масою 220-250г, урожайністю 26,8 

т/га, питомою урожайністю 22 кг/м
3.
  

Готуються документи для подання Заявки на 

сорт.  

– за дослідженнями і розробками, 

що виконувалися за рахунок коштів  
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замовників 3) 

– за роботами у межах кафедраль-

ної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослі-

дженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і 

розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, 

що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 3)  

– за роботами у межах кафедраль-

ної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з 

них:  

– за фундаментальними дослі-

дженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і 

розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, 

що виконувалися за рахунок коштів 

замовників 3)  

– за роботами у межах кафедраль-

ної тематики  
1) вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – таблиця 6 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2) Дослідження продукційно-

го процесу гороху посівного 

за умов застосування біости-

муляторів Стимпо та Регоп-

лант. 

Дослідження продукційно-

го процесу пшениці мякої та 

твердої озимої форм за умов 
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застосування біостимуляторів 

Стимпо та Регоплант при її 

вирощуванні на засолених 

грунтах Присивашшя. 

Дослідження впливу крем-

нієво-калійного добрива 

«Аgroglass stimul» на форму-

вання врожайності пшениці 

озимої. 

Дослідження продукційно-

го процесу гороху посівного 

за умов застосування біопре-

парату (Ризобофіт) та регуля-

торів росту рослин (Гумаксид 

і АКМ): підтверджено ефекти-

вність препаратів у процесах 

формування врожайності в 

умовах Південного степу 

України. 

Дослідження оптимальних 

агроприйомів вирощування  

саджанців у розсаднику в 

умовах південного Степу 

України. 

Інформаційна база даних 

щодо поширення основних 

хвороб і шкідників в наса-

дженнях плодових культур як 

складова частина систем інте-

грованого захисту від шкідли-

вих організмів. 

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2) Дослідження новітніх конс-

трукцій інтенсивних наса-

джень черешні при викорис-

танні клонових підщеп та їх 

вставок у штамб. 

Сорти груші і абрикоса селек-

ції МДСС імені М.Ф. Сидоре-

нка ІС НААН у насадженнях 

господарств Запорізької, 

Дніпропетровської, та 

Херсонської областей на пло-

щі 165 га. 

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
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– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки  

– нових технологій Використання регуляторів росту та мік-

робіологічних препаратів в технологіях 

вирощування сільськогосподарських куль-

тур (дисципліни – фізіологія рослин, фізіо-

логія польових культур, еколого-

біологічне рослинництво, біотехнологія в 

рослинництві, технологія виробництва 

продукції рослинництва). 

 Дослідження впливу умов утримання 

ґрунту у органічному саду на фізіологічні 

показники черешні (кафедра ХБ, дисцип-

ліни – еколого-біологічне рослинництво, 

біотехнологія в рослинництві). 

Використання регуляторів росту та 

мікробних препаратів в технологіях виро-

щування зернобобових культур(кафедра 

ПВБ, дисципліни – фізіологія рослин, еко-

лого-біологічне рослинництво, біотехно-

логія в рослинництві). 

Використання оптимальних  агрозахо-

дів в технологіях вирощування саджанців 

(кафедра ПВБ, дисципліни – плодівництво 
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та виноградарство, овочівництво та баш-

танництво).    

Використання інтенсивних конструк-

цій насаджень черешні із застосуванням 

слаборослих підщеп та ущільнених схем 

розміщення дерев (кафедра ПОВБХ, дис-

ципліни – плодівництво та виноградарст-

во, вступ до фаху). 

Використання методів сезонного мо-

ніторингу фітофагів у насадженнях плодо-

вих культур за умов сучасного господарю-

вання (кафедра ПОВБХ, дисципліни – 

сільськогосподарська ентомологія, інтег-

рований захист рослин). 

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин Використання даних щодо проведення се-

лекційного процесу, результатів гібридо-

логічного аналізу  та морфлолго-

біологічного вивчення сортів плодових ку-

льтур у викладання дисциплін « «Селекція 

та сортовивче нняпольових і плодових ку-

льтур» та «Генетика і селекція», модуль ІІ 

- Селекція 

– методів, теорій  

– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції незалежно від джерел фінансування  

 

11. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таб-

лиця 8 

№ 
Назва 

розробки
1) 

П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі по-

казники, які 

характеризу-

ють рівень 

отриманого 

наукового ре-

зультату
2)

 

Місце впрова-

дження (назва 

організації, 

відомча належ-

ність, адреса)  

Докумен-

тальне під-

тверджен-

ня впрова-

дження
3) 

Практичні 

результати, 

які отри-

мано від 

впрова-

дження
4)

 
 

  У навчальний процес 

1 

   Вплив 
біоорганіч-

них регуля-

торів росту 

на продук-

ційний про-

цес зерно-

вих та зер-

нобобових 

культур 

Колесніков 

М.О. 

Впроважден-

ня біостиму-

ляторів Сти-

мпо, Регоп-

лант підви-

щують біоло-

гічну врожай-

ність гороху 

до 25%. 

ТДАТУ, дос-

лідне поле, м. 

Мелітополь 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

дослі-

джень,  

публікації 

Результати 

використо-

вуються 

при читан-

ні лекцій та 

проведенні 

практич-

них занять 

з курсу фі-

зіологія 

польових 

культур 

2 
Викорис-

тання екзо-

генних ре-

Капінос 

М.В. 

Використання 

регуляторів 

росту в суміші 
НВЦ ТДАТУ 

АКТ 

впрова-

Отримання 

прибутку 
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гуляторів 

росту і мік-

робних пре-

паратів в 

інновацій-

них техно-

логіях ви-

рощування 

гороху посі-

вного 

 

з мікробним 

препаратом для 

передпосівної 

обробки насін-

ня та вегетую-

чих рослин 

сприяло під-

вищенню ефек-

тивності бобо-

во-

ризобіального 

симбіозу та 

збільшенню 

врожаю на 14% 

порівняно з 

контролем 

дження ре-

зультатів 

науково-

дослідної 

роботи 

 

3 

Фізіологічні 

показники 

дерев че-

решні за 

органічно 

технології в 

умовах пів-

денного 

Степу 

України 

Герасько 

Т.В. 

Задерніння 

знижує тем-

пературу ґру-

нту, порівня-

но з чистим 

паром на 0,5-

2°С, підвищує 

вологість ґру-

нту на 11-

20%, сприяє 

накопиченню 

антиоксидан-

тних речовин 

у листках та 

плодах. Але 

річний при-

ріст пагонів, 

площа та ово-

дненість лис-

тків, врожай-

ність дерев 

знижується 

Науково- дос-

лідний сад 

ТДАТУ, с. 

Нове, Мелі-

топольський 

район 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

досліджень 

Результати 

використо-

вуються 

при читан-

ні лекцій та 

проведенні 

практич-

них занять 

з курсу 

еколого-

біологічне 

рослинни-

цтво 

4 

Біометричні 

показники 

саджанців 

черешні за 

пропонова-

ною техно-

логією в 

умовах пів-

денного 

Степу 

України 

Нінова Г.В. 

Стрічковий 

спосіб висад-

ки підщеп 

знижує тем-

пературу ґру-

нту в міжряд-

ді, порівняно 

з загальноп-

рийнятими  на 

0,5-2°С, під-

вищує воло-

гість ґрунту 

на 10-15%, 

сприяє кра-

щим умовам 

Науково- дос-

лідна ділянка 

ТДАТУ, с. 

Нове, Мелі-

топольський 

район 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

досліджень 

Результати 

використо-

вуються 

при читан-

ні лекцій та 

проведенні 

практич-

них занять 

з курсу 

плодівниц-

тво та ви-

ноградарс-

тво 
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догляду за 

рослинами. 

4 

 Вплив шкі-

дливої ен-

томофауни 

в агроценозі 

саду з ура-

хуванням 

моніторин-

гових дос-

ліджень.  

Розова Л.В. 

Екологічно 

безпечні сис-

теми захисту 

плодових ку-

льтур від 

шкідників, 

використання 

яких забезпе-

чить збере-

ження урожаю 

садівницької 

продукції від 

80 до 90 %, 

зменшення 

пестицидного 

навантаження 

в садовому 

агроценозі у 

1,5-2,0 раза за 

рахунок збі-

льшення об-

сягів застосу-

вання біопре-

паратів. 

ТДАТУ 

МДСС імені 

М.Ф.Сидорен

ка ІС НААН 

 

 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

дослі-

джень,  

публікації, 

рекомен-

дації гос-

подарст-

вам. 

Результати 

використо-

вуються 

при читан-

ні лекцій та 

проведенні 

практич-

них занять 

з дисцип-

лін «Інтег-

рований 

захист рос-

лин» та 

«Сльсько-

господар-

ська енто-

мологія» 

 

 

5 

 Викорис-
тання інтен-

сивних 

конструкцій 

насаджень 

кісточкових 

порід із за-

стосуван-

ням слабо-

рослих під-

щеп та ущі-

льнених 

схем розмі-

щення дерев 

Алексеева 

О.М.,  

Бондарен-

ко П.Г. 

Закладка і до-

гляд за інтен-

сивними на-

садженнями 

кісточкових 

культур 

(конструкції 

насаджень, 

обрізка, зеле-

ні операції) 

ТДАТУ, 

МДСС імені 

М.Ф.Сидорен

ка ІС НААН,  

Мелітополь  

 

 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

досліджень 

Результати 

використо-

вуються 

під час на-

вчального 

процесу з 

дисципліни 

«Плодів-

ництво та 

виногра-

дарство» 

У виробництво в ННВЦ ТДАТУ 

1 

 Удокона-

лення тех-

нолгії ви-

рощування 

саджанців 

черешні 

Нінова Г.В. 

Обробка вічок 

АКМ с гідро-

гелем стиму-

лювала виро-

щування са-

джанців в рік 

окулірування 

(вирощування 

саджанців че-

решні за два 

роки, загаль-

ННВЦ ТДА-

ТУ 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

досліджень,  

публікації 

Дослі-

дження 

дозволили 

зменшити 

період ви-

рощування 

саджанців 

до 2 років 



 19 

ноприйняті 

три роки) 

2 

 Удоскона-
лені систе-

ми інтегро-

ваного за-

хисту пло-

дових куль-

тур від шкі-

дників 

  

Розова Л.В. 

Рекомендації 

щодо систем 

захисту пло-

дових культур 

від пошко-

дження шкід-

никами та 

ураження 

хворобами, 

використання 

яких забезпе-

чить збере-

ження урожаю 

садівницької. 

ННВЦ ТДА-

ТУ 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

досліджень. 

 

Результати 

викорис-

товуються 

під час на-

вчального 

процесу з 

дисциплін 

«Інтегро-

ваний за-

хист рос-

лин» та 

«С.г. ен-

томологія» 

 

 

3 

 Удоскона-
лення тех-

нології ви-

рощування 

гороху 

Колесніков 

М.О.,  

Пащенко 

Ю.П. 

В досліді з 

використан-

ням симбіо-

тичного пре-

парату Ризо-

гуміну було 

показано, що 

всі зазначені 

препарати 

сприяли фор-

муванню бу-

льбочок, як 

при окремо-

му, так й при 

сумісному 

використанні. 

Встановлено, 

що сумісне 

застосування 

біостимуля-

торів Стимпо 

та Регоплант з 

Ризогуміном 

сприяло зрос-

танню ЧПФ 

на 8-24%. 

ННВЦ ТДА-

ТУ 

Звіт за ре-

зультатами 

експериме-

нтальних 

досліджень,  

публікації, 

рекоменда-

ції . 

Застосу-

вання біо-

стимуля-

торів сумі-

сно з іно-

куляцією 

насіння 

гороху мі-

кробіоло-

гічним 

препара-

том Різо-

гумін до-

зволило 

отримати 

прибавку 

врожаю 

гороху на 

рівні 10-

12% за ра-

хунок оп-

тимізації 

продук-

ційного 

процесу 

посівів. 

У виробництво за межами ТДАТУ 

1 Вирощу-

вання ози-

мої пше-

ниці з ви-

користан-

ням регу-

ляторів ро-

сту Стимпо 

Колесніков 

М.О. 

Евстафіева 

К.С. 

Передпосівна 

обробка насін-

ня пшениці 

озимої біости-

муляторами 

викликала зро-

стання польо-

вої схожості на 

ФГ «Время» 

Генічеського 

району 

Херсонської 

обл. 

Акт впро-

вадження  

Налаго-

джено 

співпрацю 

для пода-

льшої ро-

боти 
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та Регоп-

лант 

12-15%, а коє-

фіцієнт загаль-

ного кущення 

збільшився в 

1,15-1,25 рази. 

2 Технологія 

вирощу-

вання ози-

мої пше-

ниці з за-

стосуван-

ням крем-

ній-

калійного 

добрива 

«Агрогласс 

Стимул» 

Колесніков 

М.О., 

Пащенко 

Ю.П. 

Передпосівна 

обробка на-

сіння пшениці 

озимої добри-

вом (30 мл/л) 

підвисила 

польову схо-

жість на 

10,3%, сприя-

ла кращьому 

розкущенню 

рослин та пі-

двищувала 

біологічну 

врожайність 

на 10-11% 

ПСП «Банів-

ка» Примор-

ського райо-

ну, Запорізь-

кої області. 

 

Акт впро-

вадження 

Налаго-

джено 

співпрацю 

для пода-

льшої ро-

боти 

3 Вирощу-

вання на-

саджень 

черешні з 

викорис-

танням 

елементів 

інтенсивної 

технології 

Алексєєва 

О.М., Бон-

даренко 

П.Г. 

Закладка і до-

гляд за інтен-

сивними наса-

дженнями кіс-

точкових куль-

тур (конструк-

ції насаджень, 

обрізка, зелені 

операції) 

ДП «ДГ «Ме-

літопольське» 

МДСС імені 

М.Ф. Сидоре-

нка ІС НААН, 

с. Фруктове 

Мелітополь-

ського райо-

ну; 

Громадська 

організація 

«Одеська об-

ласна сільсь-

когосподар-

ська організа-

ція «Центр 

розвитку та 

правової під-

тримки села», 

м. Одеса; 

ТОВ «ВКФ 

«Мелітополь-

ська череш-

ня» 

Акти впро-

вадження 

Впрова-

дження 

елементів 

інтенсивної 

технології 

вирощу-

вання че-

решні до-

зволило 

підвищити 

врожай-

ність на 20-

25% та 

отримати 

додатково 

до 33 тис. 

грн. чисто-

го прибут-

ку з 1 га. 

4  Удоскона-

лення еко-

логічно без-

печних сис-

тем інтегро-

ваного за-

хисту зер-

Розова Л.В. Спостереження 

за біологічни-

ми особливос-

тями розвитку 

шкідників і 

хвороб. Визна-

чення техніч-

ДП «ДГ «Ме-

літопольське» 

МДСС імені 

М.Ф. Сидоре-

нка ІС НААН, 

с. Фруктове 

Мелітополь-

Акти впро-

вадження 

Впрова-

дження 

екологічно 

безпечних 

систем за-

хисту пло-

дових ку-
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няткових та 

кісточкових 

культур від 

шкідливих 

організмів 

 

ної  ефектив-

ності препара-

тів з різним 

механізмом дії 

проти шкід-

ливих організ-

мів. 

ського райо-

ну; 

Громадська 

організація 

«Одеська об-

ласна сільсь-

когосподар-

ська організа-

ція «Центр 

розвитку та 

правової під-

тримки села», 

м. Одеса; 

ТОВ «ВКФ 

«Мелітополь-

ська череш-

ня» 

льтур від 

шкідливих 

організмів, 

викорис-

тання яких 

забезпчило 

збереження 

урожаю са-

дівницької 

продукції  

до 90 . 

5       
1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято заводом для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін. 
 

 

 

12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного  

докумен-

ту
1)

  

Номер 

охоронно-

го  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публікації ві-

домостей про ви-

дачу охоронного 

документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1 
Толстолік 

Л.М. 

Свідоцтво 

про реєст-

рацію зраз-

ка генофо-

нду рослин 

в Україні 

х 

Сорти груші 

Доктор Тіль, 

Кельменча-

нка, Меліто-

польська-

4103 

 

2 
Толстолік 

Л.М., Долгова 

С.В. 

Свідоцтво 

про реєст-

рацію коле-

кції гено-

фонду рос-

лин в Укра-

їні 

х 

Ознакова 

колекція че-

решні за 

ознаками 

якості пло-

дів 

 

Отримано охоронних документів 

1 Нінова Г.В. Патент на 

корисну 

модель 

№ 129315 «Спосіб ви-

рощування 

саджанців 

черешні» 

від 25.10.2018.  

2 Толстолік 

Л.М. 

Свідоцтво 

про реєст-

рацію зраз-

ка генофо-

№  001767  Сорт груші 

звичайної 

UN0200897

Южанка 

від  12.01.2018. 
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нду рослин 

в Україні 

2      

3      

      
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

НПП кафедри ПОВБХ в поточному 2018 р. опубліковано 16 статей, 27 

тез доповідей. 

 

14.  Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що вхо-

дять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 

1)  відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 

 
15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 

на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: 41 всього, 

в т.ч. – 24 міжнародних, 6 державних, 11 регіональних). 

15.1Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 11 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 
… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Колесніков М.О.       28 2   

2. Алєксєєва О.М.       - -   

3. Герасько Т.В.       8 2   

4. Іванова І.Є.       2 1   

5. Пащенко Ю.П.       17 3   

6. Толстолік Л.М.       - -   

7. Вельчева Л.Г.       5 2   

8. Евстафієва К.С.       - -   

9. Нінова Г.В.       - -   

10. Розова Л.В.       8 2   

11. Бондаренко П.Г.       - -   

12. Капінос М.В.       - -   

Всьо-

го 
 

      68 12   

в т.ч. 

мо-

лоді 

вчені 

 

          

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1 Колесніков 

М.О. 

Пащенко Ю.П. 

International scientific and 

practical conference.  

 

Uzhhorod, 

Ukraine, February 

24-25, 2018 

Effect of biostimulants 

and Azotofit on peas yield 

formation. Permaculture 

and organic agriculture. 

javascript:void(0)
http://btu-center.com/upload/images/stories/posvidch/privat_instruct/eng/3.azotofit_r_ovoch_eng.pdf
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2 Пащенко Ю.П., 

Колесніков 

М.О.  

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Агроекологічні аспекти 

виробництва та переробки 

продукції сільського 

господарства» 

Мелітополь-

Кирилівка: ТДА-

ТУ, червень, 

2018. 

Вплив кремнієво-

калійного добрива на 

проростання насіння 

ріпаку озимого 

3 Kolesnikov M.  Міжнародна науково-

практична конференція 

«Агроекологічні аспекти 

виробництва та переробки 

продукції сільського 

господарства» 

Мелітополь-

Кирилівка: ТДА-

ТУ, червень, 

2018. 

Еffect of tocopherol-base 

preparation on tomato 

seeds (Solanum lycoper-

sicum) germination under 

salinity condition 

4 Колесніков 

М.О.  

Пащенко Ю.П.  

 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин» 

Миколаїв: МНАУ 

(3-5 жовтня 

2018 р.). 

Вплив Метіуру на вро-

жайність пшениці ози-

мої при її вирощуванні 

на слабкозасолених 

грунтах Присивашшя. 

5 Колесніков 

М.О.  

Калінін О.В.  

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин» 

Миколаїв: МНАУ 

(3-5 жовтня 

2018 р.). 

Вплив біостимуляторів 

Стимпо та Регоплант на 

формування фотоасимі-

ляційного апарату та 

врожайності гороху со-

рту Оплот. 

6 Колесніков 

М.О. 

Пащенко Ю.П., 

Колеснікова 

А.М.  

 

IV Міжнародної наукової 

конференції «Cучасна бі-

ологія рослин: теоретичні 

та прикладні аспекти». 

м. Харків, Украї-

на,   ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна (09–10 

жовтня, 2018 р). 

Тhe influence of natural 

biostimulants on adaptive 

state, growth and yield of 

pea plants under semiarid 

condition. 

7 Пащенко Ю. П. IV Міжнародної наукової 

конференції «Cучасна бі-

ологія рослин: теоретичні 

та прикладні аспекти». 

м. Харків, Украї-

на,   ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна (09–10 

жовтня, 2018 р). 

Проростання насіння 

томату (Solаnum 

lycopеrsicum) за дії α-

токоферолу в умовах 

засолення 

8 Maksym Kole-

snikov, Yulia 

Pashenko, Mari-

na Kapinos, Ga-

lina Ninova 

International Research and 

Practice Conference 

«Modern Development 

Pathes Of Agricultural Pro-

duction: Trends And Inno-

vations» 

 

Melitopol,  

TSATU, 23-24 

October, 2018 

Effect of preparations 

methyure (6-methyl-2-

mercapto-4- 

hydroxypyrimidineon 

corn (zea mays l.) biolog-

ical productivity under 

saline soil conditions 

9 Герасько Т.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток аграрної галузі 

та впровадження науко-

вих досліджень у вироб-

ництво», 17-19 жовтня 

2018 р.  

 

Миколаївський 

національний аг-

рарнй універси-

тет (м.Миколаїв) 

Показники продуктив-

ності черешні за органі-

чної технології вирощу-

вання в умовах півден-

ного Степу України 

10 Герасько Т.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Агроекологічні аспекти 

Мелітополь-

Кирилівка 

Водний режим листків 

черешні за органічної 

технології вирощування 
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виробництва та переробки 

продукціх сільського гос-

подарства» 07-08.06.2018 

11 Капінос М.В. Міжнародна науково-

практична конференція, 

присвячена 100-річчю 

Національної академії аг-

рарних наук України та 

100-річчю заснування Ін-

ституту рослинництва 

імені В.Я.Юрьева НААН. 

(4-5 липня 2018 

р.)Інститут рос-

линництва ім. 

В.Я.Юрьева НА-

АН. Харків. 

Адаптивна відповідь 

гороху посівного на  

дію стресу при пророс-

танні  за використання 

регуляторів росту рос-

лин та біопрепаратів. 

 

12 Капінос М.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин». 

(3-5жовтня 

2018 р.)  Микола-

ївський націона-

льний аграрний 

університет 

Використання біопре-

паратів та регуляторів 

росту рослин при виро-

щуванні гороху посів-

ного 

(Pisum sativum L.) 

 

13 Вельчева Л.Г. ХІII International research 

and practice  conference 

―Areas of scientific- 2017‖ 

Sheffield, 30 

December 2017 - 7 

January 2018 

«Інтерактивна техноло-

гія навчання» 

14 Вельчева Л.Г. XIV Мezinárodní vĕdecko 

– praktická konference 

«Vědecký průmysl 

evropského kontinentu -

2018» 

 

Praha, 22 - 30 

listopadu 2018 r. 

«Роль дослідницької 

роботи в перспективі 

розвитку біологічної 

освіти» 

15 Вельчева Л.Г. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Формування стратегії 

міжкультурної комуніка-

ції особистості учня в он-

тогенезі: від методики до 

методології» 

Мелітополь, 13-

14 вересня 2018 

р. 

«Розвиток міжкультур-

ної комунікації учнів 

при вивчені шкільного 

курсу біології» 

16 Вельчева Л.Г. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Біологічні, медичні та 

науково-педагогічні аспе-

кти здоров’я людини» 

Полтава, 4-5 жов-

тня 2018 р. 

«Ecological and physio-

logical specificity of Por-

tulaca oleraceae L. Vege-

tative organs in condi-

tions of Zaporozhye re-

gion» 

17 Алексєєва О.М., 

Бондаренко 

П.Г. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Агроекологічні аспекти 

виробництва та переробки 

продукції сільського гос-

подарства» 

07-08.06.2018, 

смт. Кирилівка, 

Якимівський р-н, 

Запорізька обл. 

Сила росту дерев чере-

шні залежно від довжи-

ни проміжної вставки 

ВСЛ-2 

18 Бондаренко 

П.Г. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин» 

03-05.10.2018, м. 

Миколаїв 

Вплив прийомів обрізу-

вання на ростові проце-

си в інтенсивних наса-

дженнях черешні 

19 Алексєєва О.М.,  Міжнародна науково-

практична конференція 

03-05.10.2018, м. 

Миколаїв 

Основні аспекти росту 

дерев черешні залежно 
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«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин» 

від строків основного 

обрізування 

20 Толстолік Л.М. Міжнар. наук.- практ. Ін-

тернет-конференція 

«Стан і перспективи ро-

звитку селекції в умовах 

змін клімату» 

23 лютого 2018 

р., Херсон, ІЗЗ 

НААН 

Вплив змін клімату на 

породно-сортовий склад 

плодових насаджень. 

21 Толстолік Л.М. Новітні технології виро-

щування сільськогоспо-

дарських культур» 

29 березня 2018 

р, Київ 

Селекція зерняткових 

культур у МДСС імені 

М. Ф. Сидоренка ІС 

НААН на окремі ознаки 

якості і технологічності 

22 Толстолік Л.М. VI Міжнар. наук. - практ. 

конф. молодих вчених і 

спеціалістів 

«Селекція, генетика та 

технології вирощування 

сільськогосподарських 

культур» 

20 квітня 2018 р., 

 с. Центральне, 

Миронівський 

інститут пшениці 

імені В. М. Реме-

сла 

Селекція яблуці і груші 

на ознаки якості плодів 

в умовах півдня степу 

України 

23 Толстолік Л.М. IV Міжнар. наук.-практ. 

конф., 95-річчю сортови-

пробування в Україні  

«Cвітові рослинні ресур-

си: стан та 

7 червня 2018 р., 

м. Київ, 

Український 

інститут експер-

тизи сортів рос-

лин 

Сортові ресурси яблуні 

та груші – джерела ком-

плексу селекційно цін-

них ознак 

24 Розова Л.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Агроекологічні аспекти 

виробництва та переробки 

продукціх сільського гос-

подарства» 07-08.06.2018 

07-08.06.2018, смт. 

Кирилівка, Якимів-

ський р-н, Запорі-

зька обл. 

Інсектицид проти виш-

невої мухи у насаджен-

нях черешні в умовах 

Південного Степу Укра-

їни. 

25 Капінос М.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Агроекологічні аспекти 

виробництва та переробки 

продукціх сільського гос-

подарства» 07-08.06.2018 

07-08.06.2018, смт. 

Кирилівка, Якимів-

ський р-н, Запорі-

зька обл. 

Симбіотична активність 

гороху посівного (Pisum 

sativum L.) за дії 

мікробного препарату 

та регуляторів росту 

рослин. 

26 Євстафієва К.С. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин» 

03-05.10.2018, м. 

Миколаїв 

Використання біорегу-

лятору Регоплант в при-

родному виробництві 

пшениці озимої 

Всеукраїнські конференції, які відбулися  за межами ТДАТУ 

1 Герасько Т. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Органічне агровиробни-

цтво: освіта і наука», 

01.11.2018 

НМЦ «Агроосві-

та», м. Київ. 

Вплив режимів утри-

мання 

ґрунту в органічному 

саду на вміст фотосин-

тетичних 

пігментів у листках че-

решні 

2 Капінос М.В. Всеукраїнськаї наукова 

конференція «Інноваційні 

агротехнології». 

Уманський НУС, 

2018 р. 

Проростання насіння 

гороху посівного  

(Pisum sativum L.) за пе-
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редпосівної обробки 

мікробними препарата-

ми та регуляторами ро-

сту рослин. 

3 Вельчева Л.Г. Всеукраїнська науково – 

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Особистісно-

професійний розвиток 

вчителя в умовах реаліза-

ції концепції нової украї-

нської школи» 

Мелітополь, 14-

16 червня 2018 

року 

«Методологічні основи 

міжкультурної компе-

тентності учнів» 

4 Вельчева Л.Г. Всеукраїнська науково–

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Екологічні дослідження 

у вищих навчальних за-

кладах» 

Херсон, 16 лис-

топада 2018 р. 

«Професійна підготовка 

студентів до природоо-

хоронної діяльності та 

формування екологічної 

культури школярів за-

собами навчальної еко-

логічної стежки» 

5 Вельчева Л.Г. Всеукраїнська наукова 

інтернет-конференція з 

міжнародною участю 

присвяченої 95-річчю 

Мелітопольського держа-

вного педагогічного уні-

верситету імені Богдана 

Хмельницького «Сучас-

ний світ як результат ан-

тропогенної діяльності» 

Мелітополь, 10-

12 жовтня 2018 р. 

«Практичні заняття з 

ботаніки і фізіології ро-

слин у фаховій підгото-

вці майбутніх вчителів 

біології» 

6 Толстолік Л.М. Координаційно-

методична нарада «Гене-

тичні ресурси рослин» 

Харків НЦГРУ, 

14.11.2018 

Збереження і вивчення 

генетичного різноманіт-

тя плодових культур в 

умовах південного сте-

пу України 

7 Євстафієва К.С. «Інноваційні агротехно-

логії». 

Умань: Умансь-

кий НУС  .- 2018. 

- С.90-92. 

 

Застосування біорегуля-

тору Регоплант у виро-

бництві пшениці озимої 

Конференції, які відбулися  в ТДАТУ 

1 Герасько Т.В. Конференція «Прибутко-

ве овочівництво.  

Чи можна заробити біль-

ше із еко-технологіями?»  

09 листопада 2018  

 

ТДАТУ Органічне садівництво, 

практичні поради захи-

сту рослин на прикладі 

черешневого саду. 

Науково-практичні семінари 

1 Колесніков 

М.О. 

ІІ Науково-практична 

конференція «Садів-

ництво та ягідництво: від 

проектування до вро-

жаю»,  

м. Запоріжжя, 

лютий 2018, ГА 

«Укрсадпром» 

Підготовка кадрів для 

галузі садівництва в 

ТДАТУ 

2 Колесніков Науково-практична кон- м. Єнергодар Потреба південного ре-
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1) відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2) відмітити Internet-конференції 
3) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

 

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих 

кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу
1)

  Місце та дата проведення  Кількість  

М.О. ференція «Сучасне теп-

личне господарство 2018» 

9.02.2018 р. гіону України у фахів-

цях спеціальності Саді-

вництво та виноградар-

ство 

3 Колесніков 

М.О. 

Практичний семінар в ра-

мках роботи Проекту 

UHBDP 

с. Благовещенка, 

Камянко-

Дніпровського 

району, 03.2018 

Запровадження нової 

спеціальності Садівниц-

тво та виноградарство в 

ТДАТУ 

4 Нінова Г.В. Семінар «Інтенсивне са-

дівництво» за канадсько-

ізраїльським проектом 

UHBDP 

ТДАТУ 

м. Мелітополь 

10.03.2018 р. 

«Прийоми вирощування 

саджанців для інтенсив-

них садів» 

5 Бондаренко 

П.Г. 

Семінар «Ключові ланки 

прибуткового садівницт-

ва» 

17.02.2018, м. 

Мелітополь, 

ТДАТУ 

Вплив строків обрізу-

вання на силу росту і 

продуктивність наса-

джень черешні 

6 Бондаренко 

П.Г., Лін А. (Із-

раїль) 

Круглий стіл «Особливо-

сті та технології вирощу-

вання малини, ожини та 

лохини» 

21.03.2018, с. Ве-

селе, Бериславсь-

кий р-н, Херсон-

ська область 

ОПГ "Павлівські" 

Основні аспекти виро-

щування ягідних куль-

тур. Представлено дос-

від вирощування ягід-

них культур в Ізраїлі та 

можливості його адап-

тації до умов Півдня 

України 

 

7 Алексєєва О.М., 

Бондаренко 

П.Г. 

Семінар «Інтенсивний 

плодовий сад: технологі-

чні заході в травні» 

24.05.2018, с. Ба-

штанівка, Татар-

бунарський ра-

йон, Одеська обл. 

Формування і обрізу-

вання інтенсивних на-

саджень кісточкових 

культур 

Майстер-клас з обрізки 

насаджень черешні різ-

них типів та віку 

8 Алексєєва О.М., 

Бондаренко 

П.Г. 

Семінар «Інтенсивний 

плодовий сад: технологі-

чні заході в травні» 

25.05.2018, с. 

Мирне, Біляївсь-

кий р-н, Одеська 

Обрізування черешні 

залежно від сорто-

підщепних комбінувань 

9 Розова Л.В. Семінар «Майстерня Аг-

рарія. Механізм успіху». 

13.06.2018 р. Но-

вомосковськ, 

Дніпропетровська 

обл. 

Домінуючи шкідники 

основних сільськогос-

подарських культур. 

10 Розова Л.В. Семінар «Яблуневий сад. 

Черешневий сад». 

14.06.2018 р. ТОВ 

«Виробничо-

комерційна фірма 

«Мелітопольська 

черешня». 

Захист садів від хвороб 

та шкідників. 
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учасників
 

Міжнародні конференції 
    

Всеукраїнські конференції 
1    

Науково-практичні семінари 
 ТВ Добрий ранок Україна, 

«Черешня і вишня в Меліто-
полі, сорти, урожайність» 

Толстолік Л.М. Виступ на телебачен-
ні.  Київ, 07.06.2018 

 

1) відмітити Internet- конференції 

 

 

16.  Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
П.І.Б. 

учасників
 

    

 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 

які отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали 

грант (стипендію), обсяг фінансування) 

 

18.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
    

1)збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 

 

19.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових 

 заходів 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

1 Виставка «Мікросвіт 

рослин» 

м. Мелітополь, вере-

сень 2018 року 

Мікропрепарати зрізів рослинних 

тканин. 

2 Виставка кафедри    

ПОВБХ з нагоди Дня 

міста 

м. Мелітополь, вере-

сень 2018 року 

Плодоовочева продукція, саджан-

ці плодових культур 

 Агро 2018 Київ, 06-09.06. 2018 р. Сорти черешні - Новинка Туров-

цева, Ласуня, Шанс,Опус, Темп, 

Ера, Казка, Славяночка, Т-15680,  

сорти вишні - Мелітопольська пу-

рпурна, Солідарність, Сіянець Ту-

ровцевої, Шалунья 

 

20.  Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів канди-

датського мінімуму 

20.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобувача-

ми кафедри – таблиця 16 
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№ П.І.Б Предмет 

 Бондаренко П.Г. плодівництво 

 

20.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 

№ 

П.І.Б. 

дисе-

ртанта 

Тема 

дисер-

тації 

Науковий 

керівник 

(консуль-

тант) вче-

ний сту-

пень, вче-

не звання 

Дата 

затвер-

дження 

теми ди-

сертації 

Вченою 

радою 

Дата 

пред-

став-

лення 

дисер-

тації до 

захисту 

Шифр 

спецради 

подання 

дисертації 

до захисту, 

назва 

установи 

Вид 

на-

вчан-

ня 

1 Капі-

нос 

М.В. 

Фізіолого-

біохімічні 

реакції 

рослин за 

дії екзо-

генних 

регулято-

рів росту в 

еколого-

біологіч-

ному рос-

линництві 

 28.02.2012 

р. протокол 

№ 7 

2019 р. 03.00.12 – 

фізіологія 

рослин, НУ-

БіП України 

аспіра-

нтура 

ТДА-

ТУ 

2 Колес-

ніков 

М.О. 

Фізіолого-

біохімічні 

особливо-

сті окси-

дативного 

статусу 

культур-

них рос-

лин за 

умов ос-

мотичного 

стресу та 

його регу-

ляція ан-

тиокси-

дантами 

Д.б.н., про-

фесор Ко-

лупаев 

Є.Ю. 

17.06.2011 

р. протокол 

№ 4 

2020 р. 03.00.12 – 

фізіологія 

рослин, НУ-

БіП України 

здобу-

вач 

3 Євста-

фієва 

К.С. 

Фізіолого-

біохімічні 

реакції 

зернових 

культур за 

дії сольо-

вого стре-

су та регу-

ляторів 

росту рос-

лин 

к.с-г.н., доц. 

Колесніков 

М.О. 

27.11.2014 2018 р. 03.00.12 – 

фізіологія 

рослин, НУ-

БіП України 

аспіра-

нтура 

ТДА-

ТУ 
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20.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри – 

таблиця 18 

№ П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема 

дисер-

тації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисер-

тації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захи-

щена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

        

 

20.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 19 

 

4 Бонда-

ренко 

П.Г. 

Адаптація 

інтенсив-

ної техно-

логії ви-

рощування 

черешні в 

зоні 

Південно-

го Степу 

України 

д.с.-г.н, 

проф., 

акад.. НА-

АН Кондра-

тенко П.В. 

15.03.2015 

р. 

Березень 

2019 р. 

Спеціалізо-

вана вчена 

рада Д 

27.375.01, 

Інститут са-

дівництва 

НААН 

заоч-

ний 

5 Гера-

сько 

Т.В. 

Фізіолого-

біохімічні 

особли-

вості фор-

мування 

продук-

тивності 

черешні за 

органічної 

технології 

виро-

щування в 

умовах 

південного 

Степу 

України 

Пида Світ-

лана Васи-

лівна, док-

тор с.-г.н., 

професор 

23.11.2017 

р. протокол 

№ 4 

2022 03.00.12 – 

фізіологія 

рослин, 

Уманський 

національ-

ний універ-

ситет садів-

ництва 

здобу-

вач 

№

№ 

П.І.Б.  

керів-

ника 

Тема ди-

сертації 

П.І.Б.  

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

ди-

сер-

тації 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва 

установи, в 

якій захищена  

дисертація 

Дата  

захис-

ту 

        



 31 

21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 
21.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 20 

№

№ 

П.І.Б. 

рецен-

зента 

дисер-

тації 

Тема 

дисертації 

П.І.Б. 

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

ди-

сер-

тації 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Да-

та 

за-

хи-

сту 
Підготовка експертного висновку по дисертації 

        
Опонування дисертацій 

1        
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

1 Розова 

Л.В. 

 «Мікози трити-

кале (Triticose-

cale Witt.) і спе-

льти (Triticum 

Spelta L.) та об-

ґрунтування 

екологічно без-

печних систем 

захисту в Поліс-

сі України»  

Клю-

чевич 

М.М. 

06.01.11 – 

фітопато-

логія. 

 

здо-
буття 
нау-
ково-

го 
сту-
пеня 
док-
тора 
сіль-
сько-
госпо
подар
дар-

ських 
наук 

Д 26.376.01 в Ін-

ституті захисту 

рослин НААН 

07.03
2018 

2 Толстолік  
Л.М. 

Генетичне про-
філювання для 
маркер-
опосередковано-
го добору сортів 
черешні (Prunus 
avium L.) украї-
нської селекції 

 
Івано-

вича 

Яро-

слава 

Івано-

вича 

03.00.22 – 

молеку-

лярна ге-

нетика 
 

здо-
буття 
нау-
ково-
го 
сту-
пеня 
кан-
дида-
та бі-
оло-
гіч-
них 
наук 

Д 26.254.01 при 

ДУ «Інститут ха-

рчової біотехно-

логії та геноміки 

НААН 

11.1
0.20
18  

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників на-

укових праць – таблиця 21 

№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) Монографії

1) 

1.    
1) у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
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22.  Науково-технічна творчість молоді 

22.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1 доц. Колес-

ніков М.О. 

«Plantaphyl» Вплив регулято-

рів росту на продукційний 

процес сільськогосподарських 

культур за умов осмотичних 

стресів. 

Скоробогатько А. (21 МБ Аг), 

Зарецкий О. (21 МБ АГ) Бутенко 

О, Гордій О., Каштанов Д., Гав-

рілова Н. (21 МБАГ), Ігнатенко 

І.І., Богославський Е.В., Божко 

О., Рябцун С ( 11 МБАг), Калінін 

О, Овечко К. (31 Аг) 

2 доц. Іванова 

І.Є., Білоус 

Е.С. 

Дослідження біохімічного 

складу плодів кісточкових ку-

льтур при заморожуванні 

Індик В. (11 МБАг) 

3 доц. Герасько 

Т.В. 

Органічні технології у рос-

линництві 

Злоєдова Н. (31 АГ), Лісова А (21 

АГ), Кіосов С. (21 АГ), Найдьо-

нов О.(21 АГ), Мироненко А. 

(11САГ), Тиховод В. (11 САГ), 

Сур М. (11 САГ), Олексенко А. 

(11 САГ), Пархоменко Є. (11 

САГ) 

4 Алексєєва 

О.М. 

Інноваційні технології в пло-

дівництві і виноградарстві 

Носаченко О., 21 МБ АГ 

Шевченко М., 21 МБ АГ 

Топов В., 12 МБ АГ 

Міцковська К., 41 АГ 

Шаповал Г., 41 АГ 

Гогунська В., 11 САГ 

Баранова Г., 11 САГ 

Вакар Д. ., 11 САГ 

Смешко О., 11 САГ 

Вонсович О., 21 СВ 

Аргунова Н., 21 СВ 

Носенко В., 11 СВ 

5 Розова Л.В Сучасні системи інтегровано-

го захисту плодових культур 

від шкідливих організмів в  

Південному Степу України 

Кобзев О., 21 МБ АГ,  

Кісільов С., 21 МБ АГ,  

Постол В., 11 МБ АГ, 

Облещенко С. 11 МБ АГ, 

Федіна Н., 41 АГ,  

Дмитрик А., 31 АГ, 

Приймак Д.,31 АГ 

6 Нінова Г.В. Удосконалення технології ви-

рощування саджанців черешні 

та овочевих і баштанних ку-

льтур у зоні Південного Степу 

України 

Зуйченко В. (21 МБ АГ),  Брегеда 

В. (11 МБ АГ), Король Д. 31 АГ., 

Гаврилова Н. (21 МБ АГ), Жужа 

М. (11 МБ АГ), Новікова А. (31 

Аг),  Леона А. (11 САГ). 

Всього, 

осіб 

 
 48 осіб 

22.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективах (П.І.Б., 

керівник) 

22.3 Студенти, які працювали на госпдоговірних темах (П.І.Б., група тема, 

шифр, керівник) 
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22.4 Студенти, які працювали на держбюджетних темах (П.І.Б., група, тема, 

державний реєстраційний номер, керівник) 
Індик В. (М2 Агр) Обгрунтування та розробка нових і вдосконалення існуючих техноло-

гій охолоджених та консервованих рослинних продуктів» (№0116U002734) керівник: Іванова 

І.Є. к.с.-г.н., доцент каф. ПОВБХ. 

Зуйченко В. (21 МБ АГ), «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 

продукції у відкритому та закритому грунті південного Степу України» (№0116U002733).  
(Керівник: к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М. каф. ПОВБХ.) 

Калінін О., Овечко К. (31 аг) «Екологізація технології вирощування гороху в умовах пів-

денного степу України» (керівник: доцент, к.с.г.н. Колесніков М.О.) 

Скоробогатько А., Каштанов Д. (М2 Аг) «Вплив кремніево-калійних добрив на форму-

вання врожайності пшениці озимої» (керівник: доцент, к.с.г.н. Колесніков М.О., к.б.н., 

ст.викл. Пащенко Ю.П.) 

Носаченко О., Шевченко М., Топов В., Міцковська К, Шаповал Г., Гогунська В., Барано-

ва Г., Вакар Д, Смешко О, Вонсович Д, Аргунова Н., Носенко В.: «Вивчення раціональних 

конструкцій насаджень кісточкових культур і біологічні аспекти їх сортового обрізування в 

умовах Південного Степу України». (№0116U002733) Керівник: к.с.-г.н., доцент Алексєєва 

О.М.  

Кобзев О., 21 МБ АГ, Кісільов С., 21 МБ АГ, Постол В., 11 МБ АГ, Облещенко С. 11 МБ, 

Федіна Н., 41 АГ, Дмитрик А., 31 АГ, Приймак Д.,31 АГ «Сучасні системи інтегрованого за-

хисту плодових культур від шкідливих організмів в  Південному Степу України» Керівник: 
к.с.-г.н., доцент Розова Л.В. 

Зуйченко В. (21 МБ АГ),  Брегеда В. (11 МБ АГ), Король Д. 31 АГ., Гаврилова Н. (21 МБ 

АГ), Жужа М. (11 МБ АГ), Новікова А. (31 Аг),  Леона А. (11 САГ). «Удосконалення техно-

логії вирощування саджанців черешні та овочевих і баштанних культур у зоні Південного 

Степу України» (№0116U002733)  Керівник: к.с.-г.н., доцент Нінова Г.В. 

Злоєдова Н. (31 АГ), Лісова А (21 АГ), Кіосов С. (21 АГ), Найдьонов О.(21 АГ), Мироне-

нко А. (11САГ), Тиховод В. (11 САГ), Сур М. (11 САГ), Олексенко А. (11 САГ), Пархоменко 

Є. (11 САГ) «Органічні технології у рослинництві». Керівник: к.с.-г.н., доцент Герасько 

Т.В. 

 

Студенти, які працювали на НДР, що виконується в межах робочого часу 

викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний номер, керівник) 

22.5 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 

23 

№

№ 

П.І.Б. та № групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

    

2    

Запроваджені в ННДЦ університету 

    

 

22.6  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних олім-

піадах - таблиця 24 
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№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, грамо-

ти, зайняте місце 

тощо) 

1. 

Плодовочівни-

цтво та виног-

радарство 

ІІ етап  Всеукраїнської 

предметної олімпіа-

ди,Умань, УНУС, 

04.2018 

Носаченко О.М., 

21МБ АГ 

5 місце 

2. 

Плодовочівни-

цтво та виног-

радарство 

ІІ етап  Всеукраїнської 

предметної олімпіа-

ди,Умань, УНУС, 

04.2018 

Кашкарьов Є.О., 

11МБ АГ 

4 місце 

3 

Плодовочівни-

цтво та виног-

радарство 

1 тур. ТДАТУ Індик В. 11 МБ АГ 1 місце 

 

22.7 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 

№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 

Калінін О.В. 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Вплив змін клі-

мату на онтогенез ро-

слин» 

Миколаїв: МНАУ 

(3-5 жовтня 

2018 р.). 

Вплив біостимуляторів 

Стимпо та Регоплант на 

формування фотоасимі-

ляційного апарату та 

врожайності гороху сор-

ту Оплот. 

2 

Злоєдова А. 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Вплив змін клі-

мату на онтогенез ро-

слин» 

Миколаїв: МНАУ 

(3-5 жовтня 

2018 р.). 

Водний режим листків 

черешні за органічної 

технології вирощування 

в умовах південного 

Степу України 

3 

Зуйченко В. 

Міжнародна науково-

практична конферен-

ція «Вплив змін клі-

мату на онтогенез ро-

слин» 

Миколаїв: МНАУ 

(3-5 жовтня 

2018 р.). 

Вплив схем садіння пі-

дщеп вишні магалебсь-

кої на якість саджанців 

черешні 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 

Злоєдова А. 

Всеукраїнська науко-

во-практична конфе-

ренція «Органічне аг-

ровиробництво: освіта 

і наука» 

01.11.2018 

НМЦ «Агроосві-

та», м. Київ. 

Вплив режимів утри-

мання 

ґрунту в органічному 

саду на вміст фотосин-

тетичних 

пігментів у листках че-

решні 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Бондаренко К., V Всеукраїнська нау- м. Мелітополь, Біохімічний склад пло-
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Герасько Т.В. ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

дів і листків томатів, ви-

рощених за органічною 

технологією у закрито-

му грунті 

2 Дубудєлова А., 

Герасько Т.В. 
V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Органічна технологія 

шавлії лікарської 

3 Гордій О.,  

Капінос М.В. 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за підсу-

мками наукових дос-

ліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Продуктивність гороху 

посівного (Pisum sativum 

L.) за використання ре-

гуляторів росту рослин і 

мікробного препарату. 

4 Гордій О. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Продуктивність гороху 

посівного сорту Гилис 

за використання регуля-

торів росту рослин  мік-

робного препарату. 

5 Носенко В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Сучасні агроприйоми в 

технології вирощування 

малини звичайної 

(Rubus idaeus L.) 

 

6 Сівачевський 

С. 

Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Основні хвороби карто-

плі (Solanum tuberosum) 

в умовах Південного 

Степу України. 

7 Капшук К. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вирощування столових 

сортів винограду в 

Україні. 
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80-річчю Запорізької 

області) 

8 Хлистун К., Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Морфологічні та біоло-

гічні особливості салат-

них рослин, як основа 

адаптаційних якостей  

9 Чернецька 

Я.О. 

Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Технологічні аспекти 

вирощування суниці са-

дової (Fragaria ananassa 

Duch.) 

10 Аргунова Н. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Інноваційні технології  

вирощування персика у 

світі і Україні 

11 Топов В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вплив інтродукованих 

підщеп на ріст і розви-

ток молодих насаджень 

черешні 

12 Шевченко М. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вплив довжини вставки 

ВСЛ-2 на урожайність і 

якість плодів черешні 

13 Носаченко О. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Ріст і продуктивність 

черешні залежно від со-

ртопідщепних комбіна-

цій і схем розміщення 

дерев 

12 Зуйченко В., 

Нінова Г. В. 

 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Удосконалення елемен-

тів технології вирощу-

вання саджанців череш-

ні з викорисканням ре-

гулятора росту АКМ в 

умовах степової зони 

України 
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нології». 

13 Калінін О., Ко-

лесніков М.О. 
V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Формування фотоасимі-

ляційного апарату та 

врожайності сорту 

Оплот за дії біостимуля-

торів Стимпо та Регоп-

лант 

14 Каштанов Д., 
Пащенко Ю.П. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Дія кремнієво-калійного 

добрива 

«Agroglasstimul» на про-

ростання пшениці ози-

мої в умовах водного 

дефіциту  

15 Кіосов С., Ге-
расько Т.В. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Органічна технологія 

вирощування чебрецю 

звичайного 

16 Кобзев О., Ро-
зова Л.В. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Оцінка технічної ефек-

тивності інсектициду 

(Exirel 0,75 L/ha) проти 

вишневої мухи у наса-

дженнях черешні 

17 Лісова А., Ге-
расько Т.В. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Органічна технологія 

вирощування чебрецю 

звичайного  

18 Міцковська 
К.В., Алексее-

ва О.М. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Диференціація і морозо-

стійкість генеративних 

бруньок по довжині но-

рмальних річних приро-

стів у різних сортів пер-

сика  
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сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

19 Найдьонов О., 

Герасько Т.В. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Можливості та ризики 

органічної технології 

вирощування чурушні в 

умовах Південного Сте-

ту України 

20 Овечко К., Ко-
лесніков М.О. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив біостимуляторів 

та Азотофіту-Р на фор-

мування врожаю гороху 

посівного в умовах Пів-

денного Стету України 

21 Тарасенко 

В.В., Колесні-
ков М.О. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив біостимуляторів 

на формування врожай-

ності гороху посівного в 

умовах Південного Сте-

ту України 

22 Федіна Н., Ро-

зова Л.В. 

 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Шкідлива ентомофауна 

насаджень персика в 

умовах Південного Сте-

ту України 

23 Шаповал А.Р., 

Алексеева 
О.М. 
 

V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив підщепи на за-

кладку і зимостійкість 

генеративних бруньок 

на різних типах пагонів  

24 Брегеда В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вплив строків сівби со-

няшнику на врожайність 

в умовах Південного 

Стету України 
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ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

25 Гаврилова Н. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вплив попередників на 

врожайність озимої 

пшениці в умовах Пів-

денного Стету України 

26 Дмитрик А. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Шкідливість східної 

плодожерки у наса-

дженнях персика в умо-

вах Південного Стету 

України 

27 Жужа М. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вплив сортів ріпаку 

озимого на врожайність 

в умовах Південного 

Стету України 

28 Злоєдова А.В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Фізіологічний стан лис-

тків черешні за органіч-

ної технології вирощу-

вання в умовах Півден-

ного Стету України 

29 Індік В.С. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Сортодослідження пло-

дів черешні 3-х строків 

достигання за вмістом 

сухих речовин, що ви-

рощені в умовах Пів-

денного Стету України  

30 Калінін О.В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Продукційний процес 

гороху сорту Оплот за 

дії органічних біостиму-

ляторів 

31 Лісова А.С. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Фізіологічний стан лис-

тків суниці садової за 

органічної технології 

вирощування в умовах 

Південного Стету Укра-

їни 



 40 

32 Морару В.Р. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Передпосівна підготовка 

насіння овочевих куль-

тур 

33 Овечко К.О. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Сучасний асортимент 

Ожини звичайної (Rubus 

fruticosus Caesius) в 

Україні 

 

34 Овечко К.О. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Сінергістична дія біос-

тимуляторів та мікробі-

ологічних препаратів на 

формування бобово-

ризобіального симбіозу 

у рослин Pisum sativum 

L. 

35 Тарасенко 

В.В. 

Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Врожайність гороху по-

сівного (Pisum sativum 

L.) під впливом біости-

муляторів та умов по-

сушливого Степу Украї-

ни  

36 Федіна Н. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Каліфорнійська щитівка 

у насадженнях персика 

та заходи захисту проти 

неї  

37. Каштанов Д. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вплив кремнієвих доб-

рив на формування вро-

жайності озимої пшени-

ці в умовах Південного 

Степу України 

38 Рябцун С. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м.Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Застосування регулято-

рів росту в технологіях 

вирощування саджанців 

винограду 

39 Алексєєв С. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

Добір сортів соняшника, 

адаптованих до змін 

клімату у Південному 
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студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

р.) Степу України 

40 Бабенко В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Добір сортів пшениці 

озимої, адаптованих до 

змін клімату у Півден-

ному Степу України 

41 Бугаєнко С. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Добір сортів гороху, 

адаптованих до змін 

клімату у Південному 

Степу України 

42 Богданов М. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Добір сортів ячменю 

озимого, адаптованих до 

змін клімату у Півден-

ному Степу України 

43 Самсонов Д. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Строки та способи ви-

рощування огірків у за-

критому грунті 

44 Пирогов Д. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Застосування регулято-

рів росту для підвищен-

ня урожайності та якості 

томатів 

45 Радошкевич В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Підбір оптимального 

складу субстрату для 

вирощування виноград-

них саджанців методом 

контейнерної культури 

46 Кісільов С. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Основні шкідники та 

хвороби озимої пшениці 

та заходи захисту проти 

них 
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області) 

47 Облещенко С. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Шкідливість яблуневої-

плодожерки у наса-

дженнях яблуні 

48 Постол В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Інтегрована система за-

хисту посівів ячменю 

49 Кобзев О. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Основні шкідники та 

хвороби черешні та за-

ходи захисту проти них 

50 Бурикін Д. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Адаптивність інтроду-

кованих гібридів соня-

шнику до екологічних 

умов Півдня України 

51 Данків М. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Адаптивність сортів 

озимої пшениці до умов 

недостатньої зволоже-

ності Південного Степу 

України 

52 Вишник В. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Порівняльна оцінка 

продуктивності різних 

сортів озимої пшениці в 

умовах степової зони  

України 

53 Давидкова А. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Гідропонний метод ви-

рощування рослин за-

критого грунту як фак-

тор поліпшення механі-

зації й автоматизації ви-

робничих процесів 

54 Щербина Д. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

Сучасні технології ви-

рощування ожини 
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нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

листопада 2018 

р.) 

55 Устюгова Я. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вміст шкідливих та сто-

ронніх речовин в проду-

ктах харчування. Мар-

мелад. 

56 Кудря П. Всеукраїнська науко-

во-технічна конфере-

нція магістрантів і 

студентів 

ТДАТУ(присвячується 

80-річчю Запорізької 

області) 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (19-23 

листопада 2018 

р.) 

Вплив ураження монілі-

озом на спорофіт та чо-

ловічий гамето фіт аб-

рикосів 

 57 Черкашін Р. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Сучасні методи вирощу-

вання виноградних са-

джанців 

58 Гаврілова Н. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив попередника на 

формування урожайнос-

ті озимої пшениці сорту 

Наснага в умовах Пів-

денного Степу України 

59 Носаченко О. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив різних ступенів 

основних і допоміжних 

прийомів обрізки на 

скорочення непродукти-

вного періоду в інтенси-

вних насадженнях че-

решні. 

60 Шевченко М. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Ріст і плодоношення ін-

тенсивнихнасаджень че-

решні в залежності від 

строків обрізування в 

зрошуваних умовах Пів-

денного Степу України  
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сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

61 Кісільов С. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив протруйників 

Джагер, Діксіл ультра та 

Ультрасіл на формуван-

ня стійкості до основних 

хвороб озимої пшениці 

сорту Шестопавловка в 

умовах СФГ «Світанок» 

Веселівського району, 

Запорізької області. 

62 Бутенко О. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив бакової суміші 

мікродобрив  - «Дефенс 

– С» на формування 

урожайності  озимої 

пшениці сорту Вихован-

ка 

63 Індик В. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Сортодослідження пло-

дів черешні пізнього 

стрку остигання за дії 

заморожування 

64 Кудря П. V Всеукраїнська нау-

ково-практична кон-

ференція молодих 

учених , магістрантів 

та студентів за під-

сумками наукових до-

сліджень 2017 року 

«Інноваційні агротех-

нології». 

м. Мелітополь, 

ТДАТУ, (15 трав-

ня 2018 р.) 

Вплив ураження  моні-

ліозом на спорофіт та 

чоловічий гамето фіт 

абрикосів 

Науково-практичні семінари 
     

1) 
відмітити Internet- конференції  

2) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

22.8 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу на 

кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 

 

№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 

1 Калінін О.В.,  

31 Агр 

Вплив органічних біостимуляторів 

на продукційний процес посівів 

гороху в посушливих умовах 

Колесніков М.О. 
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півдня України 

 

22.9 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні  та регіональні 

конкурси – таблиця 27 

22.10  

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1 
Бондаренко 

К.С., 21 АГ 

Біохімічний склад плодів 

та листків томатів, виро-

щених за органічною тех-

нологією у закритому ґру-

нті 

Вінницький НАУ 
Герасько 

Т.В. 

2 

Гордій О., 11 

МБАГ 

Оптимізація продукційного 

процесу гороху посівного  

(Pisum sativum L.) за дії ре-

гуляторів росту рослин і 

біопрепаратів в умовах Пі-

вденного степу України 

Вінницький НАУ 

Капінос 

М.В. 

3 

Калінін О.В.,  

31 Агр 

Вплив органічних біости-

муляторів на продукційний 

процес посівів гороху в по-

сушливих умовах півдня 

України 

Вінницький НАУ 

Колесніков 

М.О. 

Інші конкурси 
4 Калінін О.В. Органічні біостимулятори 

– як елемент екологізації 

вирощування зернобобо-

вих 

«Агро-2019» фонд Бо-

риса Колеснікова, м. 

Київ. (12.2018) 

Колесніков 

М.О. 

5 Лісова А. Вплив органічної техноло-

гії вирощування на проду-

ктивність та якість плодів 

суниці садової (Fragaria 

ananassa Duch.) 

Конкурс обдарованої 

молоді у галузі науки 

(м. Запоріжжя) 

Герасько 

Т.В. 

6 Злоєдова А. Проект «Пермакультурне 

проектне бюро» 

Конкурс стартапів 

StartUPfest 

(м.Запоріжжя, 30.11-

01.12.2018) 

Герасько 

Т.В. 

 

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 

 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (дипло-

ми, грамоти, зайняте 

місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 

Бондаренко 

К.С., 21 АГ 

Біохімічний склад плодів 

та листків томатів, виро-

щених за органічною тех-

нологією у закритому ґру-

Диплом 2 ступеню Герасько 

Т.В. 
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нті 

Інші конкурси 

1 Калінін О.В. 

31 аг 

Органічні біостимулятори 

– як елемент екологізації 

вирощування зернобобо-

вих 

Перемога у фіналі кон-

курсу «Агро-2019» ор-

ганізованому фондом 

Бориса Колеснікова 

(12.2018) 

Колесніков 

М.О. 

2 Лісова А., 21 

аг 

Вплив органічної техноло-

гії вирощування на проду-

ктивність та якість плодів 

суниці садової (Fragaria 

ananassa Duch.) 

3 місце у Запорізькому 

обласному конкурсу об-

дарованої молоді у га-

лузі науки 

Герасько 

Т.В. 

3 Злоєдова А., 

31 аг 

Проект «Пермакультурне 

проектне бюро» 

Диплом фіналіста на 

конкурсі стартапів 

StartUPfest 

(м.Запоріжжя, 30.11-

01.12.2018) 

Герасько 

Т.В. 

 

22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

докумен-

ту
1)

 

Номер 

охоронно-

го 

документу 

Назва 

винахо-

ду 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

   х    

Отримано охоронних документів 
       

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

22.14 Перелік впроваджених робіт (із табл. 5), у виконанні яких приймали 

участь студенти (П.І.Б., група, назва роботи, керівник) 
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Додаток А 

 

Публікації викладачів кафедри ПОВБХ 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; номер; 

випуск; кількість сторі-

нок монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сторінки 

статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – фа-

хове / не фахове;  

електронне – фахо-

ве / не фахове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторсь-

ких) арку-

шів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати ім-

пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники:  

опубліковані за кордоном 

1.    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 

- опубліковані в Україні 

1.    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1.    х    

Всього  х х х х 
5)

  х 

- опубліковані в Україні 
1. Колесніков М.О., 

Пащенко Ю.П. 

Дія кремнієво-

калійного добрива 

Аgroglass stimul на 

проростання пше-

ниці озимої в умо-

вах водного дефі-

циту  

 

Агробіологія. Зб. на-

ук. праць БЦНАУ. – 

2018. - №1 (138). – С. 

76-82. 

друковане – фа-

хове  
 0,5 

х 

2. Мусієнко М.М., Фізіолого - біохі- Вісник аграрної фахове Google 7 стор. (0,4 х 
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Капінос М.В. мічні реакції в на-

сінні та рослинах 

гороху посівного 

(Pisum sativum L.) 

на початкових 

етапах онтогенезу 

за дії біопрепара-

тів та регуляторів 

росту рослин 

науки.Вип.7.- С.11-

17. 

 

Scholar  д.а.) 

3 

Бондаренко П.Г. 

Вплив довжини 

вставки ВСЛ-2 на 

ростові процеси в 

інтенсивних наса-

дженнях черешні в 

зоні Південного 

Степу України. 

Таврійський нау-

ковий вісник. 2018 

р. № 102. С. 3-8. 

Таврійський науко-

вий вісник. 2018. № 

102. С. 3-8 

друковане - 

фахове 

Google 

Scholar  

6 стор. х 

4 

Бондаренко П.Г. 

Порівняльна оцін-

ка економічної 

ефективності ви-

рощування різних 

конструкцій наса-

джень черешні в 

Південному Степу 

України 

Садівництво. Міжві-

домчий тематичний 

науковий збірник. 

2018. Вип. 73. С. 93-

100. 

друковане - 

фахове 

Google 

Scholar  
8 стор. 

х 

5 

Бондаренко П.Г. 

Вплив сортопід-

щепних комбіну-

вань та умов року 

на якість плодів 

черешні в умовах 

Південного Степу 

України 

Вісник Львівського 

національного аграр-

ного університету: 

серія «Агрономія». 

2018. №22(2). С. 96-

103. друковане - 

фахове 

Google 

Scholar  

8 стор. 
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6 

Бондаренко П.Г. 

Чинники успіху Садівництво по-

українськи. 2018. 

№4. С. 40-41. 

друковане -

нефахове 

 

2 стор. 

 

7 Алексєєва О.М. Межі для персика Садівництво по-

українськи. 2018. 

№4. С. 42-44. 

друковане – 

нефахове 

 

3 стор. 

Х 

8 Алексєєва О.М. Персик – сорти і 

підщепи 

Садівництво по-

українськи. 2018. 

№5. С. 47-50. 

друковане -

нефахове 

 

3 стор. 

 

9 Караєв О.Г., Толс-

толік Л.М. 

Оценивание сос-

тояния подвоев и 

привитых  расте-

ний косточковых 

культур  при вы-

ращивании в пло-

довых питомниках 

Вісник Українського 

відділення Міжнаро-

дної академії аграр-

ної освіти.- Вип. 5 

друковане  

нефахове 

РИНЦ 

5 стор 

 

10 Толстолік Л.М. Обираємо за зи-

мостійкістю 
Садівництво по-

українськи - 2018. - 

№ 1 
друковане  

нефахове 

 

5 стор 

х 

11 

Толстолік Л.М. Груша для Півдня 

Садівництво по-

українськи - 2018. - 

№ 2 

друковане  

нефахове 

 

3 стор 

 

12 Толстолік Л.М., 

Красуля Т.І., Ду-

наєва Л.І. 

Абрикос и 

персик – ждать ли 

урожая. 

Овощи и фрукты – 

2018, № 01 

друковане  

нефахове 

 

5 стор 

 

13 
Толстолік Л.М. 

«Что в имени 

тебе моем?» 

Овощи и фрукты – 

2018, № 03 

друковане  

нефахове 
 

2 стор 
 

14 Толстолік Л.М., 

Красуля Т.І. 

Плоды или 

ягоды? 

Овощи и фрукты – 

2018, № 04 

друковане  

нефахове 
 

5 стор 
 

15 

Толстолік Л.М. 

Системний 

погляд на інтенси-

вний плодовий сад 

Технології та іннова-

ції. 2018, № 3-4. – С. 

11-12.  

друковане  

нефахове 

 

3 стор 

 

16 Толстолік Л.М. Сорт як клю- Технології та іннова- друковане   3 стор  
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човий елемент те-

хнології в садів-

ництві  

  

ції № 5 (13), 2018 нефахове 

17 Євстафієва К.С., 

Колесніков М.О. 

Стійкість до засо-

лення сортів пше-

ниці твердої ози-

мої української 

селекції 

Вісник ХНАУ. – 

2018. - № 1. – подано 

до друку 

фахове ISSN Interna-

tional Centre. 

Paris, France,  

Google 

Scholar  

7 стор (0,4 

д.а.) 

 

Всього  

 

х х х 

х 

5)
 

 

х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1. Вельчева Л.Г.,  

Кальченко В., 

Пюрко О.Є. 

Інтерактивна тех-

нологія навчання 

Materials ХІII 

International research 

and practice  

conference ―Areas of 

scientific- 

2017‖(Science and 

Education Ltd, P.13-

14,  Sheffield, 30 

December 2017 - 7 

January 2018 ) 
друковане /не 

фахове 

 

2 стор (0,1 

д.а.) 

 

2. Вельчева Л.Г.,  

Томенко Т.М., 

Крючкова І.О., 

Пюрко О.Є. 

Роль дослідниць-

кої роботи в перс-

пективі розвитку 

біологічної освіти 

Materials  

Мezinárodní vĕdecko 

– praktická konference 

«Vědecký průmysl 

evropského konti-

nentu -2018» (Pub-

lishing House «Ed-

ucation and 

Science», С. 70-72, 

2018.) 
друковане /не 

фахове 

 

3 стор (0,1 

д.а.) 
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Всього  х х х х 
5)

  х 

- опубліковані в Україні 

1. 

Kolesnikov M., 

Paschenko U., 

Ponomarenko S., 

Kolesnikovа А. 

Effect of biostimu-

lants and Azotofit 

on peas yield for-

mation. Permacul-

ture and organic 

agriculture..  

 

International scientific 

and practical confer-

ence. - 2018. 

 (Uzhhorod, Ukraine, 

February 24-25), P. 21 

– 23. 

друковане – не 

фахове  0,1 

х 

2. 

М.О. Колесніков, 

Ю.П. Пащенко 

Вплив кремнієво-

калійного добрива 

на проростання 

насіння ріпаку 

озимого  

 

Агроекологічні аспе-

кти виробництва та 

переробки продукції 

сільського 

господарства : Мате-

ріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції. – 

Мелітополь-

Кирилівка: ТДАТУ, 

2018. – С. 15-16. 

друковане – не 

фахове  0,15 

 

3 

Kolesnikov M. 

Еffect of 

tocopherol-base 

preparation on to-

mato seeds (Sola-

num lycopersicum) 

germination under 

salinity condition  

 

Агроекологічні аспе-

кти виробництва та 

переробки продукції 

сільського 

господарства : Мате-

ріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції. – 

Мелітополь-

Кирилівка: ТДАТУ, 

2018. – С. 22-23. 

друковане – не 

фахове  0,15  

4 Колесніков М.О., 

Пащенко Ю.П. 

Вплив Метіуру на 

врожайність пше-

ниці озимої при її 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-
друковане – не 

фахове 
 0,2 

 

http://btu-center.com/upload/images/stories/posvidch/privat_instruct/eng/3.azotofit_r_ovoch_eng.pdf
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вирощуванні на 

слабкозасолених 

грунтах Присива-

шшя.  

 

ференції «Вплив змін 

клімату на онтогенез 

рослин» (3-5 жовтня 

2018 р.). – Миколаїв: 

МНАУ, 2018. – С. 52-

54. 

5 Колесніков М.О., 

Калінін О.В. 

Вплив біостиму-

ляторів Стимпо та 

Регоплант на фор-

мування фотоаси-

міляційного апа-

рату та врожайно-

сті гороху сорту 

Оплот.  

 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції «Вплив змін 

клімату на онтогенез 

рослин» (3-5 жовтня 

2018 р.). – Миколаїв: 

МНАУ, 2018. – С. 

193-195. 
друковане – не 

фахове 

 

0,2 

 

 Колесніков М.О., 

Пащенко Ю.П., 

Колеснікова А.М. 

Тhe influence of 

natural biostimu-

lants on adaptive 

state, growth and 

yield of pea plants 

under semiarid 

condition.  

 

Cучасна біологія ро-

слин: теоретичні та 

прикладні аспекти. 

— Тези доповідей IV 

Міжнародної науко-

вої конференції (09–

10 жовтня, 2018 р., м. 

Харків, Україна). - 

Х.: ХНУ ім. В.Н. Ка-

разіна, 2018. – С. 95. 
друковане – не 

фахове 

 

0,1 

 

6 Ю.П. Пащенко, 

М.О. Колесніков. 

Проростання на-

сіння томату 

(Solаnum 

lycopеrsicum) за 

дії α-токоферолу 

в умовах засо-

лення. 

Cучасна біологія ро-

слин: теоретичні та 

прикладні аспекти. 

— Тези доповідей IV 

Міжнародної науко-

вої конференції (09–

10 жовтня, 2018 р., м. 

Харків, Україна). - 

Х.: ХНУ ім. В.Н. Ка-
друковане – не 

фахове 

 

0,1 
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разіна, 2018. – С. 50-

51. 

7 Герасько Т.В., 

Злоєдова А.В. 

Показники проду-

ктивності черешні 

за органічної тех-

нології вирощу-

вання в умовах 

південного Степу 

України 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції «Розвиток 

аграрної галузі та 

впровадження науко-

вих досліджень у ви-

робництво», 17-19 

жовтня 2018 р., м. 

Миколаїв. – С.56-58 нефахове 

Google 

Scholar 

0,2 

 

8 Капінос М.В. Проростання на-

сіння гороху посі-

вного  

(Pisum sativum L.) 

за передпосівної 

обробки мікроб-

ними препаратами 

та регуляторами 

росту рослин. 

Матеріали всеукраїн-

ської наукової кон-

ференції «Інновацій-

ні агротехнології» / 

Редкол.: О. О. Непо-

чатенко (відп. Ред.) 

та ін. ‒ Уманський 

НУС: Редакційно-

видавничий відділ, 

2018. ‒С. 23-25. 

недруковане – 

не фахове 

Google 

Scholar 

0,2 

 

9 Капінос М.В. Симбіотична ак-

тивність гороху 

посівного (Pisum 

sativum L.) за дії 

мікробного препа-

рату та регуля-

торів росту рос-

лин. 

Агроекологічні ас-

пекти виробництва та 

переробки продукції 

сільського господар-

ства : матеріали 

міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції. – Меліто-

поль-Кирилівка: 

ТДАТУ, 2018. – C 14. 
недруковане – не 

фахове 

Google 

Scholar 

0,2 

 

10 Капінос М.В. Адаптивна відпо-

відь гороху посів-

Сучасні технології 

підвищення генетич-
друковане – не 

фахове 

Google 

Scholar 
0,2 
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ного на  дію стре-

су при проростан-

ні  за використан-

ня регуляторів ро-

сту рослин та біо-

препаратів. 

ного потенціалу рос-

лин:Збірник тез Мі-

жнародної науково-

практичної конфере-

нції, присвяченої 

100-річчю Націона-

льної академії аграр-

них наук України та 

100-річчю заснуван-

ня Інституту рослин-

ництва імені 

В.Я.Юрьева НААН 

(4-5 липня 2018 р.)/ 

інститут рослинниц-

тва ім. В.Я.Юрьева 

НААН. Харків, 

2018.-  

С.223-225. 

11 Капінос М.В. Використання біо-

препаратів та ре-

гуляторів росту 

рослин при виро-

щуванні гороху 

посівного 

(Pisum sativum L.) 

 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції «Вплив змін 

клімату на онтогенез 

рослин».( 3-5 жовтня 

2018 р.)/  Миколаїв-

ський національний 

аграрний універси-

тет.- С.195-197. 

 
друковане – не 

фахове 

Google 

Scholar 

0,2 

 

12 Вельчева Л.Г.,   

Пюрко О.Є. 

Методологічні ос-

нови міжкультур-

ної компетентнос-

ті учнів. 

Матеріали Всеукра-

їнської науково – 

практичної конфере-

нції з міжнародною 

участю «Особистіс-
друковане – не 

фахове 

 

4 стор (0,2 

д.а.) 
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но-професійний роз-

виток вчителя в умо-

вах реалізації конце-

пції нової української 

школи» ( ФОП Од-

норог Т.В., С.40-43, 

Мелітополь, 2018) 

13 Вельчева Л.Г.,   

Герасько Т.В. 

Професійна підго-

товка студентів до 

природоохоронної 

діяльності та фор-

мування екологіч-

ної культури шко-

лярів засобами на-

вчальної екологіч-

ної стежки 

Матеріали Всеукра-

їнської науково– 

практичної конфере-

нції з міжнародною 

участю «Екологічні 

дослідження у вищих 

навчальних закла-

дах» (ФОП Више-

мирський В.С., С. 

242-245, Херсон, 

2018.) 

електронне / 

не фахове 

 

4 стор (0,2 

д.а.) 

 

14 Вельчева Л.Г.,   

Пюрко О.Є. 

Розвиток міжкуль-

турної комунікації 

учнів при вивчені 

шкільного курсу 

біології 

Матеріали Міжнаро-

дної науково-

практичної конфере-

нції «Формування 

стратегії міжкульту-

рної комунікації осо-

бистості учня в онто-

генезі: від методики 

до методології» (Ви-

давництво МДПУ 

імені Богдана Хме-

льницького, С 61-64, 

Мелітополь, 2018) 
друковане – не 

фахове 

 

4 стор (0,2 

д.а.) 

 

15 Velcheva L.G., 

Pyurko O.E., 

PyurkoV.E., Turov-

Ecological and 

physiological speci-

ficity of Portulaca 

Матеріали Міжнаро-

дної науково-

практичної конфере-
друковане – не 

фахове 

 
4 стор (0,2 

д.а.) 
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tseva N.N. oleraceae L. Vege-

tative organs in 

conditions of Zapo-

rozhye region 

нції «Біологічні, ме-

дичні та науково-

педагогічні аспекти 

здоров’я людини» ( 

Видавництво Астрая, 

С. 228-231, Полтава, 

2018.) 

16 Вельчева Л.Г.,  

Пюрко О.Є., Бре-

діхіна Ю.Л 

Практичні заняття 

з ботаніки і фізіо-

логії рослин у фа-

ховій підготовці 

майбутніх вчите-

лів біології 

Матеріали Всеукра-

їнської наукової ін-

тернет-конференції з 

міжнародною участю 

присвяченої 95-річчю 

Мелітопольського 

державного педагогі-

чного університету 

імені Богдана Хме-

льницького «Сучас-

ний світ як результат 

антропогенної діяль-

ності» Видавництво 

МДПУ імені Богдана 

Хмельницького, 

2018.- С. 129-133 
друковане – не 

фахове 

 

4 стор (0,2 

д.а.) 

 

17 Нінова Г.В.   Вплив схем са-

діння підщеп ви-

шні магалебської 

на якість саджан-

ців черешні. 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Вплив змін 

клімату на онтогенез 

рослин». – Миколаїв, 

2018. -  С. 179-180. 

недруковане – 

нефахове 

 

0,2 

 

18 Алексєєва О.М., 

Шевченко М.Е. 

Основні аспекти 

росту дерев чере-

шні залежно від 

строків основного 

обрізування 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Вплив змін 

клімату на онтогенез 

рослин», – Миколаїв, 

друковане – 

нефахове 

Google 

Scholar 

2 стор. 
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2018. -  С.. 

19 Бондаренко П.Г., 

Носаченко О.М. 

Вплив прийомів 

обрізування на ро-

стові процеси в 

інтенсивних наса-

дженнях черешні 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Вплив змін 

клімату на онтогенез 

рослин», – Миколаїв, 

2018. -  С.. 

друковане – 

нефахове 

Google 

Scholar 

2 стор. 

 

20 Бондаренко П.Г., 

Алексєєва О.М. 

Сила росту дерев 

черешні залежно 

від довжини про-

міжної вставки 

ВСЛ-2 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Агроекологі-

чні аспекти виробни-

цтва та переробки 

продукції сільського 

господарства» 

друковане – 

нефахове 

Google 

Scholar 

2 стор. 

 

21 Алексєєва О.М., 

Бондаренко П.Г. 

Вплив біологічних 

особливостей сор-

ту і погодних умов 

року на диферен-

ціацію генератив-

них бруньок пер-

сика 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція «Агроекологі-

чні аспекти виробни-

цтва та переробки 

продукції сільського 

господарства» 

друковане – 

нефахове 

Google 

Scholar 

2 стор. 

 

22 Толстолік Л.М., 

Красуля Т.І. 

Вплив змін кліма-

ту на породно-

сортовий склад 

плодових наса-

джень. 

Стан і перспективи 

розвитку селекції в 

умовах змін клімату: 

збірник матеріалів 

Міжнар. наук.- практ. 

Інтернет-

конференції,  

23 лютого 2018 р. – 

Херсон: ІЗЗ НААН, 

2018 електронне 

 

2 стор. 

 

23 Толстолік Л.М., 

Красуля Т.І. 

Селекція зернят-

кових культур у 

МДСС імені М. Ф. 

Новітні технології 

вирощування сільсь-

когосподарських друковане 

 

3 стор. 
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Сидоренка ІС 

НААН на окремі 

ознаки якості і 

технологічності 

культур» (29 березня 

2018 р.) – Вінниця: 

Нілан ЛТД, 2018. 

Матер VІ міжнар. 

наук.-практ конфе-

ренції молодих вче-

них 

24 Толстолік Л.М., 

Красуля Т.І. 

Селекція яблуні і 

груші на ознаки 

якості плодів в 

умовах півдня 

степу України 

Селекція, генетика та 

технології вирощу-

вання сільськогоспо-

дарських культур: 

матеріали VI Між-

нар. наук.- практ. 

конф. молодих вче-

них і спеціалістів 

(с. Центральне,  

20 квітня 2018 р.) 

/ НААН, МІП 

ім. В.М. Ремесла, М-

во аграр. політики та 

прод. України, Укр. 

ін-т експертизи 

сортів рослин – Він-

ниця: ТОВ «Нілан – 

ЛТД», 2018 друковане 

 

2 стор. 

 

25 Толстолік Л.М., 

Красуля Т.І. 

Сортові ресурси 

яблуні та груші – 

джерела комплек-

су селекційно цін-

них ознак 

Cвітові рослинні ре-

сурси: стан та перс-

пективи розвитку: 

матеріали IV 

Міжнар. наук.-практ. 

конф., 95-річчю сор-

товипробу-вання в 

Україні  

(7 червня 2018 р., м. друковане 

 

2 стор. 
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Київ) 

/ М-во аграр. політи-

ки та прод. України, 

Укр. Ін-т експертизи 

сортів рослин, Він-

ниця: Нілан – ЛТД, 

2018 

26 

Євстафієва К.С. 

Використання біо-

регулятору Регоп-

лант в природному 

виробництві пше-

ниці озимої 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науко-

во-практичної кон-

ференції «Вплив змін 

клімату на онтогенез 

рослин». – Миколаїв: 

Миколаївський наці-

ональний аграрний 

університет, 2018. - 

С.192-193. 

друковане – 

нефахове 

Google 

Scholar 
0,2 

 

27 

Євстафієва К.С. 

Застосування біо-

регулятору Регоп-

лант у виробницт-

ві пшениці озимої 

Матеріали всеукраїн-

ської наукової кон-

ференції «Інновацій-

ні агротехнології». – 

Умань: Уманський 

НУС  .- 2018. - С.90-

92. 

 

друковане – 

нефахове 

Google 

Scholar 
0,2 

 

Всього  х х х х 
5)

  х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1.        

Всього  х х х х 
5)

  х 
1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
5) загальна кількість міжнародних НМБД. 
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Додаток Б 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі ПОВБХ 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; номер; ви-

пуск; кількість сторінок мо-

нографії, підручника, посіб-

ника;  

перша-остання сторінки ста-

ті, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1.    х     

Всь

ого  

х х х 

х 

3)
 

 

х х 

- опубліковані в Україні 

1.         

2.         

3         

4         

5         

Всь

ого  

х х х 

х 

3)
 

 

х х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.    х     

Всь

ого  

х х х 

х 

3)
 

 

х х 

- опубліковані в Україні 
1. Калінін О.,  Формування фотоа-

симіляційного апарату 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-
електронне – 

не фахове 
 

0,2  
Колесніков 

М. 
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та врожайності гороху 

сорту оплот за дії біо-

стимуляторів Стимпо 

та Регоплант. 

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрантів за під-

сумками наукових дос-

ліджень 2017 року «Ін-

новаційні агротехноло-

гії». Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2018. - Вип. V. – С. 

25-27. 

2. Овечко К. Вплив біостимулято-

рів і Азотофіту-р на 

формування врожаю 

гороху посівного в 

умовах Південного 

степу України.  

 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрантів за під-

сумками наукових дос-

ліджень 2017 року «Ін-

новаційні агротехноло-

гії». Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2018. - Вип. V. – С. 

48-50. 
електронне – 

не фахове 

 

0,2  

Колесніков 

М.О. 

3. Тарасенко 

В.В. 
Вплив біостимуля-

торів на формування 

врожайності гороху 

посівного в умовах 

Південного степу 

України. 

Матеріали V Всеукраїн-

ської науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів та 

магістрантів за підсум-

ками наукових дослі-

джень 2017 року «Інно-

ваційні агротехнології». 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. - Вип. V. – С. 63-

66. 
електронне – 

не фахове 

 

0,2  

Колесніков 

М.О 

4. Калінін 

О.В. 
Вплив біостимулято-

рів Стимпо та Регоп-

лант на формування 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науково-

практичної конференції 
друковане – 

не фахове 

 

0,2  

Колесніков 

М.О., 

http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
http://rmus.tsatu.edu.ua/konf-tsatu/iat.html
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фотоасиміляційного 

апарату та врожайно-

сті гороху сорту 

Оплот.  

 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин» (3-5 

жовтня 2018 р.). – Ми-

колаїв: МНАУ, 2018. – 

С. 193-195. 

5. 

Найдьонов 

О. 

Можливості та ризики 

органічної технології 

вирощування черешні 

в умовах південного 

Степу України  

 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної Інтернет-

конференції студентів 

та магістрантів за під-

сумками наукових дос-

ліджень 2017 року 

«ІННОВАЦІЙНІ АГ-

РОТЕХНОЛОГІЇ» Ме-

літополь:ТДАТУ, 2018. 

– Випуск V 

нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 

6. 

Лісова А. 

Органічна технологія 

вирощування полуни-

ці 

 

-«- 

нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 

7. 

Кіосов С. 

Органічна технологія 

вирощування чебрецю 

звичайного 

 

-«- 

нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 

8. 
Дубудєло-

ва А. 

Органічна технологія 

вирощування щавлії 

лікарської 

 

-«- нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 

9. 

Бондарен-

ко К. 

Біохімічний склад 

плодів та листків то-

матів, вирощених за 

органічною техноло-

гією у закритому ґру-

нті 

-«- нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 
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10 

Злоєдова 

А. 

Водний режим лист-

ків черешні за органі-

чної технології виро-

щування в умовах пі-

вденного Степу Укра-

їни 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин»,      

3-5 жовтня 2018 р., м. 

Миколаїв. – С.169-171 

 

нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 

11 

Злоєдова 

А. 

Вплив режимів утри-

мання 

ґрунту в органічному 

саду на вміст фото-

синтетичних 

пігментів у листках 

черешні 

Збірник тез Всеукраїн-

ської науково-

практичної конференції 

«Органічне агровироб-

ництво: освіта і наука», 

1 листопада 2018 р., 

м.Київ. – С.24-27 

нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 

12 

Злоєдова 

А. 

Фізіологічний стан 

листків черешні за ор-

ганічної технології 

вирощування в умо-

вах південного Степу 

України 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.63. 

нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 

13 

Лісова А. 

Фізіологічний стан 

листків суниці садової 

за органічної техноло-

гії вирощування в 

умовах південного 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

нефахове  0,2  
Герасько 

Т.В. 
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Степу України річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.66. 

14 

Гордій О. 

Продуктивність горо-

ху посівного(Pisum 

sativum L.) за дії регу-

ляторів росту рослин і 

біопрепаратів в умо-

вах Південного Степу 

України". 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

молодих учених , магі-

странтів та студентів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 ро-

ку.ТДАТУ, 2018.- Ви-

пуск V.-C.13-15 

недрукова-

не – нефа-

хове 
 0,2  

Капінос 

М.В. 

15 

Гордій О.,  

Капінос 

М.В. 

Продуктивність горо-

ху посівного сорту 

Глянс за використан-

ня регуляторів росту 

рослин і мікробного 

препарату. 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.59. 

недрукова-

не – нефа-

хове 
 0,2  

Капінос 

М.В. 

16 
Носенко В.  

Сучасні агроприйоми 

в технології виро-

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

недрукова-

не – нефа-
 0,2  

Капінос 

М.В. 
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щування малини зви-

чайної (Rubus idaeus 

L.) 

 

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.69. 

хове 

17 

Жужа М. 

Вплив сортів рапса на 

врожайність в умовах 

південного  Степу 

України  

 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.62. 

 нефахове  0,2  Нінова Г.В. 

18 

Гаврилова 

Н. 

Вплив попередників 

на врожайність соня-

шнику в умовах Півд-

ня України.  

 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

нефахове  0,2  Нінова Г.В. 
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року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.58. 

19 

Брегеда В. 

Вплив строків сівби 

соняшника на вро-

жайність в умовах 

Півдня України. 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.57. 

нефахове  0,2  Нінова Г.В. 

20 

Алексєєва 

О.М., Ше-

вченко 

М.Е. 

Основні аспекти росту 

дерев черешні залеж-

но від строків основ-

ного обрізування 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин»,      

3-5 жовтня 2018 р., м. 

Миколаїв. – С.169-171 

 

друковане – 

нефахове 

Google Schol-

ar 
2 стор.   

21 

Бондарено 

П.Г., Носа-

ченко О.М. 

Вплив прийомів обрі-

зування на ростові 

процеси в інтенсивних 

насадженнях черешні 

Матеріали доповідей 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин»,      

3-5 жовтня 2018 р., м. 

друковане – 

нефахове 

Google Schol-

ar 
2 стор.   
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Миколаїв. – С.169-171 

 

22 

Аргунова 

Н. 

Інноваційні технології  

вирощування персика 

у світі і Україні 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.56. 

друковане – 

нефахове 
 2 стор.  

 

 

 

 

 

 

 

Алексеева 

О.М. 

23. 

Топов В. 

Вплив інтродукованих 

підщеп на ріст і роз-

виток молодих наса-

джень черешні 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.73. 

    
Алексеева 

О.М. 

24 
Шевченко 

М. 

Вплив довжини вста-

вки ВСЛ-2 на уро-

жайність і якість пло-

дів черешні 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

друковане – 

нефахове 
 2 стор.  

Алексеева 

О.М. 
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нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.77. 

25 

Носаченко 

О. 

Ріст і продуктивність 

черешні залежно від 

сортопідщепних ком-

бінацій і схем розмі-

щення дерев 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.68. 

друковане – 

нефахове 
 2 стор.  

Алексеева 

О.М. 

26 

Федіна Н. 

 

Шкідлива ентомофау-

на насаджень персика 

в умовах Південного 

Стету України 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

молодих учених , магі-

странтів та студентів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 ро-

ку.ТДАТУ, 2018.- Ви-

пуск V.-C.66-69. 

друковане – 

нефахове 
 2 стор.  Розова Л.В 

27 Дмитрик Шкідливість східної Матеріали друковане –  2 стор.  Розова Л.В. 
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А. 

 

плодожерки у наса-

дженнях персика в 

умовах Південного 

Стету України 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.61. 

нефахове 

28 

Зуйченко 

В. 

Удосконалення еле-

ментів технології ви-

рощування саджанців 

черешні з викорис-

танням регулятору 

росту АКМ в умовах 

степової зони України 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

молодих учених , магі-

странтів та студентів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 ро-

ку.ТДАТУ, 2018.- Ви-

пуск V.-C.20-28. 

друковане – 

нефахове 
   

Нынова 

Г.В. 

29 

Каштанов 

Д. 

Дія кремнієво-

калійного добрива 

«Агроглас Стимул» на 

проростання пшениці 

озимої в умовах вод-

ного дефіциту. 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

молодих учених , магі-

странтів та студентів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 ро-

ку.ТДАТУ, 2018.- Ви-

пуск V.-C.20-28. 

друковане – 

нефахове 
   

Пащенко 

Ю.П. 

30 
Кобзев О. 

Оцінка технічної ефе-

ктивності інсектициду 

0.75 l/ha проти виш-

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

    Розова Л.В. 
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невої мухи у наса-

джаннях черешні 

молодих учених , магі-

странтів та студентів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 ро-

ку.ТДАТУ, 2018.- Ви-

пуск V.-C.34-37. 

31 

Міцьковсь-

ка К.В. 

Диференціація і моро-

зостійкість генератив-

них бруньок по дов-

жині нормальних річ-

них приростів у різ-

них сортів персика 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

молодих учених , магі-

странтів та студентів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 ро-

ку.ТДАТУ, 2018.- Ви-

пуск V.-C.40-43. 

    
Алексеева 

О.М. 

32 

Шаповал 

А.Р. 

Вплив підщеп на за-

кладку і зимостійкість 

генеративних бруньок 

на різних типах паго-

нів 

Матеріали V Всеукра-

їнської науково-

практичної конференції 

молодих учених , магі-

странтів та студентів за 

підсумками наукових 

досліджень 2017 ро-

ку.ТДАТУ, 2018.- Ви-

пуск V.-C.74-76. 

    
Алексеева 

О.М. 

33 

Давидкова 

А. 

Гідропонний метод 

вирощування рослин 

закритого грунту як 

фактор поліпшення 

механізації й автома-

тизації виробничих 

процесів 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

    
Нікуліна 

С.М. 
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м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.60. 

34 

Індик В. 

Сортодослідження 

плодів черешні 3-х 

строків достигання за 

вмістом сухих роз-

чинних речовин, що 

вирощені в умовах 

південного степу 

України 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.64. 

    Іванова І.Є. 

35 

Калінін О. 

Продукційний процес 

гороху сорту Опло за 

дії органічних біости-

муляторів 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.65. 

    
Колесніков 

М.О. 

36 
Морару В. 

Передпосівна підгото-

вка насіння овочевих 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-
    

Пащенко 

Ю.П. 
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культур во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.67. 

37 

Овечко К. 

Сучасний асортимент 

ожини звичайної 

(Rubus fruticosus ) в 

Україні 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.70. 

    
Евстафієва 

К.С. 

38 

Овечко К. 

Сінергистична дія бі-

остимуляторів та мік-

робіологічних препа-

ратів на формування 

бобово-різобіального 

симбіозу у рослин Pi-

sum sativum L. 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

    
Колесніков 

М.О. 
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року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.71. 

39 

Тарасенко 

В. 

Врожайність гороху 

(Pisum sativum L.) по-

сівного під впливом 

біостимуляторів та 

умов посушливого 

степу України 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.72. 

    
Колесніков 

М.О. 

40 

Федіна Н. 

Каліфорнійська щиті-

вка у насадженнях пе-

рсика та заходи захис-

ту проти неї 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.74. 

    Розова Л.В. 
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41 

Хлистун К. 

Морфологічні та біо-

логічні особливості 

салатних рослин, як 

основа адаптаційних 

якостей 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.75. 

    
Пащенко 

Ю.П. 

42 

Чернецька 

Я. 

Технологічні аспекти 

вирощування суниці 

садової (Fragaria ana-

nassa Duch.) 

Матеріали 

Всеукраїнської науко-

во-технічної конферен-

ції магістрантів і студе-

нтів (присвячується 80-

річчю запорізької обла-

сті) за підсумками нау-

кових досліджень 2018 

року (факультет агро-

технологій та екології, 

м. Мелітополь, 19-23 

листопада 2018 року.) – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2018. – С.76. 

    
Пащенко 

Ю.П. 

 


