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ПІДПРОГРАМА 1 

 «РОЗРОБИТИ ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОМОТИЗАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА, РОЗСАДНИЦТВА ТА ОВОЧЕВНИЦТВА» 

№ держреєстрації _________________________ 
№ 
п/п 

 
Назва теми, етапу 

 
Керівник теми, ви-

конавці 

Термін вико-
нання 

 
Форма представлення 

закінченої НТП 

 
Техніко-економічні 

показники поча-
ток 

закін - 
чення 

1.1 Обґрунтувати параметри  
робочих органів машин для  
вирощування плодових са-
джанців кісточкових куль-
тур на смугових грядах. 

Чижиков І.О., 
Караєв О.Г., 
Матковський О.І., 
Толстолік Л.М. 
 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових, науково-
популярних журналах, а також у 
періодичних виданнях, які вклю-
чені до наукометричних баз, ре-
комендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science; ре-
комендації виробництву.  

Збільшення виходу саджанців 
першого товарного сорту до 
85 %  і зниження на 15% енер-
говитрат при формуванні гря-
ди і викопуванні саджанців. 



1.2 Розробити засоби механіза-
ції для технології вирощу-
вання плодово-овочевих 
культур інтенсивного типу 
в умовах півдня України 

Саньков С.М., 
Тарасенко В.В., 
Дядя В.М., 
Головльов В.А., 
Моторін В.А. 
 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових, науково-
популярних журналах, а також у 
періодичних виданнях, які вклю-
чені до наукометричних баз, ре-
комендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science; ре-
комендації виробництву. 

Зниження енерговитрат на 
садіння саду і підвищення 
ефективності застосування 
мінеральних добрив. 
Підвищення ефективності за-
стосування пестицидів. 

1.3 Розробити  програмно-
апаратний комплекс управ-
ління технічними парамет-
рами системи зрошування і 
фізіологічними параметра-
ми дерев кісточкових куль-
тур  

Сушко С.Л., 
Караєв О.Г.,  
Одинцова В.О., 
Філіпов Д.О., 
Латоша В.В.  
 
 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових, науково-
популярних журналах, а також у 
періодичних виданнях, які вклю-
чені до наукометричних баз, ре-
комендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science; ре-
комендації виробництву. 

Зменшення ресурсоємності 
системи зрошування під час її 
використання і підвищення 
вірогідності отримання вироб-
ником планованої якості і кі-
лькості кінцевого продукту. 

1.4 Обґрунтувати параметри 
систем перетворення зріза-
них гілок плодових наса-
джень в енергопродукт. 

Бондаренко Л.Ю. 
Караєв О.Г.,  
Стручаєв Н.І., 
Панков Р.А., 
Вершков О.О., 
Тетервак І.Р. 
 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових, науково-
популярних журналах, а також у 
періодичних виданнях, які вклю-
чені до наукометричних баз, ре-
комендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science; ре-
комендації виробництву. 

Підвищення енергетичної 
ефективність садівничих ви-
робництв за рахунок вироб-
лення та споживання енергії з 
відновлюваних ресурсів пло-
дових насаджень ( зрізаних 
гілок). 

1.5 Обґрунтувати критерії ком-
плексної оцінки сортів пло-
дових культур для вироб-
ничих систем садівництва і 
використання у селекцій-
ному процесі. 

Толстолік Л.М. 
Караєв О.Г., 
Кіщак Е.А., 
Філіпов Д.О. 
 

2021 
 
 

2025 
 

Алгоритм прийняття рішень щодо 
вибору сортів плодових культур 
для конкретного насадження. 
 

Підвищення об’єктивності 
вибору сортів для конкретного 
насадження і зниження вимог 
до кваліфікації особи, що 
приймає рішення  

 

Керівник  підпрограми 1 
завідувач кафедри сільськогосподарських машин,  
д.т.н., ст.. наук. співр.                 Олександр КАРАЄВ   



ПІДПРОГРАМА 2 

«РОЗРОБКА ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ТА ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ» 

№ держреєстрації_________________________ 
 

№ 
п/п Назва теми, етапу 

Керівник  
теми,  

виконавці 

Термін виконання Форма представлення за-
кінченої НТП Техніко-економічні показники поча-

ток 
закін-
чення 

2.1 Удосконалення конструкцій 
насаджень кісточкових куль-
тур і біологічних аспектів їх 
сортового обрізування в зро-
шуваних умовах Південного 
Степу України 

Алексєєва О.М., 
Бондаренко П.Г. 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Удосконалення конструкцій кісточ-
кових культур за рахунок впрова-
дження новітніх клонових підщеп, 
ущільнення насаджень, скорочення 
непродуктивного періоду наса-
джень на 2-3 роки, підвищити вро-
жайність на 15-20%, збільшити 
прибуток на 10-15%. 

2.2 Вдосконалення елементів 
системи захисту плодових 
культур від шкідливих орга-
нізмів в умовах Південного 
Степу України 

Розова Л.В. 2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Рекомендації щодо систем захисту 
плодових культур від шкідливих 
організмів, використання яких за-
безпечить збереження врожаю про-
дукції садівництва до 90%, змен-
шення пестицидного навантаження 
в садовому агроценозі у 1,5-2,0 ра-
зи. 

2.3 Розробка органічної техноло-
гії вирощування плодоовоче-
вих культур в умовах Пів-
денного Степу України 

Герасько Т.В. 2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Розроблена органічна технологія 
вирощування персика та черешні 
сумісно з лікарськими рослинами та 
мікоризними грибами дозволить 
отримувати стабільний дохід з пло-
дових насаджень з одночасним по-
ліпшенням родючості ґрунту. 



2.4 Оцінка впливу погодних 
чинників на урожайність кіс-
точкових культур в контексті 
ефективного управління саді-
вництвом в умовах півдня 
Степової зони України 

Іванова І.Є. 2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Проведені дослідження щодо впли-
ву природніх факторів на форму-
вання якості плодів кісточкових 
культур дозволять планувати тех-
нологічні процеси зберігання і пе-
реробки продукції. 
 

2.5 Теоретичне обґрунтування 
засад інтегрованого управ-
ління еколого-
агромеліоративним станом та 
продуктивністю зрошуваного 
ґрунту під інтенсивними на-
садженнями кісточкових ку-
льтур в умовах Південного 
Степу України 

Малюк Т.В. 
Козлова Л.В. 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Унормування агромеліоративних та 
агрохімічних заходів, стабілізація 

продуктивної функції ґрунтів за 
крапельного зрошення з принципа-
ми екологічної безпеки в умовах 
Південного Степу забезпечить еко-
номію зрошувальної води (до 30%), 
добрив (до 40%), дозволить знизити 
експлуатаційні витрати до 50%. 

2.6 Удосконалення технології 
вирощування саджанців че-
решні в умовах Південного 
Степу України 

Нінова Г.В. 2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Дослідження із застосування муль-
чуючих матеріалів у полях розсад-
ника,дозволять підвищити вихід 
стандартних однорічних саджанців 
з гектарау 1.2 рази, зменшити ви-
трати на догляд за рослинами в 
умовах Південного Степу України. 

2.7 Удосконалення технології 
вирощування зеленних ово-
чевих культур в умовах за-
хищеного ґрунту 

Коротка І.О. 2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Створення оптимального водно-
повітряного балансу корене-
вмістного шару субстрату, добір 
сортів і удосконалення технології їх 
вирощування дозволить підвищити 
урожайність зеленних овочевих 
культур на 20-30%. 



2.8 Створення сортів вишні та 
вишне-черешневих гібридів з 
комплексом ознак адаптив-
ності в умовах Південного 
Степу України 
 

Шкіндер-
Барміна А.М. 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 
статті в наукових та науко-
во-популярних журналах; 
рекомендації виробництву 

Створення нових та виділення кра-
щих серед існуючих сортів вишні та 
вишне-черешневих гібридів різних 
строків достигання, з високою адап-
тивністю до несприятливих умов 
середовища, універсального приз-
начення та високою врожайністю 
забезпечить збільшення рівня рен-
табельності їх вирощування  
на 10-15 %. 

 

Керівник підпрограми 2 

доцент кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії» 

к.с.-г.н., ст. наук. співр.                                                                                                             Ольга АЛЕКСЄЄВА 

 

 

 


