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№ 

п/п 

 

Назва теми, етапу 

 

Керівник теми, 

виконавці 

Термін 

виконання 

 

Форма представлення 

закінченої НТП 

 

Техніко-економічні 

показники поча-

ток 

закін - 

чення 

1.1 Обґрунтувати параметри  

робочих органів машин для  

вирощування плодових 

саджанців кісточкових 

культур на смугових 

грядах. 

Чижиков І.О., 

Матковський О.І. 

 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 

статті в наукових, науково-

популярних журналах, а також у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science; 

рекомендації виробництву.  

Збільшення виходу саджанців 

першого товарного сорту до 

85 %  і зниження на 15% 

енерговитрат при формуванні 

гряди і викопуванні 

саджанців. 



1.2 Розробити засоби 

механізації для технології 

вирощування плодово-

овочевих культур 

інтенсивного типу в умовах 

півдня України 

Тарасенко В.В. 

Саньков С.М., 

Дядя В.М., 

Головльов В.А. 

 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 

статті в наукових, науково-

популярних журналах, а також у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science; 

рекомендації виробництву. 

Зниження енерговитрат на 

садіння саду і підвищення 

ефективності застосування 

мінеральних добрив. 

Підвищення ефективності 

застосування пестицидів. 

1.3 Розробити  програмно-

апаратний комплекс 

управління технічними 

параметрами системи 

зрошування і 

фізіологічними 

параметрами дерев 

кісточкових культур  

Караєв О.Г.,  

Сушко С.Л., 

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 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science; 

рекомендації виробництву. 

Зменшення ресурсоємності 

системи зрошування під час її 

використання і підвищення 

ймовірності отримання 

виробником планованої якості 

і кількості кінцевого продукту. 

1.4 Обґрунтувати параметри 

систем перетворення 

зрізаних гілок плодових 

насаджень в енергопродукт. 

Бондаренко Л.Ю. 

Стручаєв Н.І., 

Вершков О.О. 

 

2021 2025 Звіт з НДР за 2021-2025 рр.; 

статті в наукових, науково-

популярних журналах, а також у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science; 

рекомендації виробництву. 

Підвищення енергетичної 

ефективність садівничих 

виробництв за рахунок 

вироблення та споживання 

енергії з відновлюваних 

ресурсів плодових насаджень ( 

зрізаних гілок). 

 

 

Керівник  підпрограми 1 
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