Додаток 3
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньо-наукової діяльності в аспірантурі Національного наукового центру « Інститут землеробства Національної академії
аграрних наук України »
1.
Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку аспірантів із спеціальності
201 Агрономія

Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника та
членів проектної
групи

Найменува
ння посади
(для
сумісників
– місце
основної
роботи,
найменування
посади)

1

2

3

1.

Камінський
Віктор
Францевич

Директор
ННЦ
«Інститут
землеробства
НААН»

Найменування
закладу, який
закінчив
викладач
(рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом
про вищу
освіту)
4
Уманський
сільськогоспод
арський
інститут (нині
Уманський
національний
університет
садівництва),
1983 р.
Спеціальність
– агрономія,
кваліфікація –
вчений
агроном

Науковий
ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно
5

Стаж
науковопедагогіч
ної
та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науководослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та
докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

6
Особи, які працюють за основним місцем роботи

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.09 –

рослинництво)
Тема:
«Агробіологічн
і основи
інтенсифікації
вирощування
зернобобових
культур в Лісостепу України»,
професор
(06.01.09 –
рослинництво),
академік НААН

37 років
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Публікації:

1.
Kaminsky V.F., Shtakal N.I., Kolomіets L.P., Shtakal V.N. Agricultural
use of peat bog soils and changes in water duty to floodplains of rivers of the LeftBank Forest-Steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 23-27, DOI:
10.15421/2020_58 (Web of Science)
2.
Karbivska U. M., Kurgak V. G., Kaminskyi V. F., Butenko A. O.,
Davydenko G. A., Viunenko O. B., Vyhaniailo S. M., Khomenko S. V. Economic
and Energy Efficiency of Forming and Using Legume-Cereal Grass Stands
Depending on Fertilizers. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10 (2), 284–288,
doi: 10.15421/2020_98.
3.
Агробіологічні основи короткоротаційних сівозмін Лісостепу
України: монографія / [Камінський В. Ф., Літвінов Д.В., Шиліна Л.І.].
Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. 228 с.
4. Камінський В. Ф. Наукові основи оптимізації живлення рослин в сучасних
системах землеробства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник
«Землеробство». 2018. Вип. 2. С. 3-9.
5. Камінський В. Ф., Коломієць Л. П., Шевченко І. П. Науково-методичні
аспекти використання еродованих земель в агроландшафтах зони Лісостепу.

Відомості
про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменуванн
я закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)
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Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 13-19.
6. Камінський В. Ф., Породько М. А. Ячмінь в зерновій групі України Збірник
наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2018. Вип. 4. С. 81-89.
7. Методологічні засади екологізації захисту культурних рослин : монографія
/ [Теслюк В. В., Ковбасенко Р. В.; Григорюк І. П.; Камінський В. Ф.; Дмитрієв
О. П. ; Ковбасенко В. М.]. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. Київ: Компринт, 2018. 299 с.
8. Камінський В. Ф., Гангур В. В. Динаміка продуктивної вологи в грунті за
вирощування пшениці озимої в сівозмінах лівобережного Лісостепу України.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 3. С. 11–14.
9. Наукові основи ефективного розвитку землеробства в агроландшафтах
України / За ред. доктора с.-г. наук, професора, члена-кореспондента НААН
В. Ф. Камінського. – К.: ВП «Едельвейс», 2015. – 428 с.
10. Камінський В.Ф. Землеробство ХХІ століття – проблеми та шляхи
вирішення. / В.Ф. Камінський, Я.М. Гадзало, В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук //
За редакцією чл.-кор. НААН, професора В.Ф. Камінського. – К.: ВП
«Едельвейс», 2015. – 272 с.
11. В. Камінський Концепція органічного виробництва сільськогосподарської
продукції в Україні. НААН, ННЦ «ІЗ», 2015. – 42 с.
12. В. Камінський Рекомендації з підготовки ґрунту і сівби озимих зернових
культур і ріпаку під урожай 2016 року в зонах Лісостепу і Полісся.
Мінагрополітики України, НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН»,
2015. – 56 с.
13. В. Камінський Вітчизняна стратегія органічного виробництва.
Інформаційний бюлетень «Органічний продукт Біолан Україна». № 12, 2015. с.12.
Загальна кількість публікацій: 292.
Керівник НДР:
03.02.01.01 Ф «Розробити наукові основи
конкурентоспроможних технологій вирощування зернобобових і круп’яних
культур за органічного виробництва сільськогосподарської продукції в
умовах північної частини Лісостепу 2016-2020 рр.», (№ д.р. 0116U003952);
14.04.00.02. Ф «Розробити наукові основи біоадаптивних технологій
вирощування зернобобових культур з метою реалізації генетичного
потенціалу нових сортів в умовах Лісостепу 2016-2020 рр.», (№ д.р.
0116U003936)); 15.02.04.01 П
«Формування елементів продуктивності
сучасних сортів і гібридів олійних культур в адаптивних технологіях
вирощування в зоні Лісостепу, 2016-2018 рр.», (№ д.р. 0116U003762);
22.02.03.02. Ф «Наукові основи максимальної реалізації продуктивного
потенціалу зернобобових культур (соя, люпин кормовий) шляхом
регулювання процесу плодоутворення в біоадаптивних технологіях їх
вирощування в зоні Лісостепу» 2016-2020 рр., (№ д.р. 0116U003951).

8

1

2

3

4

5

6

7
Учасник наступних конференцій:
1.Член Президії НААН. Доповіді: «Про ефективність діяльності
Національного наукового центру „Інститут землеробства НААН”»;
“Сівозміни як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки
України”.
2.Камінский В. Ф. Основні складові сучасних систем органічного
землеробства. Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і
справедливого продажу якісної органічної продукції. За ред. В. Ф.
Камінського. Київ, ВП Едельвейс, 2018. С. 13-21.
3.Камінский В. Ф. Науковий супровід впровадження та функціонування
системи органічного землеробства в Україні. Матеріали VІІІ Міжн. наук.практ. конф., Київ-Чабани, 18 жовтня 2018 р. /За ред. д-ра с.-г. наук В.Ф.
Камінського. С. 3-10.
4.Каминский В. Ф., Ткаченко Н. А., Литвинов Д. В. Научные основы развития
систем земледелия в Украине. Стратегия и приоритеты развития земледелия
и селекции полевых культур в Беларуси: Материалы Международной
научно-практической конференции, посвященной90-летию со дня основания
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»; 5-6 июля
2017 г., г. Жодино. РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
земледелию». Минск: ИВЦ Минфина, 2017. С. 9-13.
5. Камінський В. Ф. Основні завдання і результативність селекційної роботи
із зернобобовими культурами в ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2016:
Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва
України: Матеріали міжнародної наукової конференції, 11-12 серпня 2016 р.
Вінниця: Діло. С.12-14.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата наук – 15; доктора наук: 4.
Академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації
Президії НААН, член-кореспондент НААН,
Голова спеціалізованої
вченої ради Д 27.361.01 по присудженню наукових ступенів доктора і
кандидата наук в ННЦ «ІЗ НААН», голова експертної ради та Технічного
комітету № 159 «Землеробство», член міжвідомчої наукової ради НАН
України та НААН з проблем агропромислового комплексу, член Ради
директорів наукових установ НААН,
відповідальний редактор
міжвідомчого тематичного наукового збірника «Землеробство»; головний
редактор Збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член редколегії наукових видань «Вісник аграрної науки» «Технікотехнологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для
сільського господарства України», включених до категорії «Б» Переліку
наукових фахових видань України; член редакційної колегії наукових та
науково-практичних журналів
«Посібник
українського хлібороба»,
«Картоплярство України».
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Мазур
Генріх
Адольфови
ч
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Головний
Українська
Доктор
науковий
сільськогоспосільськогоспоспівробітник
дарська
дарських наук,
відділу
академія,
агрономія
агрорунто1963 р.
(06.01.03 –
знавства
СпеціальністьагроґрунтоННЦ
ґрунтознавство
знавство і
«Інститут
і агрохімія,
агрофізика).
землеробства кваліфікація – Тема: «Научные
НААН»
вчений
основы
агроном
технологии
расширенного
воспроизводства и
регулирования
плодородия
дерновоподзолистых
почв Украинского Полесья»,
професор
(06.01.03 –
агрохімія і
грунтознавство),
академік НААН

6

53 роки

7
Нагороди: «Заслужений працівник сільського господарства України» (2013 р.),
Почесна Грамота Верховної ради України (2011 р.), Почесна відзнака
Міністерства аграрної політики і продовольства України (2010 р.), відзнака
Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007 р.),
Почесна відзнака Президії НААН України (2010 р.), Почесна відзнака
«Патріот Київщини» Київської ОДА (2012 р.), нагороджений Почесними
грамотами Міністерства аграрної політики і продовольства України (2007 і
2010 рр.), Президії НААН (2000, 2010), Департаменту агропромислового
розвитку Київської обласної державної адміністрації (2009 і 2010 рр.).
Публікації:
1. Міграція та втрати кальцію і магнію в сірому лісовому ґрунті / Мазур Г.А.,
М.А. Ткаченко, І.М. Кондратюк // Міжвідомчий тематичний науковий збірник
«Землеробство», №1, – Вінниця: Видавництво ТОВ «Твори», – 2019. – С. 3-8.
2. Регулювання родючості сірого лісового ґрунту за різного технологічного
навантаження у сівозміні / Г.А. Мазур, М.А. Ткаченко, І.М. Кондратюк // В
кн: Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах. –
Київ: ВП «Едельвейс», 2016. – 260 с.
3. Вплив вапнування за різних систем удобрення в сівозміні на баланс
гумусу в сірому лісовому ґрунті / Г.А. Мазур, М.А. Ткаченко, В.М. Шкляр //
Вісник аграрної науки. – 2016. – №10. – С. 5-11.
4.. Мазур Г.А. Застосування бентонітових глин (сапонітів) для меліорації
ґрунтів легкого гранулометричного складу Полісся України / Г.А. Мазур //
Землеробство. – 2000. – Вип. 74. – С. 3-10.
5.. Мазур Г.А. Вапнування як основа підвищення родючості сірих лісових
ґрунтів / Г.А. Мазур // Зб. наук. пр. ІЗ УААН. – 2005. – Спец. вип. – С. 144151.
6. Мазур Г.А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів / Г.А.
Мазур // Монографія. – Київ: Аграрна наука. – 2008. – 308 с.
7. Мазур Г.А. Продуктивність агроценозу як функція рівня відтворення
родючості ґрунтів / Г.А. Мазур // Вісник аграрної науки. – 2013.-№ 7.–С. 1015.
8. Вплив елементів органічного землеробства на родючість сірого лісового
грунту / Г.А. Мазур, М.А. Ткаченко, Т.І. Григора та ін. // Зб. наук пр. ННЦ
«Інститут землеробства НААН». - К.: «Едельвейс», 2014. – Вип. 1–2. – С.1724.
Загальна кількість публікацій:220
Керівник НДР: 02.01.04.01 Ф «Установити закономірності зміни та розробити
заходи регулювання потенційної родючості сірих лісових ґрунтів Лісостепу за
різного технологічного навантаження в агроценозі», (2016-2020 рр.);
03.01.00.02 Ф «Установити закономірності формування фізико-хімічних
властивостей сірих лісових ґрунтів та обґрунтувати технологічні рішення для
послаблення елювіальних процесів в умовах ведення органічного
землеробства» (2016-2020 рр.), (№ д.р. 0116U003552).
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Дегодюк
Едуард
Григорови
ч
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Головний
Харківський
Доктор
науковий
сільськогоссільськогоспоспівробітник подарський
дарських наук,
відділу
інститут ім.
агрономія
агрохімії ННЦ В.В. Докучаєва,
(06.01.04 –
«Інститут
1963 р.
агрохімія).
землеробства Спеціальність Тема:
НААН»
ґрунтознавство «Агроекологічні
та агрохімія,
основи
кваліфікація –
застосування
вчений
добрив в
агроном,
інтенсивному
ґрунтознавець,
землеробстві»,
агрохімік
професор
(06.01.04 –
агрохімія).

6

7
Керівник завдання 02.01.04. «Теоретично обґрунтувати та розробити
ефективні способи збереження і відтворення родючості ненасичених ґрунтів
Лісостепу і Полісся».
Конференції, семінари: VІІІ з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та
агрохіміків (Житомир, 2010 р.); Міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 90-річчю кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів імені
професора Шикули М. К., (Київ, 2012 р.); ІХ з’їзд Українського товариства
ґрунтознавців та агрохіміків (Миколаїв, 2014 р.);Міжнародна науковопрактична конференція «Агрохімічна служба України: Роль і місце в розвитку
агропромислового комплексу держави», (Київ 2014 р.). Всеукраїнська
науково-практична конференція «Сучасні ґрунтово-агрохімічні дослідження в
контексті запобігання деградації земель». (Харків. 2019 р.).
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора наук: 3 особи.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: 13 осіб.
Академік НААН за напрямом грунтознавство.
Член спеціалізованих вчених рад: Д 27.361.01 ННЦ «Інститут землеробства
НААН»; Д 26.004.04 в НУБіП України.
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесна грамота Кабінету міністрів
України, срібна медаль ВДНХ, знаки пошани Мінагрополітики.

53 роки

Публікації:
1. Shmorgun L.G., Degodyuk E.G., Degodyuk S.E.., Litvinova O.A. Basin
approach-smart land management. Liverpool, United Kingdom, 27-29 May 2020.
Pp. 176-183. URL: https://sci-sonf.com.ua.
2. Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г., Літвінова О.А., Боднар Ю.Д., Буслаєва Н.Г.
Зміна агрофізичних показників сірого лісового грунту за тривалого
застосування органічних і мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. Вип. №
1. 2020 С.19-24.
3. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Дишлюк В.Є., Федорюк Ю.В. Технології
біоконверсії антропогенних твердих відходів у полікомпонентні органомінеральні біоактивні добрива, рідких стоків – у технологічні води
повторного використання. Каталог інноваційних розробок НААН,
рекомендовані для впровадження в агропромислове виробництво. Київ.
Аграрна Наука. 2018. С. 21.
4.
Дегодюк Е.Г., Боднар Ю.Д., Ігнатенко Ю.О., Погрібний І.В.
Оптимізація мінерального живлення рослин у органічному землеробстві.
Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу
якісної органічної продукції. Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції 26-27 червня 2018 р. Київ. «Едельвейс». 2018. С. – 29-35.
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5.
Науково-методичні рекомендації «Ефективність застосування рідкого
аміаку за вирощування сільськогосподарських культур». В.Ф. Камінський,
Е.Г. Дегодюк, О.А. Літвінова, А.В. Кириченко. К. Аграрна наука. 2017. 55 с.
6.Дегодюк Е.Г. Еколого-техногенна безпека України / Е.Г. Дегодюк, С.Е.
Дегодюк // Монографія. Київ: ЕКМО, 2006. – 306 с.
7. Дегодюк Е.Г. Екологічні, агрономічні, фізіологічні, і агрохімічні аспекти
мінерального живлення рослин / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, С.З. Гуральчук
та ін.// Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. Т. 1. К. : Логос,
2009 – с. 210-230.
8. Значення агрохімічних заходів у блокуванні радіонуклідів у наземних і
водних екосистемах / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк // Збірник наукових праць
ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2012. С. 3-18.
9. Дегодюк Е.Г. Культура сидерації. Наукові основи ефективного
застосування зелених добрив у господарствах різних форм власності. // В.Ф.
Камінський, C.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, та ін. // За ред. Е.Г. Дегодюка,
С.Ю. Булигіна. Київ: Аграрна наука, 2013. – 80с.
10. Degodyuk Е. Desertification – a threat which can be stopped / Е. Degodyuk, S.
Degodyuk // 3 rd UNCCD Scientifik Conference, 9-12 March 2015, Cancun,
Mexico, р. 43.
Загальна кількість публікацій: 297.
Виконання НДР: 02.01.05.01.Ф « Теоретичні основи розроблення сучасних
систем удобрення для забезпечення високої продуктивності сівозмін із
відтворенням родючості ґрунтів у зоні Лісостепу, 2016-2018 рр.»; 03.01.00.03
Ф «Розробити наукові основи сучасного ведення органічного землеробства з
максимальним залученням місцевих і відновлюваних ресурсів, 2016-2018
рр.».
Конференції, семінари: о. Тенеріфе (Іспанія), 2010 р., Азербайджан, 2010,
Угорщина, 2011, Японія, 2011, Казахстан, 2013, Мексика, 2015.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: – 12 осіб.
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН». Член
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (кандидатських)
дисертацій при ННЦ «ІЗ НААН». Член редколегії збірників: наукових праць
ННЦ «ІЗ НААН»; Міжвідомчого тематичного наукового збірника
«Землеробство».
Експерт ВР Платформа громадянського суспільства Україна - ЕС.
Заступник голови відділення стратегії сталого розвитку України Української
екологічної академії наук.
Завідувач відділу стратегічного аналізу та охорони навколишнього
природного середовища УАН.
Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків.
Отаман екологічної служби Міжнародної організації «Козацтво України».
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4.

Корнійчук
Микола
Сергійови
ч

Головний
науковий
співробітник
відділу
захисту
рослин від
шкідників і
хвороб ННЦ
«Інститут
землеробства
НААН»

Житомирський
сільськогосподарський
інститут,
1958 р.
Спеціальність
– агрономія,
кваліфікація –
вчений
агроном.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.00.11 –
фітопатологія).
Тема:
«Хвороби
однорічних
кормових
люпинів в
Україні і
обґрунтування
агротехнічних
та селекційних
заходів
обмеження їх
розвитку»,
професор
(06.00.11. –
фітопатологія).

62 років

7
Нагороди: Почесні грамоти НААН, 2005, 2015, Почесні знаки, «Знак
пошани», Знаки НААН і ННЦ ІЗ НААН, бронзова медаль ВДНГ, медалі:
ветеран праці, герой Чорнобиля, 1500-річчя Києву, ордени: Б. Хмельницького
ІІІ ступеня, св. Володимира ІІІ ст., Рицарський хрест з короною за заслуги.
Публікації:
1.
Колекція люпину білого як джерело збереження його генетичного
різноманіття. Монографія / Байдюк Т.О., Левченко Т.М., Корнійчук М.С.,
Ткаченко Н.В. – Вінниця: «ТОВ ТВОРИ», 2019.-176 с.
2.
Корнійчук М.С. Перспективи використання фузаріозостійких сортів
люпинів в органічному землеробстві. Міжвідомчий тематичний науковий
збірник «Землеробство» - Київ : ВП «Едельвейс», 2018. – Вип. 1, С. 45-50.
3.
Корнійчук М.С. Моніторинг фітосанітарного стану польових культур
в технологічних дослідах. Міжвідомчий тематичний науковий збірник
«Землеробство» - К: Вид-во ВП «Едельвейс», 2017. – №1(92) – С.93-99.
4.
Захист рослин в системі землеробства. Землеробство ХХІ століття –
проблеми та шляхи вирішення /В.Ф. Камінський, Я.М. Гадзало, В.Ф.Сайко,
М.С. Корнійчук: за ред… чл.-кор., проф. В.Ф. Камінського. – К.: ВП
«Едельвейс», 2015. - 272 с.
5.
Контроль чисельності шкідників і розвитку хвороб рослин у
агроландшафтах. Наукові основи ефективного розвитку землеробства в
агроландшафтах України. За ред. .д. с.-г. наук, проф.. В.Ф.Камінського. – К.:
ВП «Едельвейс», 2015. – 428 с. – С.299-313.
6.
Методи контролю фітосанітарного стану польових культур. Збірник
наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – К.- 2015. Вип.2. – С.
152-163.
7.
Развитие исследований патогенных грибов рода Fusarium ,
паразитирующих на люпинах, начатых А.А. Ячевским. Проблемы микологии
и фитопатологии в ХХІ веке. Материалы международной конференции,
посвященной 150 летию со дня рождения А.А. Ячевского. Санкт-Петербург. –
2013. – С.161-163. (в соавторстве с Ткаченко Н.В.)
8.
Грибные болезни люпинов. Монография. К.: «Колобиг», 2010.– 376 с.
Загальна кількість публікацій: 224
Керівник НДР: 12.01.00.07. Ф «Вивчити генофонд сої і люпинів кормових
на інфекційному фоні з метою виділення джерел стійкості до небезпечних
патогенів, 2016-2018 рр.», (№ д.р. 0116U002125).
Конференції, семінари: Міжнародної наукової конференції «Землеробство
ХХІ століття. Проблеми та шляхи їх вирішення», (10-11 червня 2015 р., ННЦ
« ІЗ НААН»); Шостої міжнародної науково-практичної конференції
«Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого
продажу якісної органічної продукції», (23-24 червня 2015 р., ННЦ « ІЗ
НААН»); Міжнародна наукова конференція Наукові читання до 100-річчя від
дня народження професора Івана Вікторовича Яшовського ,14-15 серпня 2019
р. смт. Чабани; Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
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Головний
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1962 р.
землеробства Спеціальність
на
– агрономія,
меліорованих кваліфікація –
землях
вчений
ННЦ
агроном
«Інститут
землеробства
НААН»

5
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Доктор
58 років
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.01 –
загальне
землеробство).
Тема: «Наукові і
технологічні
основи
вирощування
кукурудзи в
сівозмінах
Лісостепу
України»,
професор,
(06.01.01 –
загальне
землеробство).

7
селекційно-насінницькі технології польових культур», присвячена 110-річчю з
дня заснування Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва , - Харків. – 2018.
Керівництво здобувачами наукового ступеня доктора наук: 1 особа
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: 3 особи.
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН». Член редакційних
колегій міжвідомчих тематичних наукових збірників: «Захист і карантин
рослин»; «Землеробство»; збірник Наукових праць ННЦ «Інститут
землеробства НААН».
Член спеціалізованої вчених рад: Д 27.361.01 «ННЦ Інститут землеробства
НААН»;
Д
24.004.02
Національний
університет
біоресурсів
і
природокористування України. Член Координаційно-методичних рад: ННЦ
«Інститут землеробства НААН»; Інститут захисту рослин НААН.
Нагороди: Орден «Знак пошани», три урядові медалі, Диплом Лауреата
премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці – 2012, Відзнака
Президії НААН – 2015.
Публікації:
1. Olexander Demidenko, Petro Boiko, Yaroslav Tsimbal, Nataliia Kovalenko.
«MANAGEMENT
OF
MOISTURE
RESOURCE
POTENTIAL
IN
AGROCENOSES OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE». International Journal of
Ecosystems and Ecology Science (IJEES), Volume 10/4, 2020, page 733-746.
2. Бойко П.І., Літвінов Д.В., Цимбал Я.С., Кудря С.О. «Принципи розроблення
систем різноротаційних сівозмін в Україні». Збірник наук. праць ННЦ
«Інститут землеробства НААН». – К.: ВП «Едельвейс», 2018. – Вип. 1.– с. 314.
3. Демиденко О.В., Бойко П.І., Величко В.А. «Yong-term dinamics of humus
content under different technologies of soil tillage (Багаторічна динаміка вмісту
гумусу за різних технологій обробітку ґрунту». Agricultural Science and
Practice. Держ. вид. «Аграрна наука НААН». - № 1. – 2018. – с. 3-16.
4. Petro Boyko, Dmitry Litvinov, Olexander Demidenko, Mikhailo Blashchuk,
Volodymyr Rasevich. «PREDICTION HUMES LEVEL OF BLACK SOIL OF FOREST-STEPPE
UKRAINE DEPENDIG ON THE APPLICATION OF CROP ROTATION FERTILIZATION AND
TILLAGE». International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES),

Volume 9/1, 2019, page 155-162.
5. Демиденко О.В., Бойко П.І., Блащук М.І., Шаповал І.С., Коваленко Н.П.
«Сівозміни
та
родючість
чорнозему Лівобережного
Лісостепу».
Монографія/За ред. О. В. Демиденка. – Сміла, 2019. – 483 с.
6. Бойко П.І. Ефективність різноротаційних сівозмін у сучасному
землеробстві / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко, М.М. Опора // Вісник Полтавської
державної аграрної академії. – 2014. – №3. – С. 20-30.
7. Бойко П.І. Ефективність короткоротаційних сівозмін у сучасних системах
землеробства/ П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Зб. Землеробство. – 2015. - №2(89).
– С. 38-46.
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3
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Головний
Українська
науковий
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сівозмін і
1966 р.
землеробства Спеціальність

5

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.01 –
загальне

6

52 роки

7
8. Шаповал І.С. Агрокліматичні умови формування продуктивності сівозмін
Лівобережного Лісостепу: / І.С. Шаповал, О.Д. Демиденко, П.І. Бойко /
Монографія. – Чорнобай: Чорнобаївське колг. полігр. підприємство. – 2015. –
164 с.
9. Бойко П.І. Концентрація і розміщення культур у сівозмінах / П.І. Бойко,
Н.П. Коваленко// Пропозиція. – К. – 2015. – №12. – С. 72-76.
10. Бойко П.І. Формування сівозмін у сучасних ринкових відносинах / П.І.
Бойко, Н.П. Коваленко // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ
Харківської області: науково виробничий збірник. – Харків: – 2015. – Вип. 19.
– С. 28-37
Загальна кількість публікацій: 298
Відповідальний виконавець НДР: 02.01.02.01 Ф
«Теоретично
обґрунтувати і розробити системи сівозмін для забезпечення відтворення та
збереження
родючості і продуктивних функцій ґрунтів Лісостепу,2016-2018 рр.».
Конференції, семінари: учасник міжнародних практичних конференцій
упродовж 2011-2020 рр. в ННЦ «Інститут землеробство НААН», ХІ
Всеукраїнська конференція вчених та спеціалістів «Історія освіти. Науки і
техніки в Україні» (Київ, ЦНСГБ – 15.06.2015), IV Міжнародна науковопрактична конференція: «Стан і перспективи розробки та впровадження
ресурсоощадних,
енергозберігаючих
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур», 20 листопада 2019 р., (Дніпро, ДДАЕУ), ХV
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та спеціалістів «ІСТОРІЯ
ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ», 15 травня 2020 р. (Київ, ННСГБ).
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: – 8 осіб; на здобуття наукового ступеня доктора
наук: 1 - здобувач.
Член спеціалізованої вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН.
Нагороди: Почесне звання «заслужений діяч науки і техніки України», 2015
р. Бронзова медаль ВДНГ «За достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР» – 1974 г., Медаль «В память 1500 летия Киева» – 1984 г.,
Медаль «Ветеран труда» – 1985 г. Медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945
гг.» – 1997 г., Почесна відзнака УААН –2009 р., Ювілейна медаль «65 лет
Победы в ВОВ 1941-1945 » – 2010 г., Почесна грамота МіАПУ - 2004,2010 р.,
Почесна грамота ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Публікації:
1. I.T. Slyusar, Effect of the water regime, crop rotation and fertilizers in biogenic
matters leaching into ground water and surface water // I.T. Slyusar, O.P. Solyanik,
V.O. Serbenyuk, V.M. Viryovka, O.A. Tarasenko / Ukrainian Journal of Ecology. –
2020, 10(3). – P. 197-200. doi: 10.15421/2020_154.
2.
Слюсар І.Т., Продуктивність сільськогосподарських культур залежно
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Тема:
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використання
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від рівня їх удобрення на дренованих органогенних ґрунтах // І.Т. Слюсар,
В.Ф. Камінський, О.П. Соляник, В.О. Сербенюк / Вісник аграрної науки – К.:
ДВ «Аграрна наука». − 2020, вип. 11. – С. 5-15.
3.
І.Т. Слюсар, Методологічні особливості розрахунків доз добрив у
сівозміні на осушуваних органогенних ґрунтах // Вісник аграрної науки – К.:
ДВ «Аграрна наука». − 2019, вип. 9. – С. 72-79.
І.Т. Слюсар, Биологическая активность торфяных почв в зависимости от
способов основной обработки под посевами зерновых культур при
органическом их выращивании // Слюсар І.Т., Богатир Л.В., Єзерковський А
.В. / Научно-практический журнал "Земледелие и защита растений". Беларусь,
Минск: 2017. – № 4 (113). – С. 14-17.
4. Способи сільськогосподарського використання осушуваних земель
гумідної зони України // І.Т. Слюсар,О.М. Гера, О.П. Соляник, В.О. Сербенюк
/ У кн.: Меліорація та облаштування Українського Полісся. За наук. ред.
Гадзало Я.М., Сташука В.А., Рокочинського А.М. – Рівне: «Олді-плюс», 2018.
– Т. 2, р. 32. – С. 32-69.
6. І.Т. Слюсар врожайність кукурудзи залежно від основного обробітку та
удобрення на осушуваних ґрунтах Лісостепу // Слюсар І.Т., Богатир Л.В. / Зб.
наук. пр. Уманського національного університету садівництва – Умань,
УНУС. – 2016. – Вип. 88. – ч. 1: сільськогосподарські науки – с. 93 – 100.
7. Слюсар І.Т. Структура посівних площ і сівозміни на осушуваних
органогенних ґрунтах // Слюсар І.Т., Гера О.М. / Зб. Землеробство: - К.: ВП
«Едельвейс», 2015 – Вип. 1 – с. 51 – 55.
8. Слюсар І.Т. Природоохоронне використання осушуваних органогенних
ґрунтів гумідної зони України // Слюсар І.Т. Соляник О.П. / Вісник
Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів. Нац.
агр. ун-т. 2013. – 17 (1) – с. 29 – 36.
9. Слюсар И.Т. Использование осушенных земель в условиях климатических
изменений // Слюсар И.Т., Кургак В.Г., Бирюкович А.Л. / Мелиорация / РУП
«Институт мелиорации; Минск: инфор. Республики Беларусь – Минск, 2010,
№ 1 (63) – с. 120 – 127.
10. Слюсар І.Т. Система землеробства на осушуваних ґрунтах гумідної зони
України: проблеми, шляхи вирішення // Слюсар І.Т. / Зб. «Меліорація і водне
господарство», № 92, 2005. – с. 95 – 101.
Загальна кількість публікацій: 285
Керівник НДР: 02.01.06.01.Ф «Теоретичні основи ресурсозберігаючих
елементів технології вирощування зернових та технічних культур у сівозміні
на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу і Полісся»; 05.04.03.01 Ф
«Розробити методологію формування оптимального поживного режиму на
основі виносу біогенних елементів культурами в сівозміні і на осушуваних
органогенних ґрунтах», (№ д.р. 0116U002112); 16.00.03.13 П «Теоретично
обґрунтувати та розробити ресурсозберігаючі елементи технології
вирощування енергетичних культур на осушуваних органогенних ґрунтах
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Доктор
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Тема:
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професор,
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29 років

7

8

гумідної зони, 2016-2018 рр.».
Конференції, семінари: Міжнародної наукової конференції «Землеробство
ХХІ століття. Проблеми та шляхи їх вирішення», (10-11 червня 2015 р., ННЦ
« ІЗ НААН»). Шостої міжнародної науково-практичної конференції
«Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого
продажу якісної органічної продукції», (23-24 червня 2015 р., ННЦ « ІЗ
НААН»).Керівництво здобувачами наукового ступеня доктора наук: 2
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня: кандидата с.-г. наук - 20 осіб, доктора с.-г. наук – 2 особи.
Член спеціалізованих вчених рад: ННЦ «Інститут землеробства НААН»;
Інститут водних проблем і меліорації НААН.
Нагороди: почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»,
2009 р.; Почесна грамота Кабінету міністрів України, 2002 р.; Почесна
грамота Верховної Ради України, 2004 р.; Почесними грамотами Міністерства
аграрної політики України (1999 р.), Міністерства освіти України (1999 р.),
Президії НААН (199 р.), Лауреат премії Української академії аграрних наук
« За видатні досягнення в аграрній науці (2001 р.) та ряд інших нагород.
ННІ
Публікації: 1. Кургак В.Г. Лучні агрофітоценози / В.Г.Кургак. – К.: ДІА,
післядипломної
2010. – 374 с.
освіти НАУ.
2. Петриченко В.Ф.Культурні сіножаті
та пасовища України / В.Ф.
Кваліфікаційне
Петриченко, В.Г. Кургак // К.: Аграрна наука, 2013. – 432 с.
свідоцтво
3. Кургак В.Г. Добір видів і сортів багаторічних трав та їх сумішей для
сільськогоспостворення бобово-злакових травостоїв / В.Г. Кургак, М.В. Сукайло // Збірник
дарського
наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – 2011. – № 1-2. – С.
експерта158-164.
дорадника з
4. Кургак В.Г. Оптимізація доз мінеральних добрив та режимів використання
питань
сіяного злакового травостою / В.Г. Кургак, С.С. Гаврик // Міжвід. темат. наук.
кормовиробзб. Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2012. – Вип. 72. – С. 176-182.
ництва і
5. Кургак В.Г. Вирощування кормових культур за органічного землеробства /
луківництва,
В.Г.Кургак, Я.С.Цимбал // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 6. – С. 5-9
26.10.07.
6. Кургак В.Г Раціональне використання природних кормових угідь України /
Аграрний
В.Г. Кургак Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». – К.: ВП
університет,
“Едельвейс”, 2013. – Вип. 3-4. – С. 93-102
Упсала,
Загальна кількість публікацій: 180.
Швеція;
Керівник НДР: 03.02.03.01.Ф «Ролзробити науково-технологічні основи
Посвідчення
формування трав’янистих фітоценозів за органічного виробництва кормів»;
про
підвище06.00.02.02. Ф «Розробити наукові основи відтворення трав’янистих
ння
кваліфібіогеоценозів у агроландшафтах Лісостепу»; 16.00.03.12. П «Провести
кації
з питань
енергетичну оцінку перспективних видів малопоширених культур і
природних фітоценозів та розробити технології їх вирощування на біопаливо, луківництва;
2016-2018 рр.»;22.02.01.04.П «Розробити енергозберігаючі технології вирощування 7-12.06.08р
кормових культур в основних посівах для виробництва високоякісних кормів
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7
в умовах зони Лісостепу, 2016-2018 рр.»; 22.03.01.04.П «Формування видової
структури лучних травостоїв Полісся і Лісостепу України для створення
високопродуктивних сіножатей і пасовищ, 2016-2018 рр.».
Конференції, семінари: Biodiversity and Animal Feed / Pr. Of 22th Gen. Meeting
of the Europ. Grassland Federation. - Uppsala. - Sweden. – 2008; Межд. н.-п.
конф. «Проблемы дефицита растительного белка и пути его преодоления. –
Минск: Белорусская наука, 2006;
Керівництво аспірантами: 8 осіб.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня: кандидата с.-г. наук - 7 осіб.
Член спеціалізованої вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН». Член
Координаційної ради з питань кормовиробництва при Інституті кормів і
сільського господарства Поділля.
Член міжнародних організацій:постійний представник України в
Європейській федерації луківників (з 2008).
Нагороди: Грамоти Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
(2000), Київської Обласної ради (2010),
відзнака Міністерства
агропромислового комплексу та продовольства України (2009), відзнака
НААН України (2009).
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Доктор
35 років
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агрономія
(06.01.12 –
кормовиробництво і
луківництво).
Тема: «Створення
культурних
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осушених
торфових ґрунтах
Лісостепу»,
старший
науковий
співробітник
(06.01.12 –
кормовироб
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Публікації:
1. Кургак В.Г., Штакал М.І., Штакал В.М. Продуктивність багаторічних
злакових трав і їх сортосумішей на осушених торфових ґрунтах. Вісник
аграгної науки.. Київ: Ред. журн. «Вісник аграрної науки», 2018. № 9. С. 20-25.

2. Штакал Н.И., Штакал В.Н., Иващенко С.Ф. Интенсификация лугового
кормопроизводства и природоохранная роль многолетних трав на осушаемых
торфяниках Лесостепи Украины. Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і
перспектывы развіцця: зб. навук. прац VIII Міжнароднай навуковай
канферэнцыі «Прыроднае асяроддзе Палесся і навукова-практычныя аспекты
рацыянальнага рэсурсакарыстання», Брэст, 12-14 верасня 2018 г. Брэст:
Альтернатива, 2018. Вып. 11. С. 175-177.
3. Штакал М.І., Штакал В.М. Теоретичні основи лучного кормовиробництва
на осушених торфовищах: монографія; за науковою редакцією доктора
сільськогосподарських наук Штакала М.І. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ» : 2020. 184 с.

4. V.F. Kaminsky, N.I. Shtakal, L.P. Kolomіets, V.N. Shtakal Agricultural use of
peat bog soils and changes in water duty to floodplains of rivers of the Left-Bank
Forest-Steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 23-27, doi:
10.15421/2020_58
5. Кургак В. Г., Штакал М. І., Штакал В. М. Продуктивність та хімічний склад
корму багаторічних злакових трав та їх сумішей на осушених торфовищах.
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9.

Ткаченко
Микола
Адамович

Заступник
директора з
наукової
роботи
ННЦ

Український
державний
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університет,
1993 р.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.03 –

25 років

7
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство». Київ: ВП
«Едельвейс», 2016. Вип. 2 (91). С. 74-79.
6. Землеробство на осушених землях // М.Г.Цюпа, В.С. Бистрицький, І.Т.
Слюсар, М.І. Штакал. –К.: Урожай, 1990. -168с.
7. Добір злакових травосумішок на осушених карбонатних торфових грунтах
Лівобережного Лісостепу// М.І. Штакал. Вісн. Аграрної науки, 1993, №10.
Корми з осушеного гектара// І.Т. Слюсар, М.І. Штакал, М.К. Царенко. –К.:
Аграрна наука, 1998. -168 с.
9. Штакал М.І. Розвиток лучного кормовиробництва на осушених торфових
ґрунтах Лісостепу / М.І. Штакал // Корми і кормовиробництво: Міжвід. темат.
наук. зб. – Вінниця, 2013. – Вип. 75. – С. 210-214.
10. Штакал М.І. Покращення природніх травостоїв довготривалого
використання на осушених торфових грунтах за рахунок оптимізації
удобрення та добору різнодостигаючих травосумішок / М.І. Штакал, Л.М.
Єрмакова // Науковий вісник НУБіП України. Серія Агрономія. – К., 2013. –
Вип. 163. Ч. 2. – С. 54-59.
11. Штакал М.І. Лучне кормовиробництво на осушених органогенних грунтах
Лісостепу / М.І. Штакал, В.М. Штакал // Зб. наук пр. ННЦ «Інститут
землеробства НААН». - К.: «Едельвейс», 2014. – Вип. 3. – С.149-156.
Загальна кількість публікацій: 70
Виконавець НДР: 13.00.01.06.Ф «Ідентифікація цінних генотипів пшениці
м'якої озимої з використанням молекулярно-генетичних маркерів і
технологічних методів оцінювання для створення сорту адаптованого до умов
Полісся та Лісостепу, 2016-2020 рр.».
Конференції, семінари: Міжнародної наукової конференції «Землеробство
ХХІ століття. Проблеми та шляхи їх вирішення», (10-11 червня 2015 р., ННЦ
« ІЗ НААН»); Шостої міжнародної науково-практичної конференції
«Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого
продажу якісної органічної продукції», (23-24 червня 2015 р., ННЦ « ІЗ
НААН»).
Керівництво аспірантами: 1 особа.
Член спеціалізованої вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Нагороди: Почесна грамота Мінагрополітики України (2000), Почесна
грамота Президії УААН (2001), Почесна грамота Київської обласної ради
(2006), Почесна відзнака Ради національної безпеки і оборони України ІІІ –
ступеня (2012), Подяка Київської обласної ради (2015).
Публікації:
1.
Tkachenko М. A. Influence of heavy metals pollution on the formation of
microbial community in gray forest soil / I.M. Malynovska , V.F. Kaminskyi , М.
A. Tkachenko // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(6), 97-100, doi:
10.15421/2020_264.
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7
1.
Tkachenko М. A. Assimilation apparatus indices of maze plants under
conditions of the right bank forest steppe of Ukraine / O.Y. Karpenko, A.O.
Butenko, V.M. Rozhko, O.M. Tsyz, M.A. Tkachenko, N.M. Asanishvili, E.V.
Zadubynna, I.M. Masyk, I.V. Sobran O.Y. Karpenko, A.O. Butenko, V.M. Rozhko,
O.M. Tsyz, M.A. Tkachenko, N.M. Asanishvili, E.V. Zadubynna, I.M. Masyk, I.V.
Sobran // Modern Phytomorphology 15:1-5. 2020
2. Ткаченко М.А. Ефективність застосування крейди гранульованої на
сірому лісовому ґрунті за вирощування пшениці озимої / Ткаченко М.А.,
Борис Н.Є. // Збірник наукових праць «Агробіологія» 2020, №1 (157)
Білоцерківський національний аграрний університет.
3.
Ткаченко М.А. Хімічна меліорація кислих ґрунтів / Ткаченко М.А.,
Кондратюк І.М., Борис Н.Є. // [Монографія]. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ» 2019.
318 с.
4.
Ткаченко М.А. Міграція та втрати кальцію і магнію в сірому лісовому
ґрунті / Мазур Г.А., М.А. Ткаченко, І.М. Кондратюк // Міжвідомчий
тематичний науковий збірник «Землеробство», №1, – Вінниця: Видавництво
ТОВ «Твори», - 2019. – С. 3-8.
5.
Ткаченко М. А. Зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового
поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого використання / М.А. Ткаченко,
О.С. Гавришко, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір // Збірник наукових праць
Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». – 2015. –
№2. С. 32–41.
6.
Ткаченко М. А. Чисельність та фізіолого-біохімічна активність
мікроорганізмів горизонтів сірого лісового ґрунту / І. М. Малиновська, М.А.
Ткаченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру
«Інститут землеробства НААН». – 2015. – №4. С. 13–24.
7.
Ткаченко М. А. Залежність стабілізації запасів гумусу сірого лісового
ґрунту від вмісту обмінного кальцію / М. А. Ткаченко, Т. І. Григора,
В. М. Шкляр // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і
природокористування України. – 2014. – № 47. Режим доступу до журналу:
http://nd.nubip.edu.ua/2014_5/15.pdf.
8.
Ткаченко Н. А. Изменение кислотно-щелочных свойств серой лесной
почвы под влиянием химической мелиорации и системы удобрения разной
интенсивности / Н. А. Ткаченко // Вестник Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 1. – С. 71–77.
10. Ткаченко М. А. Меліоративна ефективність застосування комплексної
хімічної меліорації на сірих лісових ґрунтах Правобережного Лісостепу /
М. А. Ткаченко // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових
буряків. – 2013. – Вип. 17 (том ІІ). – С. 102–105.
Загальна кількість публікацій: 125.
Керівник Підпрограми 1 «Агроекологічні основи відтворення родючості
ґрунту за органічного землеробства в агроландшафтах України». ПНД 3
НААН «Розробити наукові основи функціонування систем виробництва
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7
органічної
сільськогосподарської
продукції
з
максимальним
залученнямвідновлюваних ресурсів» 2018-2020 рр.
Керівник НДР: 02.01.04.02 Ф «Розробити наукові принципи хімічної
меліорації ґрунту за оптимізації удобрення культур сівозміни із
застосуванням лужноземельних елементів і мікробних препаратів, 2016-2018
рр»;
ПНД 14 «Розробити агроекологічний комплекс підвищення
продуктивності зернових культур на основі новітніх досягнень у селекції та
ресурсно-адаптивних моделей технологій для різних сільськогосподарських
зон». «Розробити наукові основи сталого розвитку системи землеробства і
землекористування в умовах зміни клімату» (2016-2018 рр.).
Конференції, семінари: VІІІ з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та
агрохіміків (Житомир, 2010 р.); Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція «Вапнування та відтворення родючості ґрунтів в сучасних
господарсько-економічних умовах» (Рівне, 2012 р.); Міжнародна науковопрактична конференція, присвячена 90-річчю кафедри ґрунтознавства і
охорони ґрунтів імені професора Шикули М. К., (Київ, 2012 р.); Міжнародна
науково-практична конференція «Поєднання науки, освіти, практичного
виробництва і реалізація якісної органічної продукції» (Київ–Іллінці, 2013 р.);
ІХ з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (Миколаїв, 2014
р.); Международной научно-практической конференции «Новые технологии
в сельском хозяйстве пищевой промышленности с использованием
электрофизических факторов и озона», (Россия, г. Ставрополь, 16-17 мая
2014 г).; Міжнародна науково-практична конференція «Агрохімічна служба
України: Роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави»
(Київ 2014 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Генетика і
селекція в сучасному агрокомплексі». Умань, 26 червня 2019 р.; Всеукраїнська
науково-практична конференція «Сучасні ґрунтово-агрохімічні дослідження в
контексті запобігання деградації земель». Харків. 2019.
Керівництво аспірантами: 4 особи.
Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (кандидатських)
дисертацій Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член експертної ради МОН з агрономії та лісового господарства.
Член редколегії Збірника наукових праць ННЦ «Інституту землеробства
НААН», та міжвідомчого тематичного наукового збірника «Землеробство» та
наукового журналу «Рослинництво та ґрунтознавство» Національного
університету біоресурсів і природокористування.
Член міжнародних організацій: Міжнародна спілка ґрунтознавців і
агрохіміків. Член Наглядової ради Асоціації «Українське ґрунтове
партнерство» під егідою ФАО ООН.
Член експертної ради Технічного комітету №159 «Землеробство» і член
вченої ради Державної установи «Інститут охорони ґрунтів».
Член Координаційних рад з питань землеробства та виробництва органічної
сільськогосподарської продукції ННЦ «Інститут землеробства НААН».

8

1

2

10. Малиновсь
ка
Ірина
Михайлів
на

3

4

5

6

Головний
науковий
співробітник
відділу
грунтової
мікробіологі
ї і фізіології
рослин
ННЦ
«Інститут
землеробства
НААН»

Саратовській
державний
університет
ім. М.Г.
Чернишевського, 1983 р.
Спеціальність
– біологія,
кваліфікація викладач
біології і хімії

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія
(03.00.16–
екологія).
Тема:
«Агроекологічні основи мікробіологічної
трансформації
біогенних
елементів
ґрунту».
Старший
науковий
співробітник за
спеціальністю
03.00.07 –
мікробіологія.
Членкореспондент
НААН

37 років

7
Нагороди: Почесна грамота Національної академії аграрних наук 2006 і 2015
рр., Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації 2015 р.,
Подяка НААН 2016 р., Почесна відзнака НААН 2018 р. та ін.
Публікації: 1. I.M. Malynovska, V.F. Kaminskyi, М.A. Tkachenko. Influence of
heavy metals pollution on the formation of microbial community in gray forest soil
Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10 (6), P. 97-100. doi: 10.15421/2020_264
2.Система мікробіологічних діагностичних показників ефективної та
потенційної родючості сірого лісового ґрунту: методика визначення /
І.М.Малиновська, М.А. Ткаченко, О.П. Сорока – Вінниця, 2020. – 31 с.
3.Малиновська І.М., Дегодюк С.Е. Кореляційні зв’язки між показниками
потенційної і ефективної родючості та стану мікробних угруповань сірого
лісового ґрунту // Землеробство. – 2019. – Вип. 1 (96). - С. 33-39.
4.Малиновська І.М. Напруженість мікробіологічних процесів у сірому
лісовому ґрунті за вапнування і заорювання побічної продукції рослинництва
/ І.М. Малиновська, М.А. Ткаченко // Ecology and Noospherology. – 2019. –
30(1). – С. 19-23.
5.Malynovska I.M. Irection and strength of microbiological processes in lavers of
grey forest soil under different regimes of management // Biotechnologia Acta –
2019. - v.12. – n.6. – P.65-70.
6 Малиновська І.М. Навчальний посібник "Загальна мікробіологія і
вірусологія" / Л. С. Ястремська, І. М. Малиновська. - Київ, НАУ - Друк. –
2014. - 240 с.
7. Наукові основи ефективного розвитку землеробства в агроландшафтах
України / Монографія за ред. доктора с.-г. наук, професора, члена-кор. НААН
В.Ф. Камінського. – К.:ВП «Едельвейс», 2015. – 428с.
8. Малиновська І.М. Мікробіологічні процеси в ризосфері рослин у
забрудненому нафтопродуктами ґрунті / І. М. Малиновська, Н. А. Зинов’єва //
Мікробіологія і Біотехнологія. - 2011. - № 2 (14). – С. 83 – 91.
9. Малиновська І. М. Стан мікробіоценозу сірого лісового грунту за
різноцільового використання / І. М. Малиновська, І. В. Домбровська // Вісник
Київського національного університету. С. біологія. – 2011. – Вип. 57. – С. 21
– 25.
10. Малиновська І. М. Деградація нафтопродуктів аборигенними мікробними
угрупуваннями сірого лісового ґрунту / І. М. Малиновська, Н. А. Зинов´єва //
Вісник Харківського нац. аграр. унів. С. «Біологія». –2011. –Вип.2. – С. 105 –
112.
11. Малиновська І. М. Мікробіологічні процеси у забрудненому важкими
металами сірому лісовому ґрунті / І.М. Малиновська, І.В. Домбровська, Ю.І.
Літвін // Агроекологічний журн. – 2013. - № 1. – С.48-53.
Малиновська І. М. Патент № u 2012 12882 «Створення способу
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Щербина
Олена
Зіновіївна

3

Завідувач
відділу
селекції
і
насінництва
зернобобових культур

4

Кім’янецьПодільський
сільськогосподарський
інститут,
1982 р.

5

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.05 –
селекція і

6

36 років

7
позаклітинного

культивування
продуценту
полісахариду
Bacillus
mucilaginosus»
Загальна кількість публікацій: 221.
Керівник НДР 02.01.04.09 П «Дослідити мінералізаційні процеси у сірому
лісовому
ґрунті
за
інтенсивних
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур», №
д.р. 0119U001413; 02.01.04.03 П
«Розробити систему діагностичних мікробіологічних показників рівня
родючості сірого лісового ґрунту за інтенсивного землеробства», (№ д.р.
0116U002682); 14.04.00.07. П «Встановити закономірності впливу елементів
технологій на фізіологічний стан рослин сільськогосподарських культур», (№
д.р. 0116U002683).
Конференції, семінари: Міжнародна науково-практична конференція
«Новітні досягнення біотехнології» – Київ, 21-22 жовтня 2010 р.;
Всеукраїнській науковій конференції «Сільськогосподарська мікробіологія:
здобутки та перспективи», Чернігів, 27-30 вересня 2011; Международной
научно-практической конференции «Научные приоритеты инновационного
развития отрасли растениеводства: результаты и перспективы» (Беларусь, г.
Жодино, 23-24 июня 2011); Международной научно-практической
конференции «Пути совершенствования технологий производства продукции
растениеводства» (Беларусь, г. Тулово, Витебский р-н, Витебская обл., 21
октября 2011 г.); Міжнародній науковій конференції «Відновлення
порушених природних екосистем», (18-21 жовтня 2011р). – Донецк, 2011;
Научно-практичному семінарі «Перспективы и направления современной
биотехнологии», 14-15 жовтня 2011, Пуща-Водиця; XΙΙ Міжнародній
конференція „Політ. Сучасні проблеми науки”, 4 - 5 квітня 2012, Київ;
Всеукраїнської конференції «Биосфера XXI века», 2 - 5 апреля 2012 р.
Севастополь; Международной научно-практической конференции «Новые
технологии
в сельском хозяйстве пищевой промышленности с
использованием электрофизических факторов и озона», Россия, г.
Ставрополь, 16-17 мая 2014 г.; 9 з’їзд Українського товариства ґрунтознавців
та агрохіміків (Миколаїв, 2014 р.; . Microbiological Aspects of optimizing the
production Process of cultured Crops/ Proceedings of the International Scientific
and Practical Internet Conference. Chernihiv, June 16-18, 2015.
Керівництво аспірантами: 7 осіб.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: – 2 осіб.
Нагороди: Почесна грамота МНС 2000 р., Почесна грамота НААН, 2015 р.
Публікації:
1. О. З. Щербина, С. О. Ткачик, О. О. Тимошенко, Н. О. Шостак. Оцінка
сортів сої культурної (Glycine max. L. Merr.) за стабільністю прояву
господарських ознак /Plant Varieties Studying and Protection. – Vol 16, No
1(2020) p. 60-66.
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насінництво).
Тема:
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дикою
уссурійською»,
старший
науковий
співробітник
(06.01.05 –
селекція і
насінництво).

6

7
2. Михайлов В.Г. Успадкування та селекційна цінність ознаки «висота
рослини» в поколіннях сої F1 та F2 / В.Г. Михайлов, О.З. Щербина, О.О.
Тимошенко, С.О. Ткачик // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. –
2017. – Т.13, №1. – С. 28–33.
3. Щербина О. З. Селекційна цінність популяцій другого покоління сої за
ознакою «період вегетації» / О. З. Щербина, В. Г. Михайлов, О. О.
Тимошенко, С. О. Ткачик // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин.
– 2016. – № 1 (30). – С. 74–78.
4. Михайлов В.Г. Успадкування кількісних ознак у гібридів квасолі F1 /
В.Г. Михайлов, Л.С. Романюк, О.З. Щербина, О.О. Тимошенко, С.О. Ткачик //
Збірник наукових праць. Київ.: – 2016. Вип. 3-4.– С. 197–205.
5. Селекційна цінність популяцій другого покоління сої за ознакою «період
вегетації» / О. З. Щербина, В. Г. Михайлов, О. О. Тимошенко, С. О. Ткачик //
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2016. – № 1(30). – С. 74-78.
6. Щербина О. З. Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за
масою насіння з рослини / О. З. Щербина, В. Г. Михайлов, О. О. Тимошенко //
Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”. – К.: ЕКМО,
2013. – Вип. 3-4. – С. 116-122.
7. Щербина О. З. Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за
ознакою «маса 100 насінин» / О. З. Щербина, В. Г. Михайлов,
О. О. Тимошенко // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів
–2013. – Том 11. – Вип. 2. – С. 299-305.
8. Характеристика гібридів сої за ознакою «маса насіння з рослини» / О. З.
Щербина, В. Г. Михайлов, О. О. Тимошенко // Збірник наукових праць
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. – Київ, 2012. –
Вип. 15. – С. 278-282.
9. Вихідний матеріал в селекції сої на стійкість до розтріскування бобів.
Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології /Михайлов В.Г.,
Щербина О.З., Стариченко В.М./ Збірник наукових праць IХ з’їзду УТГіС. Київ, ЛОГОС. - 2012. –Т ом 3. - С. 584-588.
Загальна кількість публікацій і авторських свідоцтв: 96.
Керівник
НДР: 22.01.04.03.Ф « Удосконалити методи розширення
генофонду сої та створити і передати на державне соротовипробування
скоростиглі і середньостиглі сорти з тривалістю періоду вегетації відповідно
100-107 і 120-127 днів, урожайністю насіння 2,7-2,8 т/га і 2,9-3,1 т,га, вмістом
протеїну в насінні 40-41 і 41-42%, вмістом жиру 19-21 і 18-20%, 2016-2018
рр.».(2016-2020рр)
Керівник НДР: 25.01.04.02.Ф Удосконалення методики оцінки селекційного
матеріалу сої на стабільність і пластичність за проявом макроознак та
створення високопродуктивних скоростиглих та середньостиглих сортів,
стійких до абіотичних факторів (2021-2025 рр)
Конференції, семінари: 1. Міжнародний симпозіум „Сучасні технології
селекційного процесу сільськогосподарських культур”, (7-8 липня 2004 р.,
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12.

Юла
Володимир
Михайлов
ич

Завідувач
відділу
адаптивних
інтенсивних
технологій
зернових
колосових
культур і
кукурудзи
ННЦ
«Інститут
землероб-

Національний
аграрний
університет,
1995 р.
Спеціальність
– агрономія,
кваліфікація –
вчений
агроном

5

6

Кандидат
23 роки
сільськогосподар
ських наук,
агрономія
(06.01.09 –
рослинництво).
Тема:
«Особливості
технології
вирощування
ярої твердої і
м' якої пшениці
в умовах

7
Харків); VIII з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім.
М.І.Вавилова (24-28 вересня 2007 р., Алушта);
2. Міжнародна науково-практична конференція «Селекція ХХІ сторіччя:
новітні технології, досягнення та перспективи», присвячена 100-річчю
інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (2-3 липня 2008 р., Харків);
3. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи селекції і
виробництва зернобобових культур». (11-13 серпня 2010 р., Чернівці,
Буковинський інститут агропромислового виробництва);
4. Міжнародна науково-практична конференція «Соя: селекція , виробництво
і використання для розв’язання глобальної продовольчої проблеми». (8-9
серпня 2011 р., Вінниця, Інститут кормів НААН,
5.Українська асоціація виробників і переробників сої); Міжнародна наукова
конференція «Селекція та генетика бобових культур: сучасні аспекти та
перспективи», (23-26 червня 2014 р., м. Одеса).
6. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю
Національної академії аграрних наук України та 110-річчю заснування
Інституту рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН (4-5 липня 2018 р.). Харків.
7. Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора Івана
Вікторовича Яшовського (Міжнародна наукова конференції 14-15 серпня
2019 року, Чабани)
Керівництво аспірантами: 1 особа.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: - 1 особа.
Член Вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член Спеціалізованої вченої ради К 27.380.01 із захисту кандидатських
дисертацій, Миронівський інститут пшениці ім. Ремесла.
Член Методичної Комісії Українського інституту сортів рослин
Член редколегії «Збірник наукових праць національного наукового центру
Інститут землеробства НААН».
Нагороди: Почесна відзнака НААН.
Публікації:
1. Спосіб вирощування вівса за органічної системи землеробства: Патент
124945 Україна. Опубл. 25.04.2018, бюл. №8. (Юла В.М., Камінська В.В.,
Мушик Б.В., Дудка О.Ф.).
2. Наукові основи ефективності використання виробничих ресурсів у різних
моделях технологій вирощування зернових культур: монографія /В.Ф.
Камінський, В.Ф. Сайко, М.В. Душко, Н.М. Асанішвілі, В.В. Камінська, Г.В.
Коваленко, І.М. Лупеха, П.В. Романюк, В.М. Юла, В.М. Вірьовка. – К.:
Видавничий дім «Вініченко», 2017. – 580 с.
3. Юла В. М. Вплив елементів технології вирощування на якість зерна
пшениці м'якої ярої сорту Недра / В. М. Юла // Зб. наук. праць Національного
наукового центру «Інститут землеробства НААН»-К.: ВП «Едельвейс», 2016, Вип.3-4 -С.154-165.
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ства
НААН»

4

Дегодюк
Завідувач
Українська
Станіслав
відділу
сільськогоспоЕдуардови агрохімії ННЦ
дарська
ч
«Інститут
академія,
землеробства
1987 р.
НААН»
Спеціальність агрохімія і
ґрунтознавство,
кваліфікація –
вчений агроном

5
Лісостепу
України»,
старший
науковий
співробітник
(06.01.09 –
рослинництво).

6

Доктор
сільськогоспод
арських наук,
(06.01.04 –
агрохімія)
Тема:
«Агрохімічні та
агроекологічні
основи
відтворення
родючості
грунтів в

36 років

7

4. Технології вирощування сільськогосподарських культур
за різних систем землеробства / Наукові основи ефективного
розвитку землеробства в агроландшафтах України // За ред.
д. с.-г. н. В.Ф. Камінського. - К.: ВП «Едельвейс», 2015. - С.
190-221.
5. Юла В.М. Ефективність вирощування пшениці ярої в системі органічного
землеробства/ В.М. Юла, М.О.Дрозд// Зб. наук. праць Національного
наукового центру «Інститут землеробства НААН»-К.: ВП «Едельвейс»,2014, Вип.4. -С.55-59.
6. Юла В.М. Адаптивні технології вирощування зернових культур в
Лісостепу // Адаптивні системи землеробства і сучасні агротехнології –
основа раціонального землекористування, збереження і відтворення
родючості ґрунтів / За ред. д.с.-г.н. В.Ф. Камінського. - К.: ВП «Едельвейс»,
2013.- С. 255-267.
Загальна кількість публікацій: 103.
Керівник НДР: 14.04.00.01.Ф « Формування високопродуктивних ценозів
зернових колосових культур і кукурудзи за адаптивних технологій
вирощування в Лісостепу»; 03.02.01.10. П «Розробити технології
вирощування жита озимого та тритикале озимого в системі органічного
землеробства у Правобережному Лісостепу».
Член редколегії Збірника наукових праць ННЦ «Інституту землеробства
НААН». Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член Координаційних рад з питань землеробства та рослинництва ННЦ
«Інститут землеробства НААН»
Нагороди: Почесна грамота Національної академії аграрних наук, Почесна
грамота Київської обласної державної адміністрації, Подяка Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
2015 р. та інші.
Публікації:
1. Shmorgun L.G., Degodyuk E.G., Degodyuk S.E.., Litvinova O.A. Basin
approach-smart land management. Liverpool, United Kingdom, 27-29 May 2020.
Pp. 176-183. URL: https://sci-sonf.com.ua.
2. Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г., Літвінова О.А., Боднар Ю.Д., Буслаєва Н.Г.
Зміна агрофізичних показників сірого лісового грунту за тривалого
застосування органічних і мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. Вип. №
1. 2020 С.19-24.
3. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Дишлюк В.Є., Федорюк Ю.В. Технології
біоконверсії антропогенних твердих відходів у полікомпонентні органомінеральні біоактивні добрива, рідких стоків – у технологічні води повторного
використання. Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендовані для
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впровадження в агропромислове виробництво.Київ.Аграрна Наука.2018.С. 21.
4. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А. Продуктивність польової сівозміни за
органічної системи удобрення. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск до
ХІ з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків. Книга 2. Харків. 2018. С. 275.
5. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Дишлюк В.Є., Федорюк Ю.В. Технології
біоконверсії антропогенних твердих відходів у полікомпонентні органомінеральні біоактивні добрива, рідких стоків – у технологічні води
повторного використання. Каталог інноваційних розробок НААН,
рекомендовані для впровадження в агропромислове виробництво. Київ.
Аграрна Наука. 2018. С. 21.
6. Degodyuk S. Desertification – a threat which can be stopped / E. Degodyuk, S.
Degodyuk // 3 rd UNCCD Scientifik Conference, 9-12 March 2015, Cancun,
Mexico, р. 43.
7. Дегодюк С.Е. Баланс поживних речовин за тривалого застосування добрив
у зерно-просапній сівозміні / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, А.В. Кириченко //
Вісник аграрної науки. – 2014. – № 7. – С. 16-20.
7. Дегодюк С.Е. Наукове забезпечення та перспективи розвитку органічного
землеробства в Україні / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, А.В. Кириченко //
Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Полісся, 2013. – С.
308–316.
8. Дегодюк С.Е. Екологічні, агрономічні, фізіологічні, і агрохімічні аспекти
мінерального живлення рослин / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, С.З. Гуральчук,
О.А. Літвінова, Н.Г. Буслаєва, А.В. Кириченко, Ж.З. Гуральчук // Фізіологія
рослин: проблеми та перспективи розвитку. Т. 1. К. : Логос, 2009 – с. 210-230.
9. Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України / Е.Г. Дегодюк, С.Е.
Дегодюк // Монографія. Київ: ЕКМО, 2006. – 306 с.
Загальна кількість публікацій: 110.
Керівник НДР: 02.01.05.01.Ф « Теоретичні основи розроблення сучасних
систем удобрення для забезпечення високої продуктивності сівозмін із
відтворенням родючості ґрунтів у зоні Лісостепу, 2016-2018 рр.»; 03.01.00.03
Ф «Розробити наукові основи сучасного ведення органічного землеробства з
максимальним залученням місцевих і відновлюваних ресурсів, 2016-2018
рр.».
Конференції, семінари: «Фізіологія рослин: проблеми та перспективи
розвитку» (Київ, 2009)»; «Природная среда Полесья и устойчивое развитие
АПК региона (Брест, 2012)» «Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку
України (ІХ з’їзду Укр. товариства ґрунтознавців та агрохіміків)» (Миколаїв,
2014) «3 rd UNCCD Scientifik Conference, 9-12 March 2015, Cancun, Mexico».
Керівництво аспірантами: 7 осіб.
Керівництво аспірантами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: 1 особа.
Член вченої ради ННЦ «ІЗ НААН». Член редколегії збірника наукових
праць ННЦ «ІЗ НААН» та збірника землеробство.
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Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків.
Нагороди: Почесна нагорода орден «За заслуги» 2012 р. (За мужність і
самовіддану працю при ліквідації аварії на ЧАЕС 1986 р); Орден «Івана
Богуна» 2014 р., Почесна відзнака Президії НААН, 2015 р.

14.

Шевченко
Іван
Павлович

Провідний
науковий
співробітни
к відділу
сільськогосподарського
землекористування і
захисту
ґрунтів від
ерозії
ННЦ
«Інститут
землеробства
НААН»

Українська
сільськогосподарська
академія,
1979 р.
Спеціальність–
агрономія,
кваліфікація –
вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.01 загальне
землеробство).
Тема: «Вплив
способів
обробітку
грунту і добрив
на
протиерозійну
стійкість
чорнозему
типового і
продуктивність
культур»,
старший
науковий
співробітник
(06.01.01 –
загальне
землеробство)

40 років

1. Публікації: Агроекологічна ефективність ґрунтозахисних технологій у
системі контурномеліоративної організації землекористування / Л.П.
Коломієць, І.П. Шевченко, О.М. Терещенко // Вісник аграрної науки. – К.,
2019,
№
12.
–
С. 5–12. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201912-01
2. Система протиерозійних заходів при вирощуванні пшениці озимої в
еродованих агроландшафтах Лісостепу / Л.П. Коломієць, І.П. Шевченко, В.М.
Повидало, О.М. Терещенко // Аграрна наука – виробництву. К., 2019, № 4.
3. Стратегія збалансованого землекористування сільських територій / В.Ф.
Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць, В.М. Повидало, М.І. Шквир //
Аграрна наука виробництву. – К., 2018.
4. Науково-методичне забезпечення охорони земель сільськогосподарського
призначення, як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу
України / В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць // Вісник аграрної
науки, №1, 2018. – С. 5–10.
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201801
5. Ефективність захисту силових земель від водної ерозії за ведення
адаптивно-ландшафтної системи землеробства /Коломієць Л.П., І.П.
Шевченко, М.І. Шквир // Вісник аграрної науки. – К., 2018 р.
6. Науково-методичні аспекти використання еродованих земель в
агроландшафтах зони Лісостепу / В.Ф. Камінський, Л.П. Коломієць, І.П.
Шевченко // Вісник аграрної науки. – К., 2018, №11. – С.13-19.
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-02
7. Формування елементів ерозійностійкого агроландшафту в системі
адаптивного землеробства / І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць, М.І. Шквир //
Аграрна наука виробництву. Київ, 2017.
8. Сучасний стан та перспективи функціонування адаптивно-ландшафтних
систем землеробства в контексті ведення органічного виробництва на землях
сільськогосподарського призначення / І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць //
Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», №4, 2017. С.
7–12.
9. Актуальні проблеми управління земельними ресурсами
в контексті
забезпечення продовольчої безпеки держави/ В.Ф. Камінський, І.П.
Шевченко, Л.П. Коломієць. – Посібник українського хлібороба; К.:2015.
10. Розвиток сільськогосподарського землекористування в контексті
децентралізації влади в Україні/ В.Ф. Камінський, І.П.Шевченко, Л.П.
Коломієць// Збірник «Землеробство». - №4. – 2015.
11.
Агрономічна ефективність технології вирощування ячменю ярого в
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системі ґрунтозахисного біологічного землеробства / Шевченко І.П,
Коломієць Л.П., Повидало В.М// Збірник наукових праць ННЦ ІЗ НААН. –
2014. – С. 9-18.
12.Ефективність
протиерозійного захисту
ґрунтів
за
адаптивноландшафтної системи землеробства / Шевченко І.П, Коломієць Л.П.// Збірник
наукових праць ННЦ «ІЗ НААН» К.: 2014. – С.10-15.
13. OPTIMIZATION OF RURAL LAND USE IN THE REQUIREMENTS OF
EUROPEAN INTEGRATION / Шевченко І.П, Коломієць Л.П. // Збірник
«Землеробство». К.: 2014. – С.6-7.
Загальна кількість публікацій: 95.
Керівник НДР: 02.01.01.01.П «Розробити теоретико-методологічні основи
збалансованого землекористування сільських територій Правобережного
Лісостепу» (держ. реєстр. № 0116U002398, 2016-2018 рр.); 02.01.01.02.П
«Поглибити теоретичні та науково-методичні засади управління земельними
ресурсами шляхом адаптивного землевпорядкування на регіональному рівні»,
(держ. реєстр. № 0116U002400, 2016-2018 рр.);
Розробити теоретичні
основи та практичні заходи ведення системи адаптивно-ландшафтного
землеробства на землях сільськогосподарського призначення (держ. реєстр. №
0116U002401, 2016-2020 рр.), 03.01.00.01.Ф «Поглибити теоретикометодологічні засади та розробити технології використання схилових земель в
системі органічного землеробства», (держ. реєстр. № 0116U002399, 20162020 рр.).
Конференції, семінари:
Міжнародна конференція «Формування та обмін інформацією про ґрунти
України» (23.01.2020 р., вул. Еспланадна 20, офіс 401); Вебінар у форматі
Zoom-конференції «Система моніторингу нейтрального рівня деградації
ґрунтів України» (26 червня 2020 р.); Вебінар у форматі Zoom-конференції
«Розумне та стале сільське господарство» (4 вересня 2020 р.); Вебінар у
форматі Zoom-конференції, присвячений запуску Глобальної програми
ґрунтових ліків (5 жовтня 2020 р.), Міжнародна науково-практична
конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в
агропромисловому виробництві» (7-8 липня 2020 р.). Міжнародна наукова
конференція «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і
справедливого продажу якісної органічної продукції (смт Чабани, 2019 р.);
«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських
територій» (Львів, 17-19 вересня 2019 р.); «Екологічна безпека та
збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ,
4 липня 2019 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція «21 st centry plant
science: challenges and innovations to the 120-th anniversary of plant science
department nules of Ukraine» (Київ, 25-26 вересня 2019 р.). Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція, присвячена 145-річчю від
заснування кафедри ботаніки та захисту рослин «Перспективні напрями та
інноваційні досягнення аграрної науки» (м. Херсон);
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів як
невід'ємна частина моніторингу довкілля» (23-25 липня, 2019 р., м. Київ);
«стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України» (21
березня 2019 р.).
Міжнародна наукова конференція «Оптимізація земельних угідь як основна
складова їх ефективного використання – наукові здобутки за 100-річну
діяльність НААН та перспективи на майбутнє» (смт Чабани, 2018 р.).
Міжнародна наукова конференція «Новітні системи землеробства та шляхи
підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в
сучасному агрокомплексі (м. Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). Всеукраїнська
науково-практична конференція «ХХІХ
міжнародна агропромислова
виставка «Агро-2017» (Київ, 7-10 червня 2017 р.); « Всеукраїнська наукова
конференція «Оптимізація земельних угідь як основна складова їх
ефективного використання» (смт Чабани, 8 червня 2017 р.).
Круглий стіл «Екологічна мережа України в контексті формування
природоохоронного землекористування: стан та проблеми» (березень 2015р.),
Круглий стіл «Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з
деградацією земель та опустелюванню» (травень 2015р.), Міжнародна
наукова конференція «Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи їх
вирішення» (червень 2015р.), Всеукраїнська науково-практична конференція
«Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (вересень 2015р.), Міжнародна
науково-практична конференція «Ґрунтові ресурси – основа сталого розвитку
країни» (жовтень 2015р.).
Керівництво аспірантами: 3 особи.
Керівництво аспірантами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: 2 особи.
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Нагороди: Грамота Верховної ради України, 2015 р.

15.

Коломієць
Лариса
Петрівна

Завідувач
відділу
сільськогосподарськ
ого землекористування і
захисту
ґрунтів від
ерозії
ННЦ
«Інститут

Київський
державний
університет ім.
Т.Г.Шевченка,
1987 р.
Спеціальність
– гідрологія
суходолу,
кваліфікація –
географгідрологгідрохімік

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.01загальне
землеробство).
Тема: «Вплив
структури
агроландшафту
на винос
біогенних
елементів з
поверхневим

27 років

Публікації:
1. Agricultural use of peat bog soils and changes in water duty to floodplains of
rivers of the Left- Bank Forest-Steppe / V. F. Kaminsky, L. P. Kolomіets, N. I.
Shtakal, V.M. Shtakal // Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(2), 23-27, DOI:
10.15421/2020_58.
2. Агроекологічна ефективність ґрунтозахисних технологій у системі
контурномеліоративної організації землекористування / Л.П. Коломієць, І.П.
Шевченко, О.М. Терещенко // Вісник аграрної науки. – К., 2019, № 12. –
С. 5–12. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201912-01
3. Система протиерозійних заходів при вирощуванні пшениці озимої в
еродованих агроландшафтах Лісостепу / Л.П. Коломієць, І.П. Шевченко,
В.М. Повидало, О.М. Терещенко // Аграрна наука виробництву. – К., 2019,№ 4.

8

1

2

3
землеробств
а НААН»

4

5
стоком в
центральному
Лісостепу
України»,
старший
науковий
співробітник
(03.00.16 екологія)
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4.Науково-методичні аспекти використання еродованих земель в
агроландшафтах зони Лісостепу / В.Ф. Камінський, Л.П. Коломієць, І.П.
Шевченко // Вісник аграрної науки. – К., 2018, №11. – С.13-19.
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-02
5. Ефективність захисту силових земель від водної ерозії за ведення
адаптивно-ландшафтної системи землеробства /Коломієць Л.П., І.П.
Шевченко, М.І. Шквир // Вісник аграрної науки. – К., 2018 р.
6. Науково-методичне забезпечення охорони земель сільськогосподарського
призначення, як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу
України / В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць // Вісник аграрної
науки, №1, 2018. – С. 5–10.
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201801
7. Стратегія збалансованого землекористування сільських територій / В.Ф.
Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць, В.М. Повидало, М.І. Шквир //
Аграрна наука виробництву. – К., 2018.
8. Формування елементів ерозійностійкого агроландшафту в системі
адаптивного землеробства / І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць, М.І. Шквир //
Аграрна наука виробництву. Київ, 2017.
9. Сучасний стан та перспективи функціонування адаптивно-ландшафтних
систем землеробства в контексті ведення органічного виробництва на землях
сільськогосподарського призначення / І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць //
Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», №4, 2017. –
С. 7–12.
10.
Науково-методичні засади управління земельними ресурсами за
адаптивного землекористування / В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П.
Коломієць // Міжвідомчий тематичний збірник «Землеробство», №1, 2016. –
С. 3–9.
11. Оптимізація агроландшафтних систем як основа збалансованого розвитку
аграрного виробництва/ Шевченко І.П, Коломієць Л.П, Шквир М.І// Збірник
«Землеробство». К.: 2015. - № 2. – С.31-37.
12. Актуальні проблеми управління земельними ресурсами в контексті
забезпечення продовольчої безпеки держави/ В.Ф. Камінський, І.П.Шевченко,
Л.П.Коломієць. – Посібник українського хлібороба; К.:2015.
13. Розвиток сільськогосподарського землекористування в контексті
децентралізації влади в Україні/ В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П.
Коломієць // Збірник «Землеробство». – № 4. – 2015.
14.
OPTIMIZATION OF RURAL LAND USE IN THE REQUIREMENTS
OF EUROPEAN INTEGRATION / Шевченко І.П, Коломієць Л.П.// Збірник
«Землеробство». К.: 2014. – С. 6-7.
15. Ефективність
протиерозійного захисту
грантів
за
адаптивноландшафтної системи землеробства / Шевченко І.П, Коломієць Л.П. //
Збірник наукових праць ННЦ «ІЗ НААН». К.: 2014. – С.10-15.
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Загальна кількість публікацій: 89.
Керівник НДР: «Обґрунтувати науково-методичні засади розвитку системи
управління екологічно-безпечним землекористуванням сільських територій в
умовах трансформації земельних відносин» .№ державної реєстрації (20212025 рр.).
«Розробити функціональні моделі грунтоводоохоронних екологічно
збалансованих високопродуктивних агроландшафті в системах землеробства
зони Лісостепу» .№ державної реєстрації (2021-2025 рр.).
02.01.01.09.Пш
«Визначити
напрями
використання
фітомеліоративних
заходів
у
системі
адаптивно-ландшафтного
землеробства зони Лісостепу України» .№ державної реєстрації 0119U001389
(2019 р.).
40.02.01.04.П. «Розробити регіональні моделі екобезпечних землеволодінь і
землекористувань» № державної реєстрації 0111U006376 (2012-2013 рр.);
40.01.01.07.П. Удосконалити науково-методичні підходи щодо організації
еколого-безпечного землекористування в умовах трансформації земельних
відносин. № державної реєстрації 0111U006376 (2014-2015 рр.);
Виконавець НДР: 02.01.01.01. П Розробити теоретико-методологічні основи
збалансованого землекористування сільських територій Правобережного
Лісостепу» (держ. реєстр. № 0116U002398 , 2016-2018 рр.); 02.01.01.02.П
«Поглибити теоретичні та науково-методичні засади управління земельними
ресурсами шляхом адаптивного землевпорядкування на регіональному рівні»,
(держ. реєстр. № 0116U002400 , 2016-2018 рр.).
Конференції, семінари:
Міжнародна конференція «Формування та обмін інформацією про ґрунти
України» (23.01.2020 р., вул. Еспланадна 20, офіс 401); Вебінар у форматі
Zoom-конференції «Система моніторингу нейтрального рівня деградації
ґрунтів України» (26 червня 2020 р.); Вебінар у форматі Zoom-конференції
«Розумне та стале сільське господарство» (4 вересня 2020 р.); Вебінар у
форматі Zoom-конференції, присвячений запуску Глобальної програми
ґрунтових ліків (5 жовтня 2020 р.),
Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та
збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (7-8
липня 2020 р.).
Міжнародна наукова конференція «Поєднання науки, освіти, практичного
виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції (смт
Чабани, 2019 р.); «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та
сільських територій» (Львів, 17-19 вересня 2019 р.); «Екологічна безпека та
збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ,
4 липня 2019 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція «21 st centry plant
science: challenges and innovations to the 120-th anniversary of plant science
department nules of Ukraine» (Київ, 25-26 вересня 2019 р.).
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена 145-
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Кандидат
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Тема:
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21 рік

7
річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин «Перспективні
напрями та інноваційні досягнення аграрної науки» (м. Херсон);
Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів як
невід'ємна частина моніторингу довкілля» (23-25 липня,2019 р., м. Київ);
«стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України» (21
березня 2019 р.).
Курси підвищення кваліфікації. ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН». Київ, 2019.
Міжнародна наукова конференція «Оптимізація земельних угідь як основна
складова їх ефективного використання – наукові здобутки за 100-річну
діяльність НААН та перспективи на майбутнє» (смт Чабани, 2018 р.).
Міжнародна наукова конференція «Новітні системи землеробства та шляхи
підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в
сучасному агрокомплексі (м. Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). Всеукраїнська
науково-практична конференція «ХХІХ
міжнародна агропромислова
виставка «Агро-2017» (Київ, 7-10 червня 2017 р.); « Всеукраїнська наукова
конференція «Оптимізація земельних угідь як основна складова їх
ефективного використання» (смт Чабани, 8 червня 2017 р.).
Міжнародна наукова конференція «Землеробство ХХІ століття. Проблеми та
шляхи їх вирішення» (червень 2015р.), Всеукраїнська науково-практична
конференція «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (вересень 2015р.),
Міжнародна науково-практична конференція «Ґрунтові ресурси – основа
сталого розвитку країни» (жовтень 2015 р.).
Керівництво аспірантами: 2 особи.
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член Координаційної ради з питань землеробства ННЦ «Інститут
землеробства НААН».
Нагороди: Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку
Київської обласної державної адміністрації, 2013 р.
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1

2

3
Інститут
землеробств
а НААН»

4

5
елементами
продуктивності»,
старший
науковий
співробітник
(06.01.05 –
селекція і
насінництво).

6

7

8

Публікації:
1.В.М. Стариченко, І.І. Губа. Порівняльна характеристика різновидностей
жита озимого за кількістю квіток у колосках та зерновою продуктивністю.
Bulletin of Agricultural Science. (2020). Том 98 № 5. 35-40
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202005-04.
2. L.M. Holyk, V.M. Starychenko, S.I. Holyk. Features of freez-winter resistance
of collected samples of winter wheat in the conditions of north part of forest steppe
of Ukraine. Emerging technologies toward agriculture, food and environment / під
ред. R.K. Behl, Machiavelli Singh, Ahim Ibental, Wolfgang Merbach. Agrobios
(International), Jodhpur, 2019. 137-145.
3. В.М. Стариченко, О. М. Корягін, Д. С. Шляхтуров. Порівняльний аналіз
гранулометричного складу крохмалю зразків тритикале озимого.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2016. № 3(32). С. 58 – 62.
4. В. М.Стариченко, І. І. Губа, Н. І. Коберник. Багатоквітковість зернових
колосових культур – історія та стан вивчення. Селекція і насінництво. 2018.
113. С. 150-167.
5. I.Zaika, A.Karelov, N.Kozub, I.Sozinov, A. Sozinov, V. Starychenko. Analysis
of Ukrainian Polissya and Forrest-steppe winter wheat (Triticum aestivum L.)
cultivars for the presence of “resistant” allelic state of non-race-specific disease
resistance locus Lr34/Yr18/Pm38. Ekin journal of crop breeding and genetics.
2015, Volume 1, No 1. P. 13 – 16.
6. Стариченко, В. М. Порівняльна оцінка передбачуваних і непередбачуваних
середовищ як фонів для добору на адаптивну здатність / Сортовивчення та
охорона прав на сорти рослин. – 2014. - № 3(24). – С. 67 – 71.
7. Стариченко, В. М. Використання кластерного аналізу для оцінки F2
популяції сої / Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства
НААН», випуск 3-4. К., 2012. - С.124-134.
8. Новые сорта кормового люпина и особенности его семеноводства/ Н. В. Солодюк,
Т. М. Левченко, В. Н. Стариченко [и др.] // Люпин. Его возможности и перспективы /
Сборник
материалов
международной
научно-практической
конференции,
посвящённой 25-летию Всероссийского научно-исследовательского института
люпина. – Брянск: ЗАО «Издательтво «Читай-город», 2012. – С. 80 - 83
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9. Сорти сої Інституту землеробства НААНУ/ В.Г. Михайлов, О.З Щербина,
Л.С. Романюк, В. М. Стариченко //Посібник українського хлібороба. –
Науково-практичний щорічник, том 2 . К.: 2012. - С. 274 - 276
10. Успадкування тривалості періоду вегетації та інших кількісних ознак
гібридами F1 сої / В.Г. Михайлов, В. М. Стариченко, О.З. Щербина,
Л.С.Романюк // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів.
Том 2. - № 1. 2004. – С. 53 – 65.
Загальна кількість публікацій: 53
Керівник НДР: 13.00.01.06.Ф «Ідентифікація цінних генотипів пшениці м'якої
озимої з використанням молекулярно-генетичних маркерів і технологічних
7

8

17.

Любчич
Олександр
Григорови
ч

Завідувач
відділу
адаптивних
інтенсивних
технологій
зернобобових,
круп’яних і
олійних
культур
ННЦ «Інститут
землеробства
НААН»

Вінницький
Державний
аграрний
університет,
1999 р.
Спеціальність
– агрономія,
кваліфікація –
вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.09 –
рослинництво).
Тема:
«Особливості
формування
продуктивності
проса залежно
від умов
азотного
живлення н6а
сірих лісових
ґрунтах».

17 років

методів оцінювання для створення сорту адаптованого до умов Полісся та
Лісостепу, 2016-2020 рр.»; 13.00.01.09.Ф «Із застосуванням молекулярногенетичних маркерів ідентифікувати цінні гени пшениці м’якої ярої для
створення вихідного матеріалу, 2016-2020 рр.»; 13.00.01.11.Ф «Інтрогресія
генів високого вмісту крохмалю в генетичний пул тритикале озимого для
створення сортів, придатних для переробки на біоетанол, з урожайністю 9 –
10 т/га, 2016-2020 рр.»; 13.00.01.12.Ф «Встановити закономірності
формування цінних господарських ознак у селекції тритикале озимого для
створення вихідного матеріалу з адаптивними властивостями, доброю
технологічною і хлібопекарською якістю, 2016-2020 рр.»; 13.00.01.13.Ф
«Визначити рівень пенетрантності ознаки багатоквітковості колоса жита
озимого для створення сортів з високою врожайністю зерна, 2016-2020 рр.».
Конференції, семінари: Triticale Biology, Breeding and Produktion:
International Conference, July 2-5, 2017, IHAR-PIB Radzikow, Poland.;
International Plant Breeding Congress (Antalya, Turkey, 2013); Міжнародна
науково-практична конференція «Сучасні напрями селекційного
удосконалення пшениці» (Одеса, 2016).
Керівництво аспірантами: 3 особи.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: - 1 особа.
Член Вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член Координаційної ради з питань землеробства ННЦ «Інститут
землеробства НААН».
Публікації: 1. Любчич О.Г. Формування продуктивності пнроса залежно від
щільності грунту / О.Г. Любчич // Землеробство. – 2014. – №1-2. – С. 70-73.
2. Грищенко Р.Є. Фотосинтетична продуктивність посівів гречки в
Північному Лісостепу / Р.Є. Грищенко, ОГ Любчич, ТВ Мазуренко // Збірник
наукових праць ННЦ «ІЗ НААН,. – 2015. – вип. 1. – С. 57-62.
3. Любчич О.Г. Мінеральне живлення проса в технології вирощування / О.Г.
Любчич, Р.Є. Грищенко, С.Г. Корсун // Збірник наукових праць ННЦ «ІЗ
НААН,. – 2014. – вип. 3. – С. 72-78.
4. Любчич О.Г. Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур’янами у
технології вирощування проса / О.Г. Любчич// Збірник наукових праць ННЦ
«ІЗ НААН,. – 2014. – вип. 4. – С. 73-82.
5. Грищенко Р.Є. Ефективність гумату калію при вирощуванні круп’яних
культур за органічного землеробства / Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, Т.М.
Мазуренко// Збірник наукових праць ННЦ «ІЗ НААН,. – 2014. – вип. 1-2. – С.
87-91.
Загальна кількість публікацій: 42
Керіник, виконавець НДР: 14.04.00.03.Ф «Реалізація генетичного

потенціалу круп’яних культур і сорго в біоадаптивних технологіях
вирощування в північному Лісостепу», 2016-2020 рр.,
(№ д.р. 0116U003953).
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Слюсар
Завідувач
Національний
Сергій
відділу
аграрний
Миколайов кормовиробни університет,
ич
цтва
1997 р.
ННЦ
Спеціальність
«Інститут
– агрономія,
землеробства кваліфікація –
НААН»
вчений
агроном

5

6

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.12 –

21 рік

кормовиробництво

і луківництво).
Тема:
«Агротехнічні
заходи
подовження
продуктивного
довголіття
різнодостигаючих люцернозлакових сумішок
у системі
зеленого та
сировинного
конвеєра в
північному
Лісостепу»,
старший
науковий
співробітник
(06.01.12 –
кормовиробництво
і луківництво).

7
Конференції, семінари: ІV міжнародна науково-практична конференція
«Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і реалізація якісної
органічної продукції» (Київ-Іллінці, 2013 р.).
Керівництво аспірантами: -.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: -,
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член Координаційної ради з питань землеробства ННЦ «Інститут
землеробства НААН».
Публікації:
1.
V.H. Kurhak, S.M. Panasyuk, N.M. Asanishvili, I.T. Slyusar, S.M.
Slyusar, M.I. Shtakal, M.M. Ptashnik, O.L. Oksymets, Ya.S. Tsymbal, M.O.
Kushchuk, Ya.V. Gavrysh, R.M. Kulyk, S.O. Kudrya. Influence of perennial
legumes on the productivity of meadow phytocenoses. Ukrainian Journal of
Ecology, 2020, 10(6), 310-315, doi:10.15421/2020_298.
2.
Слюсар С.М. Вплив обробітку ґрунту та заходів контролю бур’янів на
формування зернової продуктивності сорго в лівобережному лісостепу. 2018,
1 (71). Зміст. Наукові доповіді НУБіП України, [S.l.], n. 1(71), лют. 2018. ISSN
2223-1609.
Доступно
за
адресою:
<http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/10005/8887>. Дата
доступу: 27 січ. 2021
3.
Слюсар С.М. Вплив обробітку грунту та заходів контролю бурянів на
формування продуктивності сорго суданського. Міжвідомчий тематичний
науковий збірник "Землеробство". Київ: ВП Едельвейс. 2017. Вип 1 (92). С.
74-77.
4.
Слюсар С.М. Вплив органічних добрив на формування
продуктивності сорго суданського. Збірник наукових праць Національного
наукового центру «Інститут землеробства НААН». Київ: ВП «Едельвейс».
2017. Випуск 4. С. 139-144.
5.
Слюсар С.М. Особливості росту і розвитку сорго в Правобережному
Лісостепу. Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Землеробство". Київ: ВП Едельвейс, 2017. - Вип 2 (93). - С. 63-67.
6.
Архипенко Ф.М. Сорго суданське на зелений корм та зерно у Північному
Лісостепу / Ф.М. Архипенко, С.М. Слюсар. – К.: ВД «ЕКМО», 2010. – 24 с.

7.
Слюсар С.М. Вплив способів внесення органічних добрив на
продуктивність сорго суданського / С.М. Слюсар, О.Л. Оксимець. Збірник
наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства
НААН». – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – Випуск 1-2. – с. 140-144.
8.
Слюсар С.М. Біологічна активність темно-сірого опідзоленого ґрунту
за вирощування сорго суданського / С.М. Слюсар, О.Л. Оксимець. Збірник
наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства
НААН». – К.: ВП «Едельвейс», 2014. – Випуск 3. – с. 134-141.
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9.
Слюсар С.М. Ефективність вирощування сорго суданського залежно
від удобрення / С.М. Слюсар. Збірник наукових праць Національного
наукового центру «Інститут землеробства НААН». – К.: ВП «Едельвейс»,
2014. – Випуск 4. – с. 117-122.
10.
Слюсар С.М. Продуктивність сорго суданського залежно від способів
внесення мінеральних добрив / С.М. Слюсар. Міжвідомчий тематичний
науковий збірник «Землеробство». – К: ВП «Едельвейс», 2014. – Вип. 1-2. –
С. 97-99.
Загальна кількість публікацій: 45
Керівник НДР:
22.02.01.10.П «Встановити особливості формування урожайності одно- і
багатовидових агроценозів однорічних кормових культур та розробити
адаптовані до змін клімату технології їх вирощування»
22.01.02.06.П «Створити високопродуктивний, посухо- та морозостійкий
селекційний матеріал стоколосу безостого для умов Полісся і Лісостепу з
урожайністю сухої речовини 12-13 т/га і насіння 0,70-0,75 т/га, 2016-2018
рр.».
Конференції, семінари:
1.
Слюсар С.М. Динаміка росту і розвитку сорго на осушуваному
торфовому ґрунті в зоні Полісся. Матеріали XІІ Міжнародної наукової
конференції «Корми і кормовий білок» (15 липня 2020 року). Інститут кормів
та сільського господарства Поділля НААН. Вінниця. 2020. С. 74-76. DOI:

https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo2020conf.
2.
Слюсар С.М., Якименко Л.П., Міняйло В.Д. Перспективи
використання нових сортів багаторічних злакових трав. Наукові читання до
100-річчя від дня народження професора Івана Вікторовича Яшовського
(Матеріали міжнародної наукової конференції 14-15 серпня 2019 року,
Чабани) / за ред. д-ра с.-г. наук В.Ф. Камінського. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ».
2019. С. 158-160.
3.
Слюсар С.М. Ефективність вирощування видів роду сорго на зерно в
умовах Полісся. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної
конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018
року). Миколаїв. 2018. С. 118-120.
4.
Слюсар С.М. Вплив способу сівби та удобрення на формування
врожайності зерна сорго суданського. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження
академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла (с. Центральне, 20
жовтня 2017). с. Центральне. 2017. С. 126-127.
5.
Слюсар С.М. Урожайність та біохімічний склад зерна сорго залежно
від виду та удобрення. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в
сучасному інформаційному просторі / Матеріали ІІ Міжнародної науково-
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19.

Левченко
Тетяна
Михайлівна

3

4

5

Провідний
Московська
Кандидат
науковий
сільськосільськогоспоспівробітник
господарська
дарських наук,
відділу
академія ім.
агрономія
селекції і
К.А.Тімірязєва,
(06.01.05 –
насінництва
1980 р.
селекція і
зернобобо- Спеціальність – насінництво).
вих культур
агрономія,
Тема:
ННЦ
кваліфікація –
«Особливості
«Інститут
вчений агроном успадкування і
землеробства
прояву
НААН»
стійкості проса
до окремих рас
сажки та їх
використання в
селекції»,
старший
науковий
співробітник
(06.01.05 –
селекція і
насінництво).

6

7
практичної Інтернет-конференції. 7-8 травня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015.
– С. 52-54.
Керівництво аспірантами: 1 особа.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук:
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член методичної комісії ННЦ «Інститут землеробства НААН» з питань
землеробства
Член методичної комісії ННЦ «Інститут землеробства НААН» з питань
селекції і насінництва

36 років

Публікації:
1. Колекція люпину білого як джерело збереження його генетичного
різноманіття. Монографія / Байдюк Т.О., Левченко Т.М., Корнійчук М.С.,
Ткаченко Н.В. – Вінниця: ТО «ТВОРИ», 2019. 176 с.
2. Левченко Т. М., Байдюк Т.О., Вересенко О. М., Гуренко А.В. Оцінка колекції
люпину білого за кольором квіток і виділення зразків-етелонів за його
різновидностями. Електронний журнал: «Наукові доповіді НУБіП України».
№ 6 (76), 2018.
3. Вересенко О. М., Левченко Т. М., Гуренко А. В. Посівні якості насіння
люпину білого залежно від фітотоксичної дії гербіцидів. Сортовивчення та
охорона прав на сорти рослин. Київ, 2018. Т 14. № 1. С. 109–115.
4. Селекція проса на стійкість проти сажки. Монографія / Т. М. Левченко,
Л. І. Перевертун, А. М. Проданик. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018.178 с.
5. Байдюк Т. О., Левченко Т. М. Факторна модель формування
продуктивності насіння і зеленої маси у рослин люпину білого.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. Київ, 2017. Т 13. № 2.
С. 183–189.
6. Левченко Т. М., Вересенко О. М., Буслаєва Н. Г. Оцінка посівних якостей і
врожайних властивостей насіння люпину білого різних фаз стиглості. Науковий
вісник НУБіП. Серія «Агрономія». № 269. Київ. 2017. С. 137–146.
7. Левченко Т.М. Оцінювання колекційних зразків люпину білого за
господарсько-цінними ознаками / Левченко Т.М., Байдюк Т.О., Вересенко
О.М. // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», - Київ,
2014, вип.. 3. С. 188-196.
8. Левченко Т.М. Формирование коллекции и изучение генетического
разнообразия видов люпина / Т.М.Левченко, Т.О.Байдюк, О.Н.Вересенко //
Сборник материалов международной научно-практической конференции,
посвященной 25-летию Всероссийского научно-исследовательского института
люпина, Брянск, ЗАО «Издательство «Читай-город», 2012. – с. 103-108.
9. Левченко Т.М. Новые сорта кормового люпина и особенности его
семеноводства
/
Н.В.Солодюк,
Т.М.Левченко,
В.Н.Стариченко,
О.Н.Вересенко, Т.О.Байдюк // Сборник материалов международной научно-

8

1

2

3

4

5

6

7
практической конференции, посвященной 25-летию Всероссийского
научноисследовательского института люпина. Брянск ЗАО «Издательство
«Читай-город», 2012. – с. 80-83.
10. Левченко Т.М. Новые сорта желтого люпина, ценной кормовой высокобелковой культуры / Т.М.Левченко, Н.В.Солодюк, Г.С.Пихало // Материалы
Международной научно-практической конференции «Кормопроизводство:
технология, экономика, почвосбережение», Минск, ИВЦ Минфина, 2009. –
с.120-124..
11. Левченко Т.М. Генетична природа зниження синтезу алкалоїдів у сортів та
селекційних номерів люпину білого (Lupinus albus L) / Левченко Т.М.,
Солодюк Н.В., Головченко О.В.// Вісник Українського товариства генетиків і
селекціонерів. – К., 2004 – Т.2, № 1. – С. 43-52.
Загальна кількість публікацій: - 57.
Авторські свідоцтва: 5 сортів люпину жовтого Обрій, Бурштин, Круглик,
Агат Полісся, Рябчик та 2 сорти люпину білого Снігур і Барвінок.
Керівник НДР: 25.01.03.04.Ф «Розроблення факторної моделі і створення
нового сорту люпину білого кормового з підвищеною продуктивністю,
придатного для екологічно-безпечних технологій вирощування», 20212025 рр.
Конференції: Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» (Харків, 2017);
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та
інтенсифікація розвитку національного виробництва» (Тернопіль, 2017);
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 110-річчю від дня
народження В.М, Ремесла (Миронівка, 2017); Міжнародна науково-практична
конференція «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних,
енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур»
(Дніпро, 2018); Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від
дня народження І.В. Яшовського (Київ, 2019).
Керівництво аспірантами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: 1 особа.
Керівництво здобувачами, які захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата с.-г. наук: 1 особа.
Член вченої ради ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Член методичної комісії ННЦ «Інститут землеробства НААН» з питань
селекції і насінництва.
Член Українського товариства генетиків і селекціонерів імені
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М.І. Вавилова
Нагороди: Почесна грамота Президії національної академії аграрних наук
України, рішенні Президії НААН від 22 березня 2012 р., протокол № 3;

Подяка Президії національної академії аграрних наук України,
рішення Президії НААН від 15 травня 2018 р., протокол № 9.

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності
201 Агрономія
Найменування
навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних
годин)

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

1

2

Найменування
посади
(для сумісників місце основної
роботи,
найменування
посади)
3

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням
(180 годин)
Філософія
(120 годин)
Методика
дослідної справи
та організація
підготовки
дисертаційної
роботи (60
годин)

Найменування закладу,
Науковий ступінь,
який закінчив викладач,
шифр і найменування
рік закінчення,
наукової спеціальності, тема
спеціальність,
дисертації, вчене звання, за
кваліфікація згідно з
якою кафедрою
документом про вищу
(спеціальністю) присвоєно
освіту
4
5
I. Цикл загальної підготовки

Відомості про
підвищення кваліфікації
викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема,
дата видачі)

Примітки

6

7

За угодою з Національним університетом біоресурсів і природокористування (НУБіП)
За угодою з Національним університетом біоресурсів і природокористування (НУБіП)
Камінстький
Віктор
Францевич

Директор
Інституту

Мазур
Генріх
Адольфович

Головний
науковий
співробітник

Особи, які працюють за основним місцем роботи
Уманський
Доктор
сільськогосподарський
сільськогосподарських наук,
інститут, 1983 р.,
агрономія
Спеціальність –
(06.01.09 –рослинництво)
агрономія,
Тема: «Агробіологічні основи
кваліфікація – вчений
інтенсифікації вирощування
агроном
зернобобових культур в
Лісостепу України»,
професор (рослинництво),
академік НААН

Українська
сільськогосподарська
академія, 1963 р.
Спеціальність –
ґрунтознавець агрохімік,
кваліфікація – вчений
агроном.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Наукові основи
технології розширеного
відтворення і регулювання

- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- голова Спеціалізованої Вченої
ради,
- голова Вченої ради,
член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- голова редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти
фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,

родючості дерновопідзолистих ґрунтів
Українського Полісся»,
професор (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика), академік НААН

Методика
дослідної справи
та організація
підготовки
дисертаційної
роботи
(60годин)

Корнійчук
Микола
Сергійович

Головний
науковий
співробітник

Житомирський
сільськогосподарський
інститут, 1958 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія ( 06.00.11 –
фітопатологія).
Тема: «Хвороби однорічних
кормових люпинів в Україні і
обґрунтування агротехнічних
та селекційних заходів
обмеження їх розвитку»,
професор ( 06.00.11. –
фітопатологія)

Дегодюк
Едуард
Григорович

Головний
науковий
співробітник

Харківський
сільськогосподарський
інститут ім. В.В.
Докучаєва 1963 р.
Спеціальність ґрунтознавство і
агрохімія,
кваліфікація – вчений
агроном, ґрунтознавець,
агрохімік

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.04 –
агрохімія).
Тема: «Агроекологічні основи
застосування добрив в
інтенсивному землеробстві»,
професор ( 06.01.04 –
агрохімія).

Саратовській державний
університет ім. М.Г. Чернишевського, 1983
Спеціальність –
біологія,

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (03.00.16–
екологія).
Тема: «Агроекологічні

Малиновська
Ірина
Михайлівна

Головний
науковий
співробітник

- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,
- член Вченої ради,
- член редколегії фахових
збірників «Карантин і захист»,
«Землеробство»,
- член методичної комісії
Інституту з питань селекції і
насінництва;
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- член редколегії фахового
збірника,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- навчальний посібник,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
- методичні вказівки,

Ліцензійні угоди
та патентна
справа (30 год.)

кваліфікація – викладач
біології і хімії

основи. мікробіологічної
трансформації біогенних
елементів ґрунту»,
старший науковий
співробітник (03.00.07 –
мікробіологія).
Член-кореспондент НААН
Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Відтворення
родючості сірих лісових
ґрунтів за різних систем
удобрення та хімічної
меліорації у Правобережному
Лісостепу»,
старший науковий
співробітник (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика), член-кореспондент
НААН за напрямком Агрономія
(сільсько-господарські
меліорації)
Кандидат
сільськогосподарських наук
(06.01.05 — селекція і
насінництво) Тема:
«Селекційно-генетична оцінка
вихідного матеріалу пшениці
м’якої озимої за господарськоцінними ознаками»

Ткаченко
Микола
Адамович

Заступник
директора з
наукової роботи

Український державний
аграрний університет,
1993 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Тимошенко
Ольга
Василівна

Зав.відділу
інтелектуальної
власності та
маркетингу
інновацій.

Уманський державний
аграрний університет,
2008 р. Магістр з
агрономії.
Національний
університет «Одеська
юридична академія»,
2019 р.
Спеціальність –
управління
інтелектуальною
власністю.

- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва,
- член Вченої ради,
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН»,
- член Вченої ради,
- голова методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.

- фахові статті,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань селекції і
насінництва;
- авторські свідоцтва і патенти

Статистичні
методи обробки
інформації в
наукових
дослідженнях
(30 год.)

Наукові основи
сучасного
сільськогосподарського
виробництва
(240 годин)

Буслаєва
Наталія
Григорівна

Камінстький
Віктор
Францевич

Мазур
Генріх
Адольфович

Старший
науковий
співробітник
відділу
економіки.

Національний аграрний
університет, 1995 р.
Кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук
(06.01.04 – агрохімія) Тема:
«Вплив різних форм фосфорних
добрив на родючість сірого
лісового грунту та
продуктивність коротко
ротаційної сівозміни».

II. Цикл професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Директор
Уманський
Доктор
Інституту
сільськогосподарський
сільськогосподарських наук,
інститут, 1983 р.,
агрономія
Спеціальність –
(06.01.09 –рослинництво)
агрономія,
Тема: «Агробіологічні основи
кваліфікація – вчений
інтенсифікації вирощування
агроном
зернобобових культур в
Лісостепу України»,
професор (рослинництво),
академік НААН

Головний
науковий
співробітник

Українська
сільськогосподарська
академія, 1963 р.
Спеціальність –
ґрунтознавець агрохімік,
кваліфікація – вчений
агроном.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Наукові основи
технології розширеного
відтворення і регулювання
родючості дерновопідзолистих ґрунтів
Українського Полісся»,
професор (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика), академік НААН

- фахові статті,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії.

- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
- методичні вказівки,
- голова Спеціалізованої Вченої
ради,
- голова Вченої ради,
член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- голова редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.

Наукові основи
сучасного
сільськогосподарського
виробництва
(240 годин)

Дегодюк
Едуард
Григорович

Головний
науковий
співробітник

Харківський
сільськогосподарський
інститут
ім. В.В. Докучаєва,
1963 р. Спеціальність –
ґрунтознавство і
агрохімія,
кваліфікація – вчений
агроном, ґрунтознавець,
агрохімік

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.04 –
агрохімія).
Тема: «Агроекологічні основи
застосування добрив в
інтенсивному землеробстві»,
професор ( 06.01.04 –
агрохімія).

Загальне
землеробство
(240 годин)

Камінський
Віктор
Францевич

Директор
Інституту

Уманський
сільськогосподарський
інститут, 1983 р.,
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія
(06.01.09 –рослинництво)
Тема: «Агробіологічні основи
інтенсифікації вирощування
зернобобових культур в
Лісостепу України»,
професор (рослинництво),
академік НААН

Бойко Петро
Іванович

Головний
науковий
співробітник

Полтавський
сільськогосподарський
інститут, 1962 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.01 – загальне
землеробство).
Тема: «Наукові і технологічні
основи вирощування
кукурудзи в сівозмінах
Лісостепу України», професор
(06.01.01 – загальне
землеробство)

фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- член редколегії фахового
збірника,
- авторські свідоцтва і патенти
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- голова Спеціалізованої Вченої
ради,
- голова Вченої ради,
- голова редколегії фахового
збірника,
член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинницва;
- офіційний опонент,

- член редколегії фахового
збірника.

Рослинництво
( 240 годин )

Слюсар
Іван
Тимофійович

Головний
науковий
співробітник

Українська
сільськогосподарська
академія, 1966 р.
Спеціальність агрономія,
кваліфікація - вчений
агроном

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія ( 06.01.01 –
загальне землеробство).
Тема: «Технологічні основи
ефективного використання
осушуваних органогенних
ґрунтів Лісостепу УРСР»,
професор (кафедра
кормовиробництва та
сільськогосподарської
меліорації), членкореспондент НААН

Шевченко
Іван
Павлович

Провідний
науковий
співробітник

Українська
сільськогосподарська
академія, 1979 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Камінський
Віктор
Францевич

Директор
Інституту

Уманський
сільськогосподарський
інститут, 1983 р.,
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.01 – загальне
землеробство), 1989 р.
Тема: «Вплив способів
обробітку грунту і добрив на
протиерозійну стійкість
чорнозему типового і
продуктивність культур».
старший науковий
співробітник (06.01.01 –
загальне землеробство)
Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.09 –
рослинництво).
Тема: «Агробіологічні основи
інтенсифікації вирощування
зернобобових культур в
Лісостепу України»,
професор (06.01.09 рослинництво),
академік НААН

- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і «ІВГіМ»,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії Інституту
з питань землеробства і
рослинницва;
- член редколегії фахових
збірників «ІЗ НААН» і «ІВГіМ»,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти,
ДСТУ.
- фахові статті,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника «ІЗ НААН»,
- офіційний опонент,
- патенти, ДСТУ.
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- голова Спеціалізованої Вченої
ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- голова Вченої ради,

Агроґрунтознавство і агрофізика
(240 годин)

Юла
Володимир
михайлович

Завідувач відділу

Національний аграрний
університет, 1995 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.09 –
рослинництво).
Тема: «Особливості
технології вирощування ярої
твердої і м' якої пшениці в
умовах Лісостепу України »,
старший науковий
співробітник (06.01.09 –
рослинництво).

Любчич
Олександр
Григорович

Завідувач відділу

Вінницький Державний
аграрний університет,
1999 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Мазур
Генріх
Адольфович

Головний
науковий
співробітник

Українська
сільськогосподарська
академія, 1963 р.
Спеціальність –
ґрунтознавець агрохімік,
кваліфікація – вчений
агроном.

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.09 –
рослинництво).
Тема: «Особливості
формування продуктивності
проса залежно від умов
азотного живлення н6а сірих
лісових ґрунтах».
Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Наукові основи
технології розширеного
відтворення і регулювання
родючості дерновопідзолистих ґрунтів
Українського Полісся»,
професор (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика), академік НААН

Ткаченко
Микола
Адамович

Заступник
директора з
наукової роботи

Український державний
аграрний університет,
1993 р.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –

- голова редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- член редколегії фахового
збірника.
- фахові статті,
- науковий керівник ПНД НААН,
- методичні вказівки,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- член Вченої ради.
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,

Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Кормовиробництво і
луківництво
(240 годин)

агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Відтворення
родючості сірих лісових
ґрунтів за різних систем
удобрення та хімічної
меліорації у Правобережному
Лісостепу»,
старший науковий
співробітник (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика), член-кореспондент
НААН за напрямком Агрономія
(сільсько-господарські
меліорації)
Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.04 –
агрохімія).
Тема: «Агроекологічні основи
застосування добрив в
інтенсивному землеробстві»,
професор ( 06.01.04 –
агрохімія)

Дегодюк
Едуард
Григорович

Головний
науковий
співробітник

Харківський
сільськогосподарський
інститут
ім. В.В. Докучаєва,
1963 р. Спеціальність –
ґрунтознавство та
агрохімія,
кваліфікація – вчений
агроном, ґрунтознавець,
агрохімік

Кургак
Володимир
Григорович

Завідувач відділу
кормовиробництва
і луківництва
ННЦ «Інститут
землеробства
НААН»

Полтавський
сільськогосподарський
інститут,
1971 р.
Спеціальністьагрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Доктор
сільськогосподарських наук,
06.01.12 – кормовиробництво
і луківництво.
Тема «Еколого-біологічні і
агротехнічні основи створення
високопродуктивних сіяних
луків на Поліссі України».
Професор, 06.01.12 –
кормовиробництво і
луківництво

Штакал

Провідний

Українська

Доктор

НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН»,
- член Вченої ради,
- голова методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.

фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- член редколегії фахового
збірника,
- авторські свідоцтва і патенти
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,

Микола
Іванович

науковий
співробітник

сільськогосподарська
академія, 1973 р.
Спеціальність агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.12 – кормо
виробництво і луківництво).
Тема: «Створення культурних
сіножатей на осушених
торфових ґрунтах Лісостепу»,
старший науковий
співробітник (06.01.12 –
кормовиробництво і
луківництво)

Слюсар
Іван
Тимофійович

Головний
науковий
співробітник

Українська
сільськогосподарська
академія, 1966 р.
Спеціальність агрономія,
кваліфікація - вчений
агроном

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія ( 06.01.01 –
загальне землеробство).
Тема: «Технологічні основи
ефективного використання
осушуваних органогенних
ґрунтів Лісостепу УРСР»,
професор (кафедра
кормовиробництва та
сільськогосподарської
меліорації), членкореспондент НААН

Слюсар
Сергій
Миколайович

Завідувач відділу

Національний аграрний
університет, 1997 р.
Спеціальність - агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат

сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.12 – кормо
виробництво і луківництво).
Тема: «Агротехнічні заходи
подовження продуктивного
довголіття різнодостигаючих
люцерно-злакових сумішок у
системі зеленого та
сировинного конвеєру в
північному Лісостепу»,
старший науковий

- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- член редколегії фахового
збірника,
- авторські свідоцтва і патенти
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і «ІВГіМ»,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинницва;
- член редколегії фахових
збірників «ІЗ НААН» і «ІВГіМ»,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти,
ДСТУ.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань селекції і
насінництва;
- офіційний опонент.

співробітник (06.01.12 – кормо
виробництво і луківництво)
Екологія
(240 годин)

Малиновська
Ірина
Михайлівна

Головний
науковий
співробітник

Саратовській державний
Доктор
університет
сільськогосподарських наук,
ім. М.Г. Чернишевського,
агрономія (03.00.16–
1983 р.
екологія).
Спеціальність –
Тема: «Агроекологічні
біологія,
основи. мікробіологічної
кваліфікація – викладач
трансформації біогенних
біології і хімії
елементів ґрунту»,
старший науковий
співробітник (03.00.07 –
мікробіологія), членкореспондент НААН

Дегодюк
Едуард
Григорович

Головний
науковий
співробітник

Харківський
сільськогосподарський
інститут
ім. В.В. Докучаєва,
1963 р. Спеціальність –
ґрунтознавство та
агрохімія,
кваліфікація – вчений
агроном, ґрунтознавець,
агрохімік

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.04 –
агрохімія).
Тема: «Агроекологічні основи
застосування добрив в
інтенсивному землеробстві»,
професор ( 06.01.04 –
агрохімія)

Мазур
Генріх
Адольфович

Головний
науковий
співробітник

Українська
сільськогосподарська
академія, 1963 р.
Спеціальність –
ґрунтознавець агрохімік,
кваліфікація – вчений
агроном.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Наукові основи
технології розширеного
відтворення і регулювання
родючості дерновопідзолистих ґрунтів
Українського Полісся»,
професор (06.01.03 –

- фахові статті,
- навчальний посібник,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва,
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- член редколегії фахового
збірника,
- авторські свідоцтва і патенти
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;

агроґрунтознавство і
агрофізика), академік НААН
Дегодюк
Станіслав
Едуардович

Завідувач відділу

Українська
сільськогосподарська
академія, 1987 р.
Спеціальність - агрохімія
і ґрунтознавство,
кваліфікація – вчений
агроном

Коломієць
Лариса
Петрівна

Завідувач відділу

Київський державний
університет ім.
Т.Г.Шевченка, 1987 р.
Спеціальність –
гідрологія суходолу,
кваліфікація – географгідролог-гідрохімік

Корнійчук
Микола
Сергійович

Головний
науковий
співробітник

Житомирський
сільськогосподарський
інститут, 1958 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном.

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.01 – загальне
землеробство).
Тема: «Агроекологічні
аспекти застосування засобів
хімізації і біологізації в
землеробстві Північного
Лісостепу України»,
старший науковий
співробітник науковий
співробітник (06.01.04 –
агрохімія)
Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.01- загальне
землеробство,
03.00.16 - екологія).
Тема: «Вплив структури
агроландшафту на винос
біогенних елементів з
поверхневим стоком в
центральному Лісостепу
України», старший науковий
співробітник
(03.00.16 - екологія)
Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія ( 06.00.11 –
фітопатологія).
Тема: «Хвороби однорічних
кормових люпинів в Україні і
обґрунтування агротехнічних
та селекційних заходів
обмеження їх розвитку»,
професор ( 06.00.11. –
фітопатологія)

- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва,
- член редколегії фахового
збірника «ІЗ НААН»,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- ДСТУ.

- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,
- член Вченої ради,
- член редколегії фахових
збірників «Карантин і захист»,
«Землеробство»,
- член методичної комісії

Щербина
Олена
Зіновіївна

Стариченко
Василь
Миколаєвич

Слюсар
Сергій
Миколайович

Завідувач відділу

Кім’янець-Подільський
сільськогосподарський
інститут, 1982 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.05 – селекція
і насінництво).
Тема «Особливості
успадкування важливіших
ознак у гібридів культурної
сої з дикою уссурійською»,
старший науковий
співробітник (06.01.05 –
селекція і насінництво)

Заступник
директора з
питань селекції
та насінництва

Національний аграрний
університет, 2000 р.
Спеціальність – захист
рослин,
кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.05 – селекція
і насінництво).
Тема: «Успадкування
тривалості періоду вегетації
сої та його зв’язок з
елементами продуктивності»,
старший науковий
співробітник (06.01.05 –
селекція і насінництво)

Завідувач відділу

Національний аграрний
університет, 1997 р.
Спеціальність - агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат

сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.12 – кормо
виробництво і луківництво).
Тема: «Агротехнічні заходи
подовження продуктивного
довголіття різнодостигаючих
люцерно-злакових сумішок у
системі зеленого та
сировинного конвеєру в
північному Лісостепу»,
старший науковий

Інституту з питань селекції і
насінництва;
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- голова методичної комісії
Інституту з питань селекції і
насінництва,
- член Вченої ради,
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- член методичної комісії
Інституту з питань селекції і
насінництва,
- член Вченої ради,
- авторські свідоцтва і патенти.

- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань селекції і
насінництва;
- офіційний опонент.

Агрохімія
(240 годин)

Московська
сільськогосподарська
академія
ім. К.А.Тімірязєва,
1980 р. Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

співробітник (06.01.12 – кормо
виробництво і луківництво)
Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.05 –
селекція і насінництво).
Тема: «Особливості
успадкування стійкості проса
до окремих рас головні та її
використання в селекції»,
старший науковий
співробітник (06.01.05 –
селекція і насінництво).

Левченко
Тетяна
Михайлівна

Провідний
науковий
співробітник

Дегодюк
Едуард
Григорович

Головний
науковий
співробітник

Харківський
сільськогосподарський
інститут
ім. В.В. Докучаєва,
1963 р. Спеціальність –
ґрунтознавство та
агрохімія,
кваліфікація – вчений
агроном, ґрунтознавець,
агрохімік

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.04 –
агрохімія).
Тема: «Агроекологічні основи
застосування добрив в
інтенсивному землеробстві»,
професор ( 06.01.04 –
агрохімія)

Мазур
Генріх
Адольфович

Головний
науковий
співробітник

Українська
сільськогосподарська
академія, 1963 р.
Спеціальність –
ґрунтознавець агрохімік,
кваліфікація – вчений
агроном.

Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Наукові основи
технології розширеного
відтворення і регулювання
родючості дерновопідзолистих ґрунтів
Українського Полісся»,
професор (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика), академік НААН

- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.
фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва;
- офіційний опонент,
- член редколегії фахового
збірника,
- авторські свідоцтва і патенти
- фахові статті,
- монографії,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН» і НУБіП,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;
- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,

Дегодюк
Станіслав
Едуардович

Завідувач відділу

Українська
сільськогосподарська
академія, 1987 р.
Спеціальність - агрохімія
і ґрунтознавство,
кваліфікація – вчений
агроном

Ткаченко
Микола
Адамович

Заступник
директора з
наукової роботи

Український державний
аграрний університет,
1993 р.
Спеціальність –
агрономія,
кваліфікація – вчений
агроном

Кандидат
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.01 – загальне
землеробство).
Тема: «Агроекологічні
аспекти застосування засобів
хімізації і біологізації в
землеробстві Північного
Лісостепу України»,
старший науковий
співробітник (06.01.04 –
агрохімія)
Доктор
сільськогосподарських наук,
агрономія (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика).
Тема: «Відтворення
родючості сірих лісових
ґрунтів за різних систем
удобрення та хімічної
меліорації у Правобережному
Лісостепу»,

старший науковий
співробітник (06.01.03 –
агроґрунтознавство і
агрофізика), член-кореспондент
НААН за напрямком Агрономія
(сільсько-господарські
меліорації)

- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Вченої ради,
- член методичної комісії
Інституту з питань землеробства і
рослинництва,
- член редколегії фахового
збірника «ІЗ НААН»,
- авторські свідоцтва і патенти.
- фахові статті,
- наукове керівництво,
- науковий керівник ПНД НААН,
НДР;
- методичні вказівки,
- член Спеціалізованої Вченої
ради ННЦ «ІЗ НААН»,
- член Вченої ради,
- голова методичної комісії
Інституту з землеробства і
рослинництва;

- член редколегії фахового
збірника,
- офіційний опонент,
- авторські свідоцтва і патенти.

