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Вступ
Важливим компонентом професійної діяльності викладачів є науководослідна діяльність, яка спрямовує їх творчий пошук на розробку нових
теоретичних концепцій, ефективних методик і освітніх технологій тощо.
Впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів у практику
вищого навчального закладу дозволяє піднімати рівень професійної підготовки
майбутніх фахівців на якісно новий рівень. Як відомо, в сучасних умовах
функціонування вищої школи викладачі мають значні можливості для
проведення науково-дослідної роботи. Але для її грамотного проведення
педагог повинен засвоїти необхідні для цього знання й вміння. Так, він має
чітко усвідомити сутність і специфіку такої роботи, засвоїти вимоги до її
організації, методи проведення педагогічних досліджень і та ін.
Викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки здійснює
науково-дослідну роботу за такими основними напрямами:
 виконання держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 підготовка докторських дисертацій;
 підготовка кандидатських дисертацій аспірантами і пошукувачами
кафедри;
 видання монографій, наукових статей, підручників і навчальних
посібників (в т.ч. з грифом МОНУ);
 участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та
міжвузівських конференціях;
 співробітництво з сільськогосподарськими підприємствами;
 участь у семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних
навчальних закладах;
 організація роботи наукових студентських гуртків та керівництво
студентськими науковими роботами;
 залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.
У науково-дослідній роботі кафедри беруть участь усі викладачі, молоді
вчені та здобувачі, які постійно підвищують свій професійний рівень,
педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію.
Подальші зусилля викладацького складу кафедри спрямовані на
поширення зв’язків з підприємствами, підвищення свого професійного рівня як
викладача-науковця, більш глибоке й детальне вивчення різних напрямків у
наукових дослідженнях.
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1.Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва,
керівник)
«Інтенсивні технології вирощування зернових культур», керівник д.с.-г.н.,
проф. Єременко О.А.
2.Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри
(назва, керівник)
Акредитована лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції
рослинництва, свідоцтво про визнання технічної компетентності № МВ 10-2017
від 20 жовтня 2017 р., керівник д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
3.Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими
установами, навчальними закладами, організаціями, підприємствами –
таблиця 1
Назва
Обсяг
Дата
установи
фінансув Що зроблено
Тема
укладенн
№
(закладу,
ання
в рамках
договору
я
організаціями,
договору,
співпраці
договору
підприємствами)
тис. грн.
Договір про
вересень
Практика
1. Науково-навчальний
центр ТДАТУ,
Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н
ДП «Дослідне
господарство
«Мелітопольське»
Мелітопольської
дослідної станції
садівництва імені М.Ф.
Сидоренка Інституту
садівництва НААН,
Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н
СВК «Агрофірма ім.
Мічуріна», Запорізька
обл., Приморський р-н

співробітницт
во

2020 р.

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.
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ТОВ «Іскра»,
Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

5

ФГ «Вега», Херсонська
обл., ВерхньоРогачицький р-н

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

6

ФГ «Сатсамид»
Херсонська обл.,
Нижньосірогозький р-н

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

2

3

студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія

Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
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7

ТОВ «Отрада-Агро»,
Херсонська обл.,
Новотроїцький р-н,

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

8

ТОВ «Агро-Фенікс»,
Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

9

ФГ «Наталія»,
Запорізька обл.,
Запорізький р-н

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

10 ТОВ «Агро–Вільне»,

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

11 ТОВ «УНІВЕРСАЛ-

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

12 ФОП Паламарчук,

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

13 ТОВ «Агрофірма

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

14

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

15 ФГ «Біоніс Ко»,

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

16 ТОВ «Ант-Юг»,

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

17 ТОВ «Аграрне

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

18

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н
ЕКСПО», Херсонська
обл., м. Херсон
Запорізька обл.,
Беликобілозерський р-н
«Україна», Запорізька
обл., Мелітопольський
р-н
ТОВ «АгроДавидовка», Запорізька
обл., Якимівський р-н
Херсонська обл.,
Іванівський р-н
Запорізька обл.,
Приморський р-н
майбутнє»
Житомирська обл., м.
Новоград-Волинський
ПП «Роман», Запорізька
обл., Приазовський р-н

19 ТОВ «Енергія–2000»,
Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н

агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
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20 ДП ДГ «Широке»

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Практика
студентів
спеціальності
агрономія

21

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

22 ФГ «Руденко А.І.»,

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

23 СФГ «Астрадар»

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

24 ТОВ «Олексіївка

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

25 СФГ «Нектар»

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

26 ТОВ «Агролюкс»

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

27 СТОВ «Прапор»,

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

28 ФГ «Время»

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

29 ТОВ «Орхідея»

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

30 ТОВ

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

31

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності

Донецької державної
сільськогосподарської
дослідної станції
НААН, Запорізька обл.,
Веселівський р-н.
СФГ «Клиновий»
Запорізька обл.,
Токмацький р-н
Запорізька обл.,
Мелітопольський р-н
Запорізька обл.,
Приазовський р-н
Агро», Запорізька обл.,
Більмацький р-н
Запорізька обл.,
Великобілозерський р-н
Запорізька обл.
Якимівський р-н

Запорізька обл.,
Михайлівський р-н
Херсонська обл.,
Генічеський р-н
Запорізька обл.,
Якимівський р-н
«Сокологірненське»,
Запорізька обл.,
Якимівський р-н
ФГ «Ястреб» Запорізька
обл., Мелітопольський
р-н

32 ПП «Агрофірма

Фесенко» Запорізька
обл.
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33

СФГ «Осінь»
Запорізька обл.,
Якимівський р-н

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Договір про
співробітницт
во

вересень
2020 р.

Договір про
Вікторович», Запорізька співробітницт
обл., Якимівський р-н
во

березень
2020 р.

34 СТОВ «Токмачани»
Запорізька обл.,
Чернігівський р-н

35 ФОП «Ганов Олег

36 СФГ «Скіф»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

37 ПСП «Волошин»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

38 ТОВ «Еммаус»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

39 ТОВ «Фрідом Фарм

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

40 ТОВ «Агрос»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

41 ПП «Корсар»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

42 ТОВ СГ «Нібулон»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

43 ТОВ «Агрофірма

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

44

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

Херсонська обл.,
Генічеський район
Запорізька обл.,
Бердянський район
Запорізька обл.,
Приазовський район
Терра», Запорізька обл.,
Мелітопольський район
Запорізька обл.,
Приазовський район
Запорізька обл.,
Михайлівський район

м.Миколаїв,
Миколаївська обл.

Ольвія», Запорізька
обл., Приазовський
район
ФГ «Наталія»,
Запорізька обл.,
Мелітопольський район

45 ТОВ «Україна»,

Запорізька обл.,
Більмацький район

агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
6

46 ТОВ «Агрофірма

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

47

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

48 ТОВ «Азов-Хім-Агро»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

49 СФГ «Рубін»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

50 ФГ «Степове-2001»,

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

51 ТОВ «Володарський

Договір про
співробітницт
во

березень
2020 р.

Долинська», Запорізька
обл., Бердянський
район
СБК «Дружба»,
Запорізька обл.,
Мелітопольський район
Запорізька обл.,
Мелітопольський район
Запорізька обл.,
Токмацький район
Запорізька обл.,
Мелітопольський район
сортонасінницький
завод», Донецька обл.,
Володарський район

Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія
Практика
студентів
спеціальності
агрономія

4.
Участь у дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок
коштів замовників1) – таблиця 2
Обсяг
П.І.Б.
Тема, шифр,
фінансових
співробітників
замовник,
надходжень до
Основні
кафедри, які
№
обсяг (тис. грн.),
університету
результати
брали участь у
керівник, термін
від наукової
виконанні
виконання
діяльності, тис.
роботи
грн.
Закінчені НДР
1.

2.

3.

4.

Визначення посівних
Визначено енергію
якостей насіння
проростання,
Дог. №2 від 13.02.2020
схожість, масу
СВК «Росія»
1000 насінин
Єременко О.А.
Визначення посівних
Визначено енергію
якостей насіння
проростання,
Дог. №3 від 13.02.2020
схожість, масу
ПП «Тера-ВОМ»
1000 насінин
Єременко О.А.
Визначення якості
зерна пшениці озимої
Визначено вміст
Дог. №1 від 17.02.2020
клейковини, ІДК
ТОВ «Агротіс Плюс»
Єременко О.А.
Визначення посівних Визначено енергію
якостей насіння
проростання,

0,750

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

0,900

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

0,600

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

0,450

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.
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Дог. №2 від 21.02.2020
ТОВ «Грікс Форс»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
Дог.
№3 від 25.02.2020
5.
ФГ «АВІК-2005»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
6. Дог. №4 від 26.02.2020
ТОВ «Дождь»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
7. Дог. №5 від 28.02.2020
ФГ «Сніжинка»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
8. Дог. №6 від 03.03.2020
ПП «Тера-ВОМ»
Єременко О.А.
Аналіз органічного
добрива
Дог. №7 від 11.03.2020
9.
ПСП «Агрофірма
Перемога»
Єременко О.А.
Визначення якості
мінеральних добрив
10. Дог. №8 від 12.03.2020
ТОВ «УкрАгроТрейд»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
11. Дог. №9 від 19.03.2020
ТОВ «Імені Гагаріна»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
Дог. № 10 від
03.07.2020
12.
ПП «Аскон»
Єременко О.А.

13.

Визначення посівних
якостей насіння та
якості зерна
Дог. № 11 від
04.08.2020
ТОВ «Наіта - Плюс»
Єременко О.А.

схожість, масу
1000 насінин
Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин

0,750

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин

0,300

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин

0,450

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин

0,450

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено вміст
азоту, фосфору,
калію, вологість,
зольність, вміст
сухої речовини

1,600

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено вміст
азоту в КАС

0,400

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин

0,450

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин

0,750

Єременко О.А.
Забаренко Т.Г.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин.
Визначено якість
зерна.

1,200

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Визначення посівних
якостей насіння
Дог. № 12 від
27.08.2020
ПП «Тера-ВОМ»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
Дог. № 13 від
27.08.2020
ФГ «Терса»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
Дог. № 14 від
27.08.2020
СВК «Росія»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння,
виготовлення
препарату АКМ
Дог. № 15 від
02.09.2020
Визначення посівних
якостей насіння
Дог. № 16 від
02.09.2020
ПП «Тера-ВОМ»
Єременко О.А.
Визначення посівних
якостей насіння
Дог. № 17 від
12.10.2020
ФГ «АВІК-2005»
Єременко О.А.
Визначення якості
органічних добрив
Дог. №18 від
15.10.2020
Запорізький науководослідний центр з
механізації
тваринництва
Єременко О.А.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин.

0,900

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин.

0,600

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин.

1,650

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин.
Виготовлено
препарат.

1,425

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.

0,600

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин.

0,300

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.

Визначено вміст
азоту, фосфору,
калію, зольність,
вміст органічної
речовини, вологи,
сухої речовини.

0,800

Єременко О.А.
Хомутовський
В.В.

Визначено енергію
проростання,
схожість, масу
1000 насінин.

Перехідні НДР
1.
1)

госпрозрахункові НДР (кощти підприємств, організацій, фізичних осіб), фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів

5.
Участь у фундаментальних дослідженнях та прикладних
дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок коштів державного
бюджету 1) – таблиця 3
№ Тема, державний
Основні
Обсяг
П.І.Б.
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1.

2.

реєстраційний
номер,
обсяг (тис. грн.),
керівник, термін
виконання

результати

Обґрунтування
антистресових
прийомів в
інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях
вирощування
зернових, бобових і
олійних культур у
Степовій зоні України;
№0116U002732;
ТДАТУ;
750 тис. грн.;
д.с.-г.н., професор
Єременко О.А.
2016-2020 рр.

Підвищення
врожайності та
якості зерна.
Збільшення
економічної та
енергетичної
ефективності.
Збільшення
врожайності
олійних культур
на 25%,
підвищення
якості насіння.
Диверсифікація
посівів олійних
культур.
Підвищення
врожайності,
зменшення
енерговитрат в
інтенсивних
технологіях
вирощування
зернобобових
культур.
Вірогідність
досягнення
запланованого
рівня вологості
ґрунту до 95%,
прискорення в
1,5-3,0 рази
процесу
надходження
макро- і
мікроелементів
в рослину;
зниження
експлуатаційних
витрат на 5070%, зменшення
витрат добрив
не менше ніж на
25%, економія
поливної води

Розробка інтенсивних
технологій
виробництва
плодоовочевої
продукції у
відкритому та
закритому ґрунті
Південного Степу
України;
№0116U002733;
ТДАТУ;
250 тис. грн.;
к.с.-г.н., доцент
Алексєєва О.М.
2016-2020 рр.

фінансових
надходжень
до
університету
від наукової
діяльності,
тис. грн.
Закінчені НДР

співробітників
кафедри, які брали
участь у виконанні
роботи

Єременко О.А.
Тодорова Л.В.
Покопцева Л.А.
Білоусова З.В.
Кліпакова Ю.О.
Онищенко О.В.
Кенєва В.А.
Федосова О.В.
Нєжнова Н.Г.
Журавльова О.В.
Скуратов В.П.

Малюк Т.В.
Козлова Л.В.
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від 50%,
зменшення
надходження
полютантів у
ґрунт і рослини
до 40%.
Підвищення
урожайності
зелених культур
на 20-30% та
покращення їх
якості за
рахунок
створення
оптимального
водноповітряного
балансу
кореневмісного
шару субстрату,
підбору кращих
сортів та строків
висіву насіння
та застосування
оптимальних
схем
висаджування.

Перехідні НДР
1.
1)

фінансування МОН

6.
Участь у НДР, що виконуються межах робочого часу
викладачів – таблиця 4
Тема НДР (загальна) 1),
Тема (підтема, розділ)
№
П.І.Б.
державний реєстраційний
НДР1)
номер, керівник
Обґрунтування антистресових Обґрунтування факторів
1. Білоусова З.В.

2.

Кліпакова Ю.О.

прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;
д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Обґрунтування антистресових
прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;

інтенсифікації в
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
озимих зернових культур за
умов недостатнього
зволоження Степу України
Обґрунтування факторів
інтенсифікації в
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
озимих зернових культур за
умов недостатнього
зволоження Степу України
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3.

Кенєва В.А.

4.

Єременко О.А.

5.

Покопцева Л.А.

6.

Тодорова Л.В.

7.

Онищенко О.В.

8.

Федосова А.О.

д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Обґрунтування антистресових
прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;
д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Обґрунтування антистресових
прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;
д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Обґрунтування антистресових
прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;
д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Обґрунтування антистресових
прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;
д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Обґрунтування антистресових
прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;
д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Обґрунтування антистресових
прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні
України;
№0116U002732;

Обґрунтування факторів
інтенсифікації в
ресурсозберігаючих
технологіях вирощування
озимих зернових культур за
умов недостатнього
зволоження Степу України
Розробити сучасні інтенсивні
технології вирощування
олійних культур за умов
недостатнього зволоження
Південного Степу України

Розробити сучасні інтенсивні
технології вирощування
олійних культур за умов
недостатнього зволоження
Південного Степу України

Оптимізація процесів азотфіксації
та управління формуванням
урожаю бобових і олійних
культур у Степовій зоні України

Розробити сучасні інтенсивні
технології вирощування
олійних культур за умов
недостатнього зволоження
Південного Степу України

Розробити сучасні інтенсивні
технології вирощування
олійних культур за умов
недостатнього зволоження
Південного Степу України
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9.

Малюк Т.В.

10. Козлова Л.В.

1)відмітити

д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.
Розробка інтенсивних
технологій виробництва
плодоовочевої продукції у
відкритому та закритому ґрунті
Південного Степу України;
№0116U002733;
к.с.-г.н., доцент Алексєєва
О.М.
Розробка інтенсивних
технологій виробництва
плодоовочевої продукції у
відкритому та закритому ґрунті
Південного Степу України;
№0116U002733;
к.с.-г.н., доцент Алексєєва
О.М.

Розробити ресурсозберігаючі
технології мікрозрошення
плодових культур при різних
системах утримання ґрунту в
умовах Південного Степу
України
Розробити ресурсозберігаючі
технології мікрозрошення
плодових культур при різних
системах утримання ґрунту в
умовах Південного Степу
України

закінчені НДР

7.
Основні результати1) НДР, що виконуються у межах робочого
часу викладачів
1)змістовні

результати (проаналізовано, досліджено, встановлено, з’ясовано, розроблено, створено, запропоновано тощо та ін.)

Програма №0116U002732 «Обґрунтування антистресових прийомів в інтенсивних
ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у
Степовій зоні України». Науковий керівник – д.с.-г.н., доцент О.А. Єременко.
Встановлено, що застосування різнокомпонентних пестицидних обробок зерна
призводить до розвитку оксидативного стресу, рівень якого залежить від природи стрес –
фактора і впливає на процес проростання насіння. Передпосівна обробка препаратами: Раксіл
Ультра, Раксіл Ультра + АКМ мали максимальний вплив на лабораторну схожість зерна
пшениці озимої (на рівні 94%) та формування оптимальної довжини проростків (7 – 7,6 см)
на фоні помірного протікання перекисних процесів у насінині, тканинах коренів та
проростків.
Доведено сортові особливості протікання оксидативних процесів у листках рослин
пшениці озимої впродовж вегетації залежно від передпосівної обробки зерна. Препарати
Ламардор та Ламарлор сумісно з Гаучо знижував інтенсивність протікання процесів
пероксидації у рослинах сорту Шестопалівка в середньому на 7%, а у поєднанні з РРР АКМ
цей показник знижувався до 12% порівняно з аналогічними варіантами для рослин сорту
Антонівка.
Встановлено, що максимальна площа листкової поверхні для рослин сорту
Антонівка формувалася у фазу колосіння – 27,72 – 46,07 тис.м2/га, а для сорту Шестопалівка
у фазу цвітіння – 23,98 – 38,80 тис.м2/га. Застосування для передпосівної обробки насіння
суміші Ламардор + Гаучо + АКМ для обох сортів пшениці озимої сприяло формуванню
найбільшої площі асиміляційної поверхні впродовж вегетації, яка в середньому
перевищувала значення контрольного варіанту в 1,6 рази.
Величина фотосинтетичного потенціалу за період «вихід в трубку – молочна
стиглість» значною мірою залежала від гідротермічних умов періоду вегетації і для рослин
сорту Антонівка цей показник був на 31,4% більшим за сорт Шестопалівка.
Частка впливу сорту на чисту продуктивність фотосинтезу становить 24,3%, а
препаратів - 68,7%.
Максимальна концентрація хлорофілів була відмічена з настанням репродуктивного
періоду (фаза колосіння) і в середньому по всім варіантам досліду становила 9,5 та 9,8мг/г
сухої речовини для сортів Антонівка і Шестопалівка відповідно. Разом із підвищеною
концентрацією хлорофіліву дану фазу зростає і вміст каротиноїдів, які володіють
антиоксидантними властивостями, що і позначилось на зниженні рівня МДА для обох сортів.
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Процес формування і подальшого руйнування пігментів у рослин сорту Шестопалівка
характеризувався плавним перебігом, що і обумовлює пластичність даного сорту порівняно з
рослинами сорту Антонівка.
Встановлено, що найбільша кількість продуктивних стебел формувалась у варіантах:
Ламардор + АКМ, Ламардор + Гаучо та Ламардор + Гаучо + АКМ. Але у рослин пшениці
озимої сорту Шестопалівка цей показник в середньому був на 11% більшим за сорт
Антонівка.
Частка впливу гідротермічних умов року на формування врожаю для рослин сорту
Антонівка становить 60,1%, а для сорту Шестопалівка – 33,1%, що вказує на більшу його
стабільність та пластичність в умовах нестабільного зволоження, тоді як частка впливу
протруйників становила 39,5%.
Зерно сорту Антонівка, вирощене у варіантах: Ламардор + АКМ та Ламардор +
Гаучо + АКМ належить до ІІ класу продовольчої групи А, а сорту Шестопалівка у варіанті
Ламардор + Гаучо + АКМ отримано зерно І класу.
Аналіз забезпеченості опадами в умовах Південного Степу України впродовж
вегетаційного періоду вказує на існування стабільного дефіциту вологи. Коефіцієнт
зволоження в середньому становить 0,27, що за класифікацією Н. М. Іванова відносить зону
Південного Степу до напівпустелі. Через збільшення дефіциту вологи та зниження
водоспоживання, врожайність є нестабільною. Розроблені моделі прогнозування
врожайності насіння культур дозволять прогнозувати врожайність за агрометеорологічними
чинниками та управляти формуванням через елементи технологій вирощування.
Екологічна пластичність і стабільність сортів та гібридів олійних культур – один з
визначальних чинників ефективного функціонування агросистем. Лише сорти та гібриди із
високим рівнем адаптивності здатні за низької забезпеченості опадами та за високих
температур реалізувати біологічний потенціал. За коефіцієнтом пластичності виділено групу
гібридів соняшника, які позитивно реагують на оптимальні погодні умови вирощування:
Субаро – bі = 2,35; ЕС Генезіс – bі = 1,87; ЕС Белла – bі = 1,73; Естрада – bі = 1,37; НС- Х 496 – bі =1,28. Гібрид Р64F66 формує найвищу урожайність – 2,45 т/га за коефіцієнта
стабільності – 0,31 та коефіцієнта пластичності – 1,11. За дії регулятора росту АКМ, зростає
пластичність майже всіх гібридів, окрім Армади, Савінки та Ясона. Внесення N60P75K45
сприяє підвищенню пластичності соняшнику, незалежно від застосування регуляторів. Сорти
сафлору не відрізняються між собою пластичністю та стабільністю. Сорт льону олійного
Еврика має вищу пластичність, порівняно з сортом Орфей, а за застосування АКМ
(0,0015 г/л) пластичність зростає на 7,6 – 11,5%.
Посухостійкість рослин соняшнику є однією з визначальних властивостей щодо
вибору гібриду. Рослини гібридів соняшнику по-різному реагують на гідротермічний стрес.
Жоден із досліджуваних не проявив високої адаптованості до посухи. Лише три гібриди –
P64НЕ118, Р64LЕ11 та НС-Х- 498 мали середню адаптованість до посухи.
Критичним періодом у формуванні врожайності соняшнику щодо відносної
вологості повітря є цвітіння. Кореляція між мінімальною відносною вологістю повітря та
фертильністю пилку складає r= 0,990. Частка участі чинника у формуванні врожайності
складає 54%. За застосування регуляторів росту антистресової дії, фертильність збільшується
до 27% (r= 0,973), а пустозерність зменшується на 9,3 відносних пункти у різних зонах
кошику.
Найбільший позитивний ефект щодо лабораторної та польової схожості насіння
олійних культур серед досліджуваних регуляторів росту рослин АКМ, Емістим С, Вимпел,
Дистинол, було виявлено за передпосівної обробки насіння препаратом АКМ з
концентрацією діючої речовини 0,015 г/л для соняшнику та 0,0015 г/л для батьківської
форми соняшнику, льону олійного та сафлору.
Технологічні фактори, біологічні особливості сортів та гібридів, тривалість стадій
росту та розвитку, а також погодні умови зумовлюють інтенсивність формоутворюючих
процесів, що проявляються в таких показниках, як: збільшення лінійних розмірів,
формування асиміляційної поверхні, наростання вегетативної маси, а також активність їх
функціонування та формування генеративних органів. Частка участі гідротермічних умов
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року в формуванні біометричних параметрів рослин соняшника в середньому становить
42,1%; регуляторів росту – 13,3%; мінеральних добрив – 9,4%, гібриду – 10,2%.
За вирощування соняшнику відповідно до технології Clearfield, в умовах
недостатнього зволоження спостерігається зниження забур’яненості посівів та ушкодження
рослин вовчком соняшниковим на 26,3%. Проте, збільшення пестицидного навантаження на
фоні гідротермічного стресу рослин зумовлює зниження врожайності на 18,4%, порівняно зі
звичайною технологією, яка знижує рентабельність виробництва на 33 відносні пункти.
Застосування регуляторів росту сприяє підвищенню стресостійкості рослин, зростанню
рентабельності виробництва на 38 в. п. за застосування Емістиму С та 61 відносні пункти –
за застосування АКМ.
Формування врожайності рослин соняшнику на ділянках гібридизації суттєво
залежить від гідротермічних умов року – частка участі такого чинника визначена на рівні
63%. Найвища ефективність регулятора росту АКМ спостерігається в роки зі стресовими
умовами вирощування, а впродовж років зі сприятливими умовами ефект істотно
знижується.
Встановлено пролонгований вплив регуляторів росту рослин на фізіологічні процеси
в рослинах олійних культур, який проявився в збільшенні маси 1000 насінин – 5,75 – 18,4%,
у розрізі культур, сортів, гібридів, закладці та меншій редукції генеративних органів –
пустозерність в кошиках соняшнику зменшувалась на 5,3 відсоткових пункти.
Властивості насіння, його цінність, здатність до тривалого зберігання зумовлюються
його хімічним складом та динамікою перетворення речовин. Впродовж перших шести
місяців зберігання відбувається інтенсивний гідролітичний розпад жирів. Протягом 12-ти
місяців зберігання суттєво зростало число окиснення – з 0,20 до 0,44 мг КОН/г; вміст МДА
інтенсивно зростав впродовж перших шести місяців – з 78,3 до 208,6 нмоль/г сухої речовини,
що вказує на значні процеси окиснення, які відбуваються в насінні. Одночасно
спостерігалося суттєве зниження перекисного числа – від 0,14 до 0,014 мгJ2/100 г сухої
речовини. Використання речовин антиоксидантної дії – Дистинолу в концентрації 0,25%,
дозволяє значно уповільнити окиснення ліпідів, яке відбувається за зберігання.
Пролін є «індикатором» стресостійкості рослин. Щодо вмісту проліну, то найбільш
стресостійким виявився гібрид Персей. Вміст проліну в насінні гібриду Логос наприкінці 3го року зберігання був в 3,5 разів меншим за цей показник на кінець 2-го року. За зберігання
насіння вміст каротиноїдів зменшується в середньому на 30%, а вітаміну Е – на 10,7%.
Максимальне збільшення суми амінокислот наприкінці зберігання було відзначене у насіння
гібриду Персей – 36,7%.
Довговічність насіння олійних культур зумовлюється видовими особливостями,
чинниками його вирощування, збирання та зберігання. За зберігання насіння олійних
культур за стабільно низьких позитивних (+50С) або від’ємних температур, його
довговічність зберігається впродовж тривалого періоду. Період післязбирального дозрівання
насіння соняшнику виявляється в підвищенні його схожості та триває 2 – 8 місяці.
Господарська довговічність насіння соняшнику, за зберігання його в умовах змінних
температур і вологості повітря («ex situ»), становить 7 – 8 місяців після збирання. Xімічний
склад насіння зумовлює мінливість показників посівної якості насіння.
Урожайність соняшнику за вирощування в умовах Південного Степу України
коливається від 1,16 до 2,76 т/га, залежно від гідротермічних умов року та елементів
технології вирощування. Високоефективним є комбіноване застосування регуляторів росту
антистресової дії та елементів живлення.
Сафлор формує врожайність в межах від 1,29 до 1,47 т/га. За застосування
регуляторів росту для передпосівної обробки насіння, врожайність збільшується до 2,18 т/га.
Найбільша врожайність рослин сафлору була у 2016 році за передпосівної обробки АКМ на
фоні мінерального живлення – 2,38 т/га. Частка участі чинників у формуванні врожайності
сафлору становить: «живлення» – 21,9%; «регулятори росту» – 32,1%; «погодні умови» –
27,3%; взаємодія двох останніх – 11,7%. За використання регулятора росту АКМ
врожайність сорту Лагідний в середньому зростає на 28,4%, а сорту Сонячний – на 22,8%.
Кореляція між кількістю опадів та добривами на врожайність сафлору склала r= -0,987.
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Урожайність льону олійного складає 1,08 – 1,55 т/га, за передпосівної обробки
насіння регуляторами росту зростає до 1,84 т/га. Ефективність дії регуляторів росту суттєво
залежить від концентрації їх використання. Збільшення врожайності льону олійного за дії
АКМ у концентрації 0,0015 г/л склало 20,1%; 0,015 г/л – 10,1%.
Вміст жиру в насінні соняшнику коливається від 31,8 до 43,3%, за дії регуляторів
росту – від 33,8 до 44,8%, мінеральних добрив – від 42,6 до 46,3%. У насінні сафлору
накопичувалося жиру від 27,7 до 32,6%, за дії регуляторів росту – 28,4 – 33,1%; мінеральних
добрив – 30,1 – 31,7%, комбінованої дії мінеральних добрив і регуляторів росту – 30,4 –
32,5%. Вміст жиру в насінні льону олійного складає – 35,5 – 38,3%, за дії регуляторів росту –
36,4 – 39,1%.
За виробництва сафлору використовується насіння для переробки на високоякісну
олію, а також і пелюстки суцвіть, як харчова добавка, що забезпечує додатковий прибуток,
зростання рентабельності вирощування цієї культури. Встановлено тісний, зворотній
кореляційний зв'язок між вмістом вітаміну Е та кислотним числом у сафлоровій олії r= 0,807.
Практична значущість: результати досліджень можуть бути використані для
розробки інноваційних технологій вирощування польових культур.
Програма №0116U002733 «Розробка інтенсивних технологій виробництва
плодоовочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті Південного Степу України».
Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М.
Доведена доцільність призначення поливів за 75% ЕТ 0 з метою підвищення
оперативності та зменшення витрат за підтримання оптимальної вологості ґрунту та
активності продукційних процесів черешні. Його застосування обумовлює підтримання
вологості ґрунту в шарі 0,6 м не нижче 70% НВ, а відхилення поливних норм відносно РПВГ
70% НВ не перевищує 6% за зростання ефективності зрошення.
Підтримання РПВГ 70% НВ лише у шарі 0,4 м та за 50% ЕТ0 обумовлює
послаблення продукційних процесів черешні, що свідчить про невідповідність такого
режиму зволоження біологічним вимогам культури черешні. Переваг режиму зрошення за
РПВГ 70% НВ у шарі 0,8 см та за 100% ЕТ 0 за впливом на продукційні процеси черешні не
виявлено. Водночас витрати води зростають на 28-33% за зменшення ефективності зрошення
відносно дотримання даного режиму зволоження у шарі 0,6 см.
Використання розрахункового методу окрім агрономічної ефективності дозволяє
знизити витрати на призначення поливів на 2528,00–5518,00 грн. або 1,7-4,0 рази порівняно
до традиційного термостатно-вагового методу за скорочення до 95 % витрат електроенергії.
Крім того, останній потребує окрім вищих грошових витрат, високих затрат фізичної сили та
не відповідає вимогам оперативності призначення поливів упродовж вегетації.
Обґрунтовано параметри та динаміку формування контуру зволоження чорнозему
південного легкосуглинкового у насадженнях черешні. Показано, що формування
максимальної площі зволоження за РПВГ 70 % НВ та розрахункового шару 0,6 м
відбувається через 12 год. Після поливу за рахунок гравітаційного руху вологи у нижні шари
ґрунту і складає 1,42 м2 , що становить менше 10 % площі живлення рослин. Зважаючи на це,
рекомендовано встановити додаткові крапельниці на відстані 0,4-0,5 м з двох сторін
стовбура дерева.
Найбільшу економію поливної води на 25-36 % за дотримання вологості ґрунту не
нижче 70 % НВ обумовило використання тирси відносно чорного пару та мульчування
чорним та білим агроволокном за зменшення матеріальних витрат на понад 33 %. Водночас,
визначено певні переваги білого агроволокна щодо покращення термічного режиму, економії
води на 6-14 %, зменшення на 1–2 кількості поливів та збільшенням на 5-14 днів
міжполивного періоду відносно чорного пару та традиційного чорного агроволокна.
Визначено агрономічні та економічні переваги ресурсозберігаючої системи
удобрення із застосуванням гумінового препарату за рахунок покращення поживного
режиму ґрунту та економії органічних і мінеральних добрив на 50 %. також доведено, що
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поєднання фертигації з позакореневими підживленнями мікродобривами сприяли оптимізації
вмісту макро- та мікроелементів в листках черешні як важливої складової процесу живлення.
Уточнено оптимальні умови поглинання поживних речовин деревами черешні. для
забезпечення максимальної ефективності їх засвоєння рівень вмісту у ґрунті становить для
N-NO 3 – 9,0÷20,7 мг/кг, Р 2 О 5 – 6,5÷8,8 мг/100 г, К 2 О – 19÷30 мг/100 г і досягається 4кратним внесенням N 15 P 15 K 15 способом фертигації.
Відмічено стійку тенденцію до підвищення урожайності черешні за використанням
мульчування у поєднанні зі зрошенням, фертигацією та позакореневими обробками
мікродобривами, що забезпечило отримання, у 2019 році 4,2-4,5 т/га плодів, у 2020 р. – 2,12,2 т/га плодів, незважаючи на пошкодження 53-99 % генеративних утворень унаслідок
весняних приморозків 2019 р. та 2020 р. За парової системи утримання ґрунту і зрошення цей
показник був нижчим у середньому на 18 %.
Вищу ефективність зрошення молодих насаджень черешні на рівні 2,5-4,1 кг/м3 у
середньому за 2019-2020 рр. обумовило підтримання вологості ґрунту не нижче 70 % НВ у
шарі ґрунту 0,6 м, зокрема з використання тирси для мульчування міжрядь, та за 75% ЕТ 0 .
Практична значущість: результати досліджень можуть бути використані для
розробки інноваційних технологій вирощування плодових та овочевих культур.

Створення науково-технічної продукції – таблиця 5
Створено НТП, в тому числі:
Назва НТП
– нової техніки
1. …
…
– нових технологій
1. …
…
– нових матеріалів
1. …
…
– сортів рослин та порід тварин
1. …
…
– методів, теорій
1. …
…
– інше
1. …
…
8.

9.
Впровадження науково-технічної продукції у виробництво –
таблиця 6
Впроваджено НТП у виробництво,
Назва НТП1)
в тому числі:
– нової техніки
1. …
…
– нових технологій
1. …
…
– нових матеріалів
1. …
….
– сортів рослин та порід тварин
1. …
…
– методів, теорій
1. …
…
– інше
1. …
1)

відмітити НТП, створену і впроваджену в звітному році
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10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний
процес – таблиця 7
Впроваджено НТП у навчальний процес,
Назва НТП1)
в тому числі:
– нової техніки
1. …
…
– нових технологій
1. Ґрунтова та рослинна
діагностика та її
використання для розробки і
коригування системи
удобрення (кафедра
рослинництва імені проф.
В.В. Калитки, дисципліни –
ґрунтознавство,
землеробство, агрохімія,
системи сучасних
інтенсивних технологій,
системи удобрення).
2. Використання регуляторів
росту в інтенсивних
технологіях вирощування
сільськогосподарських
культур (кафедра
рослинництва імені проф.
В.В. Калитки, дисципліни агрохімія, рослинництво,
системи сучасних
інтенсивних технологій,
оптимізація живлення).
3. Інтегрована система захисту
в інтегрованих технологіях
вирощування
сільськогосподарських
культур (кафедра
рослинництва імені проф.
В.В. Калитки, дисципліни –
захист рослин,
фітосанітарний моніторинг).
Методика визначення
посівних якостей насіння
сільськогосподарських
культур (кафедра
рослинництва імені проф.
В.В. Калитки, дисципліни –
насіннєзнавство,
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1)

– нових матеріалів

1.

– сортів рослин та порід тварин

1.

– методів, теорій

1.

– інше

1.

насінництво і насінницький
контроль)
…
…
…
…
…
…
…
…

відмітити НТП, створені у звітному році

11.
таблиця 8

№

Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду –

Назва
розробки1),
автор(и)
розробки

1.
1.
1.

2.

Вплив
біопрепарату
«Біо-гель» на
урожайність та
якість
зерна
пшениці озимої
сорту
Шестопалівка в
умовах
Південного
Степу України
Білоусова З.В.
Лобков О.А.
Сортові
властивості
формування
врожайності
озимого
ячменю
в
умовах
Південного
Степу України

Важливі
Місце
Документ
Практичні
показники, які впровадження
альне
результати,
характеризую
(назва
підтверд які отримано
ть рівень
організації,
ження
від
отриманого
відомча
впровадж впровадженн
наукового
належність,
ення3)
я4)
результату2)
адреса)
У навчальний процес ТДАТУ
х
У виробництво в ННЦ ТДАТУ
х
За межами ТДАТУ
Комплексне
використання
препарату «Біогель» сприяло
зростанню
врожайності на
24% порівняно з
контролем

ФГ «Діоніс і Ко»
Іванівського
району
Херсонської
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
07.09.2020

Біологічна
урожайність
ячменю озимого
сорту Луран
перевищила
відповідний
показник для
сортів Майстер
Зернограда та

ТОВ Агрофірма
«Приазовська»
Бердянського
району
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
10.09.2020
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3.

4.

5.

6.

Білоусова З.В.
Новосад К.В.
Вплив системи
живлення
на
формування
зеленої
маси
ехінацеї
пурпурової
Кліпакова
Ю.О.
Шевченко А.

Буревій на 1928%
Вирощування
ехінацеї
пурпурової
сорту Чарівниця
на півдні
України за умов
зрошення та
системи
живлення
N90P90K90 з
позакореневим
застосуванням
мікродобрива
Brexil Valagro
сприяє
отриманню
якісної сировини
в 1-й рік
вегетації та
переходу до
генеративного
періоду.
Особливості
Кращими
формування
сортами в
урожайності
умовах
різних сортів господарства
пшениці озимої були Сталева та
в
умовах Подолянка.
Південного
Вони
Степу України сформували
Кліпакова
найбільшу
Ю.О.
врожайність
Панченко О.О.
Продуктивніст Найвищу
ь
пшениці врожайність в
озимої залежно умовах
від
сортових господарства
особливостей
сформував сорт
при
пшениці озимої
вирощуванні в Шпалівка
богарних
умовах Степу
України
Покопцева
Л.А.
Зюзін С.В.
Формування
В польових
продуктивності умовах кращий
пшениці озимої результат
залежно
від показав варіант з
передпосівної
протруйниками
обробки
Венцедор та

ННЦ ТДАТУ

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
28.11.2020

ТОВ
«Сільськогоспод
арські
інвестиції»
Мангушський
район
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
18.08.2020

ТОВ
«Благовіщенка»
Кам’янськоДніпровського
району
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
07.09.2020

ТОВ
«Токмачани»
Чернігівський
район
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
27.08.2020
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7.

8.

9.

насіння
в
умовах півдня
України
Малюк Т.В.
Лисенко А.В.
Особливості
формування
продуктивності
гібриду
соняшника
Неома за дії
комплексного
добрива
з
мікроелемента
ми в умовах
Південного
Степу України
Покопцева
Л.А.
Мельников
В.С.
Вплив
агрометеоролог
ічних умов на
формування
врожайності
пшениці озимої
в
умовах
Південного
Степу України
Єременко О.А.
Воронін В.О.
Вплив
обробітку
ґрунту
на
продуктивність
соняшника
в
умовах
недостатнього
зволоження
Південного
Степу України
Єременко О.А.
Шеремета І.В.

10. Вплив

нових
мікродобрив на
продуктивність
пшениці озимої
в
умовах

Конект

Обробка
вегетуючих
рослин
соняшника
комплексним
добривом Partner
з
мікроелементам
и суттєвої
прибавки
врожаю не дав

ПСП
«Приморський»
Приморського
району
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
05.10.2020

Серед
досліджуваних
сортів пшениці
озимої в
посушливих
гідротермічних
умовах зони
найбільшу
врожайність
зерна
сформувала
Шестопалівка
Рослини
соняшнику, що
були вирощені у
дослідному
варіанті
(обробіток
ґрунту за
системою Striptill), сформували
на 11% вищий
врожай, ніж у
контрольному
варіанті (при
класичному
обробітку
ґрунту)
В результаті
обробки посівів
пшениці озимої
у фазі кущення
біопрепаратом

ТОВ «Агроплюс
сервіс»
Приморського
району
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
14.09.2020

ТОВ «РОСІЯ»
Мелітопольськог
о району
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
12.10.2020

ФОП «Маргарян
Л.С.» м.
Мелітополь
Запорізької
області

Акт
Розроблено
впровадже практичні
ння
від рекомендації
09.09.2020
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Південного
Степу України
Герасько Т.В.
Маргарян С.Л.

Азотофіт-р
виявлено
підвищення
врожайності і
якості зерна у
дослідному
варіанті

1)відмітити

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

12.
№

1

Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9
Вид
Дата публікації
Номер
Назва
охоронно
відомостей про
П.І.Б.
охоронног винаходу,
го
подання/видачу
автора(ів)
о
наукового
документ
охоронного
документу
твору
1)
у
документу
Подано заявок на отримання охоронного документу
х
Отримано охоронних документів

1
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).
14.
Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що
входять до наукометричних баз даних – таблиця 10
№

П.І.Б.1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всього
в т.ч.
молоді
вчені
1)
2)

Scopus
цит.

1)

1)

h

Web of science
цит.1)
h1)

Єременко О.А.
Покопцева Л.А.
Білоусова З.В.
Малюк Т.В.
Козлова Л.В.
Тодорова Л.В.
Кліпакова Ю.О.
Кенєва В.А.

Google Scholar
цит.1)
h1)
104
6
33
4
45
3
24
3
22
3
15
2
6
1
1
1
250
23
52
5

цитування та h- індекс – всього на кінець року;
відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років)

15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з
доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах:
всього, в т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних).
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15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри –
таблиця 11
Місце та дата
Тема
проведення
доповіді
Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ

№

П.І.Б.1)

1.

Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.

Назва заходу

Гончарівські читання:
Міжнар. наук.-практ.
конф. присвяченої 91річчю з дня
народження доктора
с.-г. наук, проф.
Гончарова М.Д.
Малюк Т.В.,
Інновації в
Козлова Л. В., садівництві: ІV
Пчолкіна Н.Г. міжнар. наук.
Інтернет-конф.

м. Суми, 25-26
травня 2020 р.

Формування якості
плодів яблуні та груші
в залежності від умов
азотного живлення
рослин

м. Умань, 23
березня 2020 року

3.

Малюк Т.В.

Херсон: ІЗЗ
НААН, 2020 р.

Ресурсоощадні
елементи технології
краплинного
зрошення черешні в
умовах Південного
Степу
Сучасні аспекти
застосування добрив у
зрошуваних садах
півдня України

4.

Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.

5.

Малюк Т.В.

6.

Покопцева
Л.А.,
Нєжнова Н.Г.

7.

Козлова Л. В.

2.

Науково практичні
основи формування
інноваційних
агротехнологій –
новітні підходи
молодих вчених:
Міжнар. наук.-практ.
online конф. мол. вчен.
Сучасні виклики і
актуальні проблеми
науки, освіти та
виробництва:
міжгалузеві диспути:
III міжнар. наук.практ. Інтернет-конф.
Селекція, генетика і
технології
вирощування
сільськогосподарських
культур: VIIІ
Міжнародна науковопрактична
конференція молодих
вчених і спеціалістів
Селекція, генетика і
технології
вирощування
сільськогосподарських
культур: VIIІ
Міжнародна науковопрактична
конференція молодих
вчених і спеціалістів
Науково практичні

м. Київ, 15 квітня
2020 р.

Оцінка сучасного
стану та напрямки
розвитку садівництва
на півдні України

с. Центральне,
МІП імені В.М.
Ремесла, 24 квітня
2020 р.

Складові ефективного
ведення садівництва в
умовах півдня
України. Селекція,
генетика та технології
вирощування
сільськогосподарських
культур

с. Центральне,
МІП імені В.М.
Ремесла, 24 квітня
2020 р.

Продуктивність
соняшнику
вітчизняної селекції в
умовах південного
Степу України

Херсон: ІЗЗ

Визначення поливного
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

основи формування
інноваційних
агротехнологій –
новітні підходи
молодих вчених:
Міжнар. наук.-практ.
online конф. мол. вчен.
Козлова Л.В. Селекція, генетика і
технології
вирощування
сільськогосподарських
культур: VIIІ
Міжнародна науковопрактична
конференція молодих
вчених і спеціалістів
Малюк Т.В.,
Інновації в освіті,
Козлова Л.В., науці та виробництві:
Пчолкіна Н.Г. IV Міжнар. наук.практ. конф. до 100
річчя з дня
народження
професора М. А.
Білоножка
Малюк Т.В.,
Інновації в освіті,
Козлова Л.В. науці та виробництві:
матер. IV Міжнар.
наук.-практ. конф. до
100 річчя з дня
народження
професора
М.А. Білоножка
Малюк Т.В.,
ІІІ Міжнародна
Козлова Л.В., науково-практична
Пчолкіна Н.Г. конференція
«Кліматичні зміни та
сільське господарство.
Виклики для аграрної
науки та освіти»
ІІІ Міжнародна
Білоусова
науково-практична
З.В.
конференція
«Кліматичні зміни та
сільське господарство.
Виклики для аграрної
науки та освіти»
ІІІ Міжнародна
Онищенко
науково-практична
О.В.,
конференція
Федосова
«Кліматичні зміни та
А.О.,
сільське господарство.
Веренчук
Виклики для аграрної
А.О.,
Єременко
науки та освіти»
О.А.

НААН, 2020 р.

режиму плодових
культур

с. Центральне,
МІП імені В.М.
Ремесла, 24 квітня
2020 р.

Метод визначення
поливного режиму
плодових дерев у
Південному Степу за
краплинного
зрошення.

м. Київ, 24-25
листопада 2020 р.

Технологія
краплинного
зрошення черешні в
умовах півдня
України.

м. Київ, 24-25
листопада 2020 р.

Ефективність
мікрозрошення
плодових культур.

м. Київ, червень
2020 року

Ресурсоощадні
елементи технології
краплинного
зрошення черешні в
умовах Південного
Степу

м. Київ, червень
2020 року

Особливості настання
ЧВВВ та його вплив
на урожайність
пшениці озимої за
умов змін клімату

м. Київ, червень
2020 року

Агрометеорологічні
умови формування
врожаю олійних
культур в умовах
Південного Степу
України
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Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ
1.

2.

3.

Малюк Т.В.,
Досягнення та
Козлова Л.В., концептуальні
Пчолкіна Н.Г. напрями розвитку с.-г.
науки в сучасному
світі: ІІІ Всеукр.
Наук.-практ. конф.,
присвяч. 115-річчю від
д.н. видатного
вченого-селекціонера
О.Т. Галки
Малюк Т.В.,
Генетика і селекція в
Пчолкіна Н.Г. сучасному
агрокомплексі:
Всеукр. наук.-практ.
конф.
Козлова Л.В., Генетика і селекція в
Малюк Т.В.
сучасному
агрокомплексі:
Всеукр. наук.-практ.
конф.

с. Олександрівка,
30 березня 2020 р.

Зрошення як складова
стратегії розвитку
садівництва у
Південному Степу
України

м. Умань, 16
жовтня 2020 р.

Визначення потреби
плодових культур у
мінеральному
живленні.

м. Умань, 16
жовтня 2020 р.

Методи оперативного
планування поливного
режиму черешні.

Конференції, які відбулися в ТДАТУ
1.
Науково-практичні семінари
1.

Білоусова
З.В.

2.

Білоусова
З.В.

3.

Білоусова
З.В.

4.

Журавльова
О.В.

1)

семінар «Вплив
агрометеорологічних
умов Півдня України
2019/2020 на стан і
розвиток озимих
культур та підбір
відповідного
комплексу
агроприйомів»
Науково-практичний
семінар
агровиробників
Приазовського району

м. Мелітополь,
Оцінка стану та
ТДАТУ, 12 лютого розвитку озимих
2020 року
культур та
рекомендації щодо їх
живлення

Науково-практичний
семінар
агровиробників
Мелітопольського
району
Науково-практичний
семінар
агровиробників
Мелітопольського
району

м. Мелітополь, 13
березня 2020 року

смт Приазовське,
25 лютого 2020
року

м. Мелітополь, 13
березня 2020 року

Оцінка стану та
розвитку озимих
культур та
рекомендації щодо їх
живлення
Оцінка стану та
розвитку озимих
культур та
рекомендації щодо їх
живлення
Особливості захисту
сільськогосподарських
культур у 2020 році

відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років)
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15.2 Перелік конференцій та
організованих кафедрою – таблиця 12
№

Назва заходу

науково-практичних

Кількість
учасників

Місце та дата проведення
Міжнародні конференції

1.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2019
року

1.

Всеукраїнські конференції

м. Мелітополь, ТДАТУ, 12.11.2020 р.

Науково-практичні семінари
Агробіологічні м. Мелітополь, ТДАТУ, 9.11особливості ви- 20.11.2020 р.
рощування
польових
культур в
умовах Південного Степу
Укра-їни

1.

16.
№
1.

семінарів,

30

12

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 та аспіранти (докторанти)
кафедри (П.І.Б., назва установи, що надали грант (стипендію), термін
фінансування, обсяг фінансування)
18.

Участь у виставках – таблиця 15

№

Назва
виставкових заходів,
ПІБ учасника (ів)

1.

День міста
Мелітополь

Місце та дата
проведення
м. Мелітополь, 27
вересня 2020 року

Перелік виставлених
експонатів
Снопові зразки, карта України із
насіння пшениці, інформаційні
буклети

19. Робота над дисертаціями
19.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16
№

П.І.Б.
дисерт

Тема
дисерта

Науковий
керівник

Дата
затвердже

Дата
предста

Шифр
спецради

Вид
навчан
26

анта

ції

(консульта
нт) вчений
ступень,
вчене
звання

ння теми
дисертації
Вченою
радою

влення
дисерта
ції до
захисту

подання
дисертації
до захисту,
назва
установи

ня

1.

Пушка
рьов
І.М.

Єременко
О.А., д.с.г.н., доцент

Протокол
№4 від 24
жовтня
2016 р.

2020 р.

К 38.806.03,
Миколаївськ
ий
національни
й аграрний
університет

очне

2.

Євтуш
енко
О.Г.

Білоусова
З.В., к.с.г.н.

Протокол
№4 від 24
жовтня
2016 р.

2020 р.

К 38.806.03,
Миколаївськ
ий
національни
й аграрний
університет

очне

3.

Онище
нко
О.В.

Єременко
О.А., д.с.г.н., доцент

Протокол
№4 від 24
жовтня
2016 р.

2020 р.

К 38.806.03,
Миколаївськ
ий
національни
й аграрний
університет

очне

4.

Веренч
ук А.О.

Інновації
в
інтенсив
них
технолог
іях
вирощув
ання
ріпаку
озимого
в
Степовій
зоні
України
Обґрунту
вання
особливо
стей
використ
ання
регулято
рів росту
рослин в
технолог
іях
вирощув
ання
озимої
пшениці
в
Степовій
зоні
України
Інновації
в
інтенсив
них
технолог
іях
вирощув
ання
соняшни
ку в
Степовій
зоні
України
Обґрунту
вання

Єременко
О.А., д.с.-

Протокол
№3 від 31

2021 р.

К 38.806.03,
Миколаївськ

очне
27

5.

Кенєва
В.А.

6.

Федосо
ва А.О.

агротехн
ологічни
х
прийомів
підвищен
ня
урожайн
ості
соняшни
ку в
ланці
сівозміни
«соняшн
ик – пар
– озима
пшениця
» за умов
недостат
нього
зволожен
ня
«Агробіо
логічне
обгрунту
вання
елементі
в
технолог
ії
вирощув
ання
пшениці
озимої в
Південно
му Степу
України»
Оптиміза
ція
елементі
в
технолог
ії
вирощув
ання
сафлору
красильн
ого в
умовах
Південно
го Степу
України

г.н., доцент

жовтня
2017 р.

ий
національни
й аграрний
університет

Білоусова
З.В., к.с.г.н.

Протокол
№3 від 30
жовтня
2018 р.

2022 р.

К 38.806.03,
Миколаївськ
ий
національни
й аграрний
університет

очне

Єременко
О.А., д.с.г.н., доцент

Протокол
№3 від 29
жовтня
2019 р.

2023 р.

К 38.806.03,
Миколаївськ
ий
національни
й аграрний
університет

очне
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19.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами
кафедри – таблиця 17
П.І.Б.
дисерт
анта

Тема
дисертац
ії

№

Спеціаль
ність
(назва,
шифр)

Вид
дисертац
ії

Шифр
спеціалізова
ної вченої
ради, назва
установи, в
якій
захищена
дисертація

Дата
захисту

Дата
присудж
ення
науково
го
ступеню

1.
19.3 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри –
таблиця 18

№

П.І.Б.
керівник
а

Тема
дисертації

П.І.Б.
дисерт
анта

Спеціаль Вид
Шифр
Дата
ність
дисер спеціалізованої
захист
(назва,
тації вченої ради, назва
у
шифр)
установи, в
якій захищена
дисертація

20. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових
праць, монографій, опонування дисертацій
20.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 19
П.І.Б.
Тема
П.І.Б.
Спеціаль
Вид
Шифр
Дата
реценз
дисертації
Дисерта
ність
дисерт
спецзахисту
ента
нта
(назва,
ації
ради,
дисерт
шифр)
назва
ації
установ
№
и, в
якій
захищен
а
дисерта
ція
Рецензування дисертації
1.
Підготовка експертного висновку по дисертації
1.
Опонування дисертацій
1.
Підготовка відгуків на автореферати дисертацій
1. Єреме
НауковоПаламар 06.01.09 –
д.с.Д
07.05.2
нко
теоретичне
чук В.Д. рослинни
г.н.
71.831.0
020
О.А. обґрунтування
цтво
1
технології
29

2.

Єреме
нко
О.А.

3.

Єреме
нко
О.А.

4.

Єреме
нко
О.А.

5.

Єреме
нко
О.А.

6.

Єреме
нко
О.А.

вирощування
та
адаптивності
гібридів
кукурудзи для
виробництва
біоетанолу в
умовах
Лісостепу
правобережног
о
Вплив строків
сівби та
мікродобрив
на
продуктивніст
ь сортів
ячменю
озимого в
умовах Півдня
України
Оптимізація
технологій
вирощування
ріпаку озимого
в умовах
Лівобережного
Лісостепу
України
Теоретичні
основи
створення
високопродукт
ивних сортів
льону олійного
в умовах
Степу України
Екологічне
обґрунтування
розширення
асортименту
дендрофітів
урбанізованого
середовища
(на прикладі
Полтавського
геоботанічного
округу)
Теоретичні
основи та
практичні

Нагірни
й В.В.

06.01.09 – к.с.-г.н.
Д
рослинни
67.830.0
цтво
1

25.06.2
020

Бондарч 06.01.09 – к.с.-г.н.
Д
ук І.Л. рослинни
55.859.0
цтво
3

03.07.2
020

Поляков 06.01.05 –
а І.О.
селекція і
насінницт
во

Д
08.353.0
1

23.07.2
020

Тимоше
нко
Л.М.

03.00.16 – к.с.-г.н.
Д
екологія
26.371.0
1

27.08.2
020

Марчен
ко Т.Ю.

06.01.05 –
селекція і
насінницт

04.11.2
020

д.с.г.н.

д.с.г.н.

Д
67.379.0
1

30

7.

8.

результати
селекції
гібридів
кукурудзи
інтенсивного
типу для умов
зрошення
Єреме
Формування
нко
екологічного
О.А.
стану басейну
річки Молочна
Єреме
Науковонко
теоретичне
О.А. обґрунтування
і агротехнічні
основи
вирощування
цикорію
коренеплідног
о в умовах
правобережног
о Лісостепу
України

во

Скиба
В.П.

03.00.16 – к.с.-г.н. К.47.104 09.12.2
екологія
.05.
020

Ткачук
О.В.

06.01.09 –
рослинни
цтво

д.с.г.н.

Д
71.831.0
1

20.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників
наукових праць – таблиця 20
П.І.Б.
Монографії,
рецензента
Збірники наукових
Наукові
№
навчальні
1)
(редактора, члена
праць
журнали1)
посібники1)
редколегії )
Білоусова З.В.
VIIІ Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій та
екології: матеріали
VIIІ Всеукр. наук.техн. конф., 01-18
листопада 2020 р.
Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. 128
1.
с.
1)у

відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел

21.
Науково-технічна творчість молоді
21.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22
№
П.І.Б.
Тема

П.І.Б. та № групи
31

1.

керівника

дослідження
гуртка

учасника гуртка

Білоусова З.В.
Кліпакова
Ю.О.
Кенєва В.А.

Обґрунтування
антистресових
прийомів в
інтегрованих
ресурсозберігаючи
х технологіях
вирощування
зернових культур

Муха В., Лобков О., Новосад К.,
Ольшанська В., Панченко О., Шевченко
А., Шеретов О., Кравчук С., Гришун Г.,
Данюк К., Коваленко О., Колеснік С.,
Мезенцев В., Михальчук О., Шевченко
Д., Шибаєв В., Ісмаілов Н., Руденко С.,
Тарасов В., Агапов В., Ситник І., Мовлик
І.
Семенова К., Борисенко Р., Зуб С.,
Байляк В., Клиновий А., Олексенко А.,
Онищенко О., Фесенко В., Черкашин Р.,
Сур М., Фірцовіч М., Холод В., Вороніна
А., Дмитрик А., Опанасенко Є., Приймак
Д., Присяжнюк О., Коваль Є., Лісова А.,
Черська А., Воронін В., Мазур Р.,
Матвієнко Д., Нежнова Г., Помбухчій
М., Берлова Х., Богачьова А., Зюзін С.,
Мельников В., Шеремета О.,
Ковалевська К., Мовчан Д., Тиховод В.
Константинов І., Новикова А., Сердюк
О., Чернов А., Тараненко І., Карплюк В.,
Куртмеметов Р.

2.

Єременко О.А.
Покопцева
Л.А.
Онищенко О.В.
Федосова А.О.

3.

Тодорова Л.В.

4.

Журавльова
О.В.
Нєжнова Н.Г.

5.

Малюк Т.В.
Козлова Л.В.

Особливості
вирощування
олійних культур в
умовах
недостатнього
зволоження
Степової зони

Фітоенергетичні та
нетрадиційні
кормові культури
Удосконалення
систем
інтегрованого
Коваленко А., Іванов І., Ковалевська К.,
захисту
Сивець Б., Ливоненко Г., Мовчан Д.,
сільськогосподарсь
Найдьонов О., Печта Д., Потапова В.
ких культур Півдня
України
Наукові основи
збереження
Байляк В., Іванча А., Холод В., Ситник І.,
родючості і
Борисенко Р., Михальчук О., Гоман І.,
раціонального
Лисенко А., Рябошапка Ю., Щербина С.,
використання
Ярошевський Я., Рагулін О., Проценко
зрошуваних ґрунтів
Д., Проніна В., Тартус А., Мовчан М.
Південного Степу
України

Всього,
87
Х
осіб
21.2 Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК та ін. колективах (П.І.Б.,
керівник)
21.3 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок
коштів замовників (П.І.Б., група тема, шифр, керівник)
21.4 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок
коштів державного бюджету (П.І.Б., група, тема, державний
реєстраційний номер, керівник)
21.5 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються в межах
робочого часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний
реєстраційний номер, керівник)
32

21.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР –
таблиця 23
П.І.Б. та №
Тема
П.І.Б.
№
групи
дипломного проекту (роботи)
керівника
виконавця
Рекомендовані до впровадження
1.
Впроваджені в ННЦ університету
1.
21.7 Студенти, які взяли участь у Всеукраїнських та міжнародних
олімпіадах - таблиця 24
Вид заохочення
Вид олімпіади,
(дипломи,
П.І.Б.,
№
Предмет
місце і дата її
грамоти,
№ групи
проведення
зайняте місце
тощо)
1.
21.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця
25
№

П.І.Б.,
Місце та дата
Тема
Назва заходу
№ групи
проведення
доповіді
Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ

1.
Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ
1.
1.

2.

Конференції, які відбулися в ТДАТУ
Богачова
VIIІ
ТДАТУ, 12
А.В., 22 МБ
Всеукраїнська
листопада 2020
АГ
науково-технічна року
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
Семенова
VIIІ
ТДАТУ, 12
К.О., 11 МБ
Всеукраїнська
листопада 2020
АГ
науково-технічна року
конференція

Урожайність
соняшнику
гібриду Аркадiя
за дії
комплексного
добрива Partner
в умовах
Південного
Степу України
Особливості
росту і розвитку
соняшнику
гібриду Аркадiя
33

3.

Черняєва
Г.С., 21 МБ
АГ

4.

Лобков О.А.,
21 МБ АГ

5.

Новосад
К.В., 22 МБ
АГ

6.

Гоман І.О.,
22 МБ АГ

магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

залежно від
пoзакoреневoгo
підживлення
препаратом
Partner в умовах
Південного
Степу України
Екологічна
пластичність і
стабільність
гібридів
соняшнику
(Helianthus
аnnuus L.) в
умовах
Південного
Степу України

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Вплив
біопрепарату на
формування
врожайності
пшениці озимої
сорту
Шестопалівка

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Сортові
особливості
формування
врожайності
ячменю озимого
за стресових
умов
Південного
Степу України

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Формувaння
продуктивноcті
пшениці озимої
зaлежно від
попередника в
умовах
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7.

Лисенко
А.В., 21 МБ
АГ

8.

Сапронов
Н.В., 12 МБ
АГ

9.

Панкратов
С.В., 12 МБ
АГ

10.

Шевченко
А.І., 22 МБ
АГ

підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових

Південого
Степу України

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Особливості
формування
урожайності
озимої пшениці
залежно від
передпосівної
обробки насіння

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

До питання про
вплив системи
удобрення на
гумусний стан
ґрунту в
плодових
насадженнях

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Досвід боротьби
з бур’янами в
посівах
соняшника

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Вплив системи
живлення на
формування
зеленої маси
ехінацеї
пурпурової

35

11.

12.

13.

14.

досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
Новикова
VIIІ
А.В., 12 МБ
Всеукраїнська
АГ
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
Сердюк О.В., VIIІ
12 МБ АГ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
Чернов А.В., VIIІ
12 МБ АГ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
Константінов VIIІ
І.М., 11 МБ
Всеукраїнська
АГ
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Сортові
особливості
формування
урожайності
ячменю озимого
в умовах
Південного
Степу України
на зрошенні

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Удосконалення
норми висіву
пшениці озимої
сорту Наснага в
умовах
зрошення на
півдні України

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Ефективність
використання
різних норм
азотних добрив
при підживленні
пшениці озимої
в богарних
умовах півдня
України

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

Створення
конвеєру
продукції
петрушки при
вирощуванні в
плівкових
теплицях
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15.

Рослинництво.
Муха В.Р., 21 VIIІ
МБ АГ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.

16.

Клиновий
А.С., 12 МБ
АГ

17.

Фесенко
В.В., 12 МБ
АГ

ТДАТУ, 12
листопада 2020
року

VIIІ
ТДАТУ, 12
Всеукраїнська
листопада 2020
науково-технічна року
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
VIIІ
ТДАТУ, 12
Всеукраїнська
листопада 2020
науково-технічна року
конференція
магістрантів і
студентів за
підсумками
наукових
досліджень 2020
року. Секція
Рослинництво.
Науково-практичні семінари

Особливості
формування
врожайності
сортів пшениці
озимої залежно
від
припосівного
внесення
калійних добрив
в умовах
Південного
Степу України
Продуктивність
пшениці озимої
залежно від
способу
основного
обробітку
ґрунту в умовах
Південного
Степу України
Формування
урожайності
пшениці озимої
різних сортів в
умовах
Південного
Степу України

1.
21.9 Студентські наукові роботи, які взяли участь у державних та
регіональних конкурсах – таблиця 26
Установа,
П.І.Б.,
Назва
П.І.Б.
№
яка проводила
№ групи
Роботи
керівника
конкурс
1-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
1.
Богачова Особливості формування
Таврійський
Покопцева
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А.В.
22 МБАГ

врожайності соняшнику
державний
Л.А.
гібриду Аркадія (Euralis) агротехнологічний
залежно від
університет імені
позакореневої обробки
Дмитра Моторного
Partner в умовах Степу
України
Встановити оптимальні
Таврійський
параметри режиму
державний
Гоман І.О.
Козлова
2.
мікрозрошення в
агротехнологічний
22 МБ АГ
Л.В.
інтенсивних
університет імені
насадженнях яблуні
Дмитра Моторного
2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Особливості формування
урожайності пшениці
Вінницький
Муха В.Р.
озимої залежно від
національний
Білоусова
1.
11 МБАГ
впливу попередника в
аграрний
З.В.
умовах Південного
університет
Степу України
Інші конкурси (Запорізький обласний конкурс обдарованої молоді, ін.)
1. Черняєва Екологічна пластичність Запорізька обласна
Єременко
Г.С.
і стабільність гібридів
державна
О.А.
22 МБ АГ соняшнику (Helianthus
адміністрація
аnnuus L.) в умовах
Південного Степу
України
21.10 Студентські наукові роботи, які стали переможцями на державних
та регіональних конкурсах – таблиця 27
П.І.Б.
Вид заохочення
Назва
П.І.Б.
№ та № групи
(дипломи, грамоти,
Роботи
керівника
автора
зайняте місце тощо)
1-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
1.
2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
1.
Особливості
Диплом ІІІ ступеня
Білоусова
формування
З.В.
урожайності пшениці
Муха В.Р.
озимої залежно від
11 МБАГ
впливу попередника в
умовах Південного
Степу України
Інші конкурси (Запорізький обласний конкурс обдарованої молоді, ін.)
1. Черняєва Екологічна
Диплом переможця
Єременко
Г.С.
пластичність і
Обласного конкурсу
О.А.
22 МБ АГ
стабільність гібридів
для обдарованої
соняшнику (Helianthus
молоді у галузі
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аnnuus L.) в умовах
Південного Степу
України

сільськогосподарських
наук

21.11 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки – таблиця 28
Вид
Дата публікації
Номер
Назва
П.І.Б. та охоронно
відомостей про П.І.Б.
охоронног винаход
№
№ групи
го
видачу
співавт
о
у
автора(ів) документ
охоронного
орів
документу (твору)
1)
у
документу
Подано заявок на отримання охоронного документу
1.
Х
Отримано охоронних документів
1.
1) патент

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

21.12 Наукові публікації студентів (Додаток Б)
Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки,
пропозиції щодо заохочення співробітників
В цілому, кафедра організовує наукову роботу на достатньо високому
рівні, проте, все ще невирішеними залишаються проблеми публікацій
викладачів у міжнародних та вітчизняних виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз, зокрема Scоpus, що пов’язано з високою
вартістю публікацій.
Звіт розглянутий на засіданні кафедри: рослинництва імені професора
В.В. Калитки
Протокол №5 від 29.12.2020 р.
До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та
студентів (Додаток Б).
Відповідальний за інформаційний звіт_________________ Зоя БІЛОУСОВА
(підпис)
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Додаток А
Публікації викладачів кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки
Видавництво,
журнал
№

П.І.Б.
автора (ів)1)

Назва роботи

A

1

2

1.

Всього
1.

Герасько Т.В.
Тодорова Л.В.

х
Малюк Т.В.
Козлова Л.В.

2)

Тип
видання

(назва; рік; том; номер;
випуск; кількість сторінок
монографії, підручника,
посібника;
перша-остання сторінки
статі, тез)3)

(для українських:
фахове / не фахове;
для фахових видань:
вказати групу «А»,
«Б» чи «В»)

3

4

Монографії, підручники, посібники
опубліковані за кордоном (вказати країну)
Вплив
інокуляції Scientific
симбіотичними грибами developments
of
на
показники Ukraine and EU in the
продуктивності черешні area
of
natural
в умовах залуження sciences:
Collective
природними травами та monograph.
Riga:
гісопом лікарським
Izdevniecība “Baltija
Publishing”, 2020. P.
1. Р. 102-118. DOI:
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-73х
0/1.7
х
х
х
опубліковані в Україні
Розвиток
інтенсивних Херсон:
«ОЛДІсистем землеробства на ПЛЮС», 2020. 254 с.
зрошуваних
землях
України:
науковотехнологічне
забезпечення: методичні
рекомендації
х

Включення
Кількість
видання до
обліковоміжнародних
видавничих
наукометрич
(авторських
них баз
) аркушів
(назва НМБД) 4)

Імпактфактор5)

5

6

7

х
х

0,7
0,7

х
х

х

16

х
40

Всього

х

1.

Maliuk T.
Pachev I.

2.

S. Kiurchev
V. Verkholantseva
O. Yeremenko
F. Al-Nadzhar

3.

Yeremenko O.
Fedorchuk M.
Drobitko A.
Sharata N.
Fedorchuk V.
х

Всього
1.

O.A. Yeremenko
L.A. Pokoptseva
L.V. Todorova
A.V. Shepel

2.

Bilousova, Z.
Klipakova, Yu.
Keneva, V.
Priss, O.

3.

І. Є. Іванова
М. Є. Сердюк

х

х
х
Статті
опубліковані за кордоном (вказати країну)
Ecological Aspects of Journal of Mountain
х
Preservation and Fertility Agriculture on the
Increase of Irrigated Soils Balkans. Volume 23,
in the South of Ukraine
Number 1, 2020. Р
140-153. (Bulgaria)
Research and changes in 19th
International
х
berries using technology Scientific Conference
of freezing during storage Engineering for Rural
Development, Jelgava,
20.-22.05.2020.
Р.
997-1002. (Latvia)
Adaptability of Different WSEAS Transactions
Sunflower Hybrids to the on Environment and
Conditions of Insufficient Development. Volume
Moisturening
16, 2020. P. 330-340
(Athens)
х
х
х
х
опубліковані в Україні
Changes
in
the Ukrainian Journal of
biochemical composition Ecology 2020, 10(2),
of the seed material of 126-130,
doi:
sunflower hybrids during 10.15421/2020_74
Фахове /
long-term storage
група А
Forecasting of winter Ukrainian Journal of
wheat (Triticum aestivum Ecology, 2020, 10(3),
L.) yield for the Southern 36-43.
Steppe of Ukraine using
Фахове /
meteorological indices
група А
Формування смакових Наукові горизонти,
Фахове /
якостей плодів черешні 2020, №04(89), С.72група Б

х

16

х

Web of
Science

0,9
Scopus

0,4
Scopus

х

0,7
2,0

х

Web of
Science

0,3
Web of
Science

0,5
0,6
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

І. А. Кривонос
О. А. Єременко
Т. М. Тимощук
Єременко О.А.
Капінос М.В.

Герасько Т.В.
Єременко О.А.
Іванова І.Є.
Покопцева Л.А.
Розова Л.В.
Єременко О.А.
Юдицька І.В.
Малюк Т.В.
Козлова Л.В.
Пчолкіна Н.Г.
Прісс О.П.
Коротка І.О.
Кліпакова Ю.О.
Білоусова З.В.
Білоусова З.В.
Кенєва В.А.
Кліпакова Ю.О.
Єременко О.А.

під впливом погодних 81.
чинників
Вплив
передпосівної
обробки
насіння на
продуктивність сортів
гороху
посівного
в
умовах
Південного
Степу України
Показники
продуктивності черешні
за
сумісного
вирощування
з
лікарськими рослинами
Шкідники
в
насадженнях черешні в
умовах
південного
Степу України
Ефективність
краплинного зрошення
молодих
інтенсивних
насаджень черешні на
півдні України
Фонд сухих речовин
зелені васильків залежно
від
компонентного
складу субстрату
Посівна якість насіння
пшениці озимої залежно
від
компонентного
складу протруйників
Адаптивність
різних

Таврійський
науковий вісник, N
113, 2020, С. 41 - 48.
Фахове /
група Б

0,5

Фахове /
група Б

0,4

Фахове /
група Б

0,3

Фахове /
група Б

0,4

Фахове /
група Б

0,4

Фахове /
група Б
Не фахове

0,9
0,2

Таврійський
науковий вісник, N
113, 2020, С. 35 - 40.
Карантин і захист
рослин. №7-9(262),
20020. С. 16-19.
Зрошуване
землеробство,
№73. С.53-59.

2020.

Праці Таврійського
державного
агротехнологічного
університету. 2020.
Вип. 20, т. 1. С. 115121.
Вісник
аграрної
науки
Причорномор'я. 2020.
Випуск 3(107).
Агробізнес сьогодні,
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11.

Малюк Т.В.
Козлова Л.В.
Пчолкіна Н.Г.

12.

Білоусова З.В.

13.

14.

Малюк Т.В.

Малюк Т.В.

15.

Малюк Т.В.

16.

Тодорова Л.В.
Покопцева Л.А.

гібридів соняшнику до
умов
недостатнього
зволоження
Засоби
регулювання
водного режиму ґрунту
в насадженнях черешні
на Півдні України
Вибір сорту

№13(428),
липень
2020, С. 55-57.

«Садівництво
і
Виноградарство.
Технології
та
Інновації». №2 (21),
2020. С. 42-45.
Не фахове
Агрономія сьогодні.
2020. №3(18). С. 3537.
Не фахове
якості Управління якістю. Не фахове
добрив: №7(31), 2020. С. 5867.

Оцінка
мінеральних
нормативне
регулювання,
проблематика, поради.
Оцінка
якості Управління якістю. Не фахове
мінеральних
добрив: №8 (32), 2020. С. 68нормативне
74.
регулювання,
проблематика, поради.
Частина 2.
Оцінка
якості
мінеральних
добрив:
нормативне
регулювання,
проблематика, поради.
Частина 3.
Реалізація
наукової
складової
державного
іспиту
здобувачами
вищої
освіти
зі
спеціальності

0,3

0,2

0,6

0,4

Управління якістю. Не фахове
№11 (35), 2020. С.
64-76.

0,8
Удосконалення
Не фахове
освітньо-виховного
процесу в закладі
вищої освіти. Випуск
24 / Збірник науково-

0,3
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«Агрономія»
«Магістр»

17.

Нєжнова Н.Г.
Покопцева Л.А.
Журавльова О.В.
Нєжнова Г.С.

18.

Єременко О.А.
Онищенко О.В.

Всього

1.
2.
…

х

ОР методичних праць /
ТДАТУ: ред. кол.
В.М. Кюрчев, О.П.
Ломейко,
В.Т.
Надикто [та ін.]. Мелітополь: ТДАТУ,
2020. – 445-449 с.
Дуальна
освіта
як Удосконалення
Не фахове
елемент
практичної освітньо-виховного
підготовки здобувачів процесу в закладі
вищої
освіти
зі вищої освіти. Випуск
спеціальності
24 / Збірник науково«Агрономія»
методичних праць /
ТДАТУ: ред. кол.
В.М. Кюрчев, О.П.
Ломейко,
В.Т.
Надикто [та ін.]. Мелітополь: ТДАТУ,
2020. – 228-233 с.
Динаміка
змін Вісник ПДАА. 2020. Фахове /
біометричних
№ 4.
група Б
показників
рослин
соняшнику залежно від
основного
обробітку
ґрунту та регулятору
росту
в
умовах
Південного
Степу
України
х
х
х
Тези доповідей
опубліковані за кордоном (вказати країну)
х
х
х

0,4

х
х
х
х

1,3
8,8

х
х
х
х
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Всього
1.

2.

3.

х
Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.

Малюк Т.В.,
Козлова Л. В.,
Пчолкіна Н.Г.

Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.,
Пчолкіна Н.Г.

х
Формування
якості
плодів яблуні та груші в
залежності від умов
азотного
живлення
рослин.

Ресурсоощадні елементи
технології краплинного
зрошення черешні в
умовах
Південного
Степу
Зрошення як складова
стратегії
розвитку
садівництва
у
Південному
Степу
України.

х
опубліковані в Україні
Гончарівські
читання: матеріали
Міжнар. наук.-практ.
конф.
присвяченої
91-річчю
з
дня
народження доктора
с.-г.
наук,
проф.
Гончарова М.Д., м.
Суми, 25-26 травня
2020 р. Суми, 2020.
С. 109-111.
Інновації
в
садівництві:
матеріали ІV міжнар.
наук. Інтернет-конф.,
м. Умань, 23 березня
2020 року. Умань,
2020. С.26-29
Досягнення
та
концептуальні
напрями розвитку с.г. науки в сучасному
світі: матеріали ІІІ
Всеукр. Наук.-практ.
конф., присвяч. 115річчю
від
д.н.
видатного вченогоселекціонера
О.Т.
Галки,
с.
Олександрівка,
30
березня 2020 р. –
Вінниця, 2020. С.124-

х

х

х

х

х

0,2

х

0,3

х

0,3

х

х

х
х

х
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4.

5.

6.

7.

Малюк Т.В.

Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.

Малюк Т.В.

Покопцева Л.А.

Сучасні
аспекти
застосування добрив у
зрошуваних
садах
півдня України.

Оцінка сучасного стану
та напрямки розвитку
садівництва на півдні
України.

Складові ефективного
ведення садівництва в
умовах півдня України.
Селекція, генетика та
технології вирощування
сільськогосподарських
культур

Продуктивність

127.
Науково практичні
основи формування
інноваційних
агротехнологій
–
новітні
підходи
молодих вчених: зб.
Матер.
Міжнар.
наук.-практ.
online
конф. мол. вчен.
Херсон: ІЗЗ НААН,
2020. С143-146.
Сучасні виклики і
актуальні проблеми
науки,
освіти
та
виробництва:
міжгалузеві диспути
[зб. наук. пр.]: матер.
III міжнар. наук.практ. Інтернет-конф.
(Київ, 15 квітня 2020
р.). Київ, 2020. С.
120-124 с.
матер.
VIII
Міжнародна
науково-практична
конференція молодих
вчених і спеціалістів,
с. Центральне 24
квітня
2020
р.
Центральне:
МІП
імені В.М. Ремесла,
2020. С. 66.
Селекція, генетика і

х

х

0,3

х

0,3

х
х

0,1
0,1

х

х

х
х

х
х

х
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Нєжнова Н.Г.

8.

9.

Козлова Л.В.

Козлова Л.В.

соняшнику вітчизняної технології
селекції
в
умовах вирощування
південного
Степу сільськогосподарськи
України.
х культур: матеріали
VIIІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції молодих
вчених і спеціалістів
/
НААН,
МІП
ім..В.М.Ремесла, Мво
економіки,
торгівлі та сільського
господарства
України, Укр. ін.-т
експертизи
сортів
рослин. 24 квітня
2020 р. с.Центральне.
с.81
Визначення поливного Науково практичні
режиму
плодових основи формування
культур.
інноваційних
агротехнологій
–
новітні
підходи
молодих вчених: зб.
Матер.
Міжнар.
наук.-практ.
online
конф. мол. вчен.
Херсон: ІЗЗ НААН,
2020. С.102-105.
Метод
визначення Селекція, генетика та
поливного
режиму технології
плодових
дерев
у вирощування
Південному Степу за сільськогосподарськи
краплинного зрошення.
х культур матер. VIII

х

х

х

0,3
х

х

х

0,1
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10.

11.

12.

Білоусова З.В.

Онищенко О.В.,
Федосова А.О.,
Веренчук А.О.,
Єременко О.А.

Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.,
Пчолкіна Н.Г.

Особливості
настання
ЧВВВ та його вплив на
урожайність
пшениці
озимої за умов змін
клімату

Агрометеорологічні
умови
формування
врожаю олійних культур
в умовах Південного
Степу України

Ресурсоощадні елементи
технології краплинного
зрошення черешні в
умовах
Південного
Степу

Міжнародна
науково-практична
конференція молодих
вчених і спеціалістів,
с. Центральне 24
квітня
2020
р.
Центральне:
МІП
імені В.М. Ремесла,
2020. С. 46-47.
Кліматичні зміни та
сільське
господарство.
Виклики для аграрної
науки
та
освіти:
Матер. ІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. м.
Київ, червень 2020
року. С. 110-112.
Кліматичні зміни та
сільське
господарство.
Виклики для аграрної
науки
та
освіти:
Матер. ІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. м.
Київ, червень 2020
року. С. 150-152.
Кліматичні зміни та
сільське
господарство.
Виклики для аграрної
науки
та
освіти:
Матер. ІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. м.

х

х

х

0,2
х

х

х

0,2
х

х

х

0,3
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13.

14.

Малюк Т.В.,
Пчолкіна Н.Г.

Козлова Л.В.,
Малюк Т.В.

Визначення
потреби
плодових культур у
мінеральному живленні

Методи
оперативного
планування поливного
режиму черешні.

15.

Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.,
Пчолкіна Н.Г.

Технологія краплинного
зрошення черешні в
умовах півдня України.

16.

Малюк Т.В.,
Козлова Л.В.

Ефективність
мікрозрошення
плодових культур.

Київ, червень 2020
року. С. 107-110.
Генетика і селекція в
сучасному
агрокомплексі:
матер. всеукр. наук.практ.
конф.,
м.
Умань, 16 жовтня
2020 р. Умань, 2020.
С.117-120
Генетика і селекція в
сучасному
агрокомплексі:
матер. всеукр. наук.практ.
конф.,
м.
Умань, 16 жовтня
2020 р. Умань, 2020.
С. 61-63.
Інновації в освіті,
науці та виробництві:
матер. IV Міжнар.
наук.-практ. конф. до
100 річчя з дня
народження
професора М. А.
Білоножка, м. Київ,
24-25 листопада 2020
р. К., 2020. С. 46-47.
Інновації в освіті,
науці та виробництві:
матер. IV Міжнар.
наук.-практ. конф. до
100 річчя з дня
народження

х

х

х

0,3
х

х

х

0,2
х

х

х

0,1
х

х

х

0,2
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Всього

1.
2.
…
Всього

х

х

професора М. А.
Білоножка, м. Київ,
24-25 листопада 2020
р. К., 2020. С. 99-101.
х

х

х

3,5

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
х
х
х
х
х
х
х
х

х

х

відмітити молодих вчених (спвіробітники та докторанти, 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
5) вказується для видань, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus
1)
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Додаток Б
Публікації наукових робіт студентів по кафедрі рослинництва імені професора В.В. Калитки

№

П.І.Б.
автора (ів)

Назва роботи

A

1

2

1.
2.
…
Всього

х

х

1.
2.
…
Всього

х

х

1.
2.
…
Всього
1.

х
Богачова А.В.

х
Урожайність
сoняшнику
гiбриду

Видавництво,
журнал

Тип
видання

(назва; рік; том; номер; випуск;
перша-остання сторінки статі,
тез)1)

(для українських:
фахове / не
фахове; для
фахових видань:
вказати групу
«А», «Б» чи «В»)

3

4

Включення Кількість
облікововидання до
видавничи
міжнародних
х
наукометрич
(авторськи
них баз
(назва НМБД) 2) х) аркушів
5
6

Статті
опубліковані за кордоном (вказати країну)
х
х
х
х
х
опубліковані в Україні

х

х
Тези доповідей
опубліковані за кордоном (вказати країну)
х
х
х
х
х
опубліковані в Україні
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
х

Імпактфактор3)

П.І.Б.
керівника

7

8

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х

х

Покопцев
а Л.А.

0,1
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Аркадiя за дії
комплексного
добрива Partner
в
умoвах
Південного
Степу України

2.

3.

4.

Семенова К.

Черняєва Г.С.

Калінін О.

Осoбливoстi
росту
і
розвитку
сoняшнику
гiбриду аркадiя
залежнo
вiд
пoзакoреневoгo
пiдживлення
препаратoм
Partner
в
умoвах
Південного
Степу України
Екологічна
пластичність і
стабільність
ранньостиглих
гібридів
соняшнику
(Helianthus
аnnuus l.) в
умовах
Південного
Степу України
Екологічна
пластичність і

магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 80.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 81.

х

х
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 82.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна

Покопцев
а Л.А.

х

Єременко
О.А.

х

Єременко
О.А.

0,1
х

х

0,1
х

х

х

0,1
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5.

6.

7.

Пархоменко Є.

Лобков О.А.

Новосад К.В.

стабільність
середньостигли
х
гібридів
соняшнику
(Helianthus
аnnuus L.) в
умовах
Південного
Степу України
Екологічна
пластичність і
стабільність
середньоранніх
гібридів
соняшнику
(Helianthus
аnnuus L.) в
умовах
Південного
Степу України
Вплив
біопрепарату
на формування
врожайності
пшениці озимої
сорту
Шестопалівка

Сортові
особливості
формування

конференція
магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 83.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 84.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 86.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція

х

х

Єременко
О.А.

х

Білоусова
З.В.

х

Білоусова
З.В.

0,1
х

х

0,1
х

х

х

0,1
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врожайності
ячменю
озимого
за
стресових умов
Південного
Степу України

8.

Гоман І.О.

Формувaння
продуктивноcті
пшениці озимої
зaлежно
від
попередника в
умовах
Південого
Степу України

9.

Лисенко А.В.

Особливості
формування
урожайності
озимої пшениці
залежно
від
передпосівної
обробки
насіння

10.

Сапронов М.В.

До питання про
вплив системи
удобрення на
гумусний стан

магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 87.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 88.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і студентів
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 89.
VIIІ
Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
магістрантів і студентів

х

х

Малюк
Т.В.

х

Малюк
Т.В.

х

Малюк
Т.В.

0,1
х

х

0,1
х

х

х

0,1
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11.

12.

Всього

Панкратов С.В.

Шевченко А.І.

х

ґрунту
в ТДАТУ.
Факультет
плодових
агротехнологій
та
насадженнях
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 90.
Досвід
VIIІ
Всеукраїнська
боротьби
з науково-технічна
бур’янами
в конференція
посівах
магістрантів і студентів
соняшника
ТДАТУ.
Факультет
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 91.
Вплив системи VIIІ
Всеукраїнська
живлення
на науково-технічна
формування
конференція
зеленої
маси магістрантів і студентів
ехінацеї
ТДАТУ.
Факультет
пурпурової
агротехнологій
та
екології: матеріали VIIІ
Всеукр.
наук.-техн.
конф., 01-18 листопада
2020 р. Мелітополь:
ТДАТУ, 2020. С. 92.
х
х

х

х

Козлова
Л.В.

х

Кліпакова
Ю.О.

х

х

0,1
х

х
х

х

х

0,1
1,2

у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus.
3) вказується для видань, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus
1)
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