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 Ступ. Автор Назва автореферату Рік вид. 

 

02. 

02. 

2016 

Докт. Іоніцой Ю.С. Наукові основи оптимізації агротехнічних 

умов вирощування буряків цукрових різних 

біологічних форм. 

2016 

02.02. 

2016 

Канд. н Циганська О.І. Формування продуктивності сортів сої 

залежно від способів застосування макро – і 

мікроелементів в умовах Правобережного 

Лісостепу 

2016 

02. 

02. 

2016 

Канд. н Павленко В.Ю. Продуктивність агрофітоценозу люпину 

вузьколистого з вівсом голозерним в умовах 

Лісостепу Правобережного  

2016 

02.02. 

2016 

Канд. н Федоренко І.В.  Мінливість морфо – біологічних ознак 

колекційних зразків і виділення джерел 

високої продуктивності і якості пшениці 

м’якої і ярої в умовах Лісостепу України 

2016 

02.02. 

2016 

Канд. н Федоренко М.В. Селекція пшениці твердої ярої на стійкість 

до вилягання та продуктивність рослин для 

умов Лісостепу України 

2016 

02.02. 

2016 

Канд. н Борко Ю.П. Мікробна трансформація сполук вуглецю в 

чорноземі типовому при вирощуванні 

буряка цукрового 

2016 

28.03.

2016 

Канд. н Павленко Г.В. Формування урожайності сої залежно від 

елементів технології вирощування в 

Правобережному Лісостепу 

2016 

28.03.

2016 

Канд. н Курач О.В. Продуктивність льону олійного залежно від 

елементів технології вирощування в умовах 

Західного Лісостепу 

2016 

28.04. 

2016 

Канд. 

н. 

Богатир Л.В. Ефективність способів обробітку 

осушуваного органогенного ґрунту та 

удобрення за вирощування кукурудзи в 

Лівобережному Лісостепу 

2016 

29.04. 

2016 

Канд. 

н. 

Мосьондз Н.П. Формування продуктивності сортів сої 

різних груп стиглості залежно від елементів 

технології вирощування в Правобережному 

Лісостепу 

2016 

30.05. 

2016 

Канд. 

н. 

Цимбал Я.С. Добір кормових культур для зеленого 

конвеєра за різного удобрення у 

Правобережному Лісостепу 

2016 

30.05. 

2016 

Канд. 

н. 

Панчишин В.З. Продуктивність сумісних посівів вівса з 

бобовими та капустяними культурами 

залежно від елементів технології 

вирощування в умовах Полісся 

2016 

03.10. 

2016 

Докт. Сторожик Л.І. Агробіологічні умови формування 

агрофітоценозів сорго цукрового як 

біоенергетичної культури в Степу та 

Лісостепу України 

2016 

07. 

11. 

2016 

Канд. н Сладковська Т.А. Урожайність насіння багаторічних злакових 

трав залежно від елементів технології 

вирощування в умовах Полісся України. 

2016 

07.11. Канд. Бордун Р.М. Ерозійна стійкість агроландшафтів в системі 2016 



2016 н. ґрунтозахисного контурно – меліоративного 

землеробства Північно – Східного 

Лісостепу  

 Канд. 

н. 

Тимошенко О. О. Удосконалення методу оцінки і створення 

вихідного матеріалу сої для селекції на 

продуктивність 

2017 

 Канд. 

н.  

Гагін А. О. Мінливість та успадкування господарсько- 

цінних ознак у вики ярої  

2017 

 Канд. 

н. 

Камінська А. І. Формування та розвиток ринку круп’яних 

культур  

2017 

 

 

Канд. 

н. 

Гуменюк О. В. Створення вихідного селекційного 

матеріалу озимої пшениці з використанням 

світової колекції  

2017 

 Канд. 

н. 

Заїка Є.В.   Оцінка поліморфізму сортів м’якої пшениці 

для створення нових генотипів  

2017 

 Канд. 

н. 

Шаховніна О.О. Асоціативна азотфіксація і діазотрофи 

кореневої зони пшениці ярої та тритикале 

ярого 

2017 

 Канд. 

н. 

Журба М.А. Біологічна індикація екологічної 

доцільності видів і норм удобрення картоплі 

та гороху 

2017 

 Канд. 

н. 

Рябокінь Т.М. Особливості формування урожаю сортів 

гороху різного морфо типу залежно від 

рівня інтенсифікації технології 

вирощування в північній частині 

Правобережного Лісостепу 

2017 

 Канд. 

н. 

Мушик Б.В. Особливості формування продуктивності 

вівса голозерного і плівчастого в північній 

частині Правобережного Лісостепу 

2017 

 Канд. 

н. 

Суденко В.Ю. Продуктивність зерна та насіння пшениці 

м’якої ярої залежно від елементів технології 

вирощування в Правобережному Лісостепу 

України 

2017 

 Канд. 

н. 

Дацько М.О. Формування біоенергетичних 

агроекосистем на осушуваних дерново – 

підзолистих ґрунтах Лівобережного Полісся 

2017 

 Канд. 

н. 

Борис Н.Є. Продуктивність кукурудзи за різних 

способів основного обробітку ґрунту та 

сівби в короткоротаційній сівозміні 

Правобережного Лісостепу 

2017 

 Канд. 

н. 

Шкляр В.М. Гумусний стан сірого лісового ґрунту за 

хімічної меліорації та різних систем 

удобрення 

2017 

 Канд. 

н. 

Кнігніцька Л.П. Ефективність способів основного обробітку 

ґрунту й удобрення за вирощування льону – 

довгунця в умовах Передкарпаття 

2017 

 Канд. 

н. 

Катеринчук І.М. Формування продуктивності насіннєвих 

посівів ріпаку ярого залежно від елементів 

технології вирощування в північній частині 

Правобережного Лісостепу 

2017 

 Докт.  Голодна А.В. Агробіологічні основи інтенсифікації 

технології вирощування люпину 

вузьколистого в Лісостепу України 

2017 

 Канд. Плотка В.В. Селекція ранньостиглих холодостійких 2018 



н. гібридів кукурудзи на базі кременистих 

інбредних ліній 

 Канд. н  Штакал В.М. Продуктивність злакових лучних травостоїв 

різного видового і сортового складу на 

осушуваних органогенних ґрунтах 

Лівобережного Лісостепу 

2018 

 Канд. н 

 

Рудавська Н.М. Формування продуктивності бобово – 

злакових травосумішей залежно від 

технологічних заходів вирощування в 

умовах Лісостепу Західного 

2018 

 Канд. 

н. 

Єзерковський  А.В. Ефективність способів обробітку торфово-

глейового ґрунту за вирощування жита 

озимого та гречки у Лівобережному 

Лісостепу 

2018 

 Канд. Волошин В.М. Формування та ефективне використання 

лучних травостоїв на сірому лісовому ґрунті 

Правобережного Лісостепу 

2018 

 Докт. Пую В.Л. Наукові основи формування та 

використання кормових фітоценозів у 

Лісостепу Західному  

2018 

 Канд. Браценюк В.Ю. Формування продуктивності сої  в 

залежності від елементів технології 

вирощування в Західному Лісостепу  

2018 

 Канд. Гавришко О.С. Трансформація властивостей ясно-сірого 

лісового поверхнево-оглеєного грунту за 

тривалого застосування добрив і 

періодичного вапнування у Західному 

Лісостепу  

2018 

 Канд. Корпіта Г.М. Продуктивність ячменю ярого і картоплі 

залежно від ступеня забур’яненості України. 

2018 

 Канд.  Косинська А.С. Формування і функціонування асоціації  

сапротроного гриба 

2018 

 Канд. Максимов Д.О. Урожайність та якість зерна квасолі залежно 

від обробітку грунту, мінеральних добрив і 

ширини міжряддя при зрошенні  

2018 

 Канд. 

н. 

Дробіт О.С. Формування продуктивностіі гібридів 

кукурудзи залежно від агротехнічних 

заходів в умовах зрошення Південного 

Степу України  

2018 

  Канд. 

н. 

 Панахид Г.Я. Агрообіологічні та технологічні основи 

формування продуктивності різновікових 

лучних фітоценозів у Західному Лісостепу  

2018 

 Канд. 

н. 

Гудим О.В. Мінливість ознак у мутантних поколінь 

амаранту. 

2018 

 Канд. 

н. 

Щербина Є.В. Енергоефективність елементів технології 

вирощування капусти. 

2018 

 Канд. н Заярна О.Ю.  Насіннєва інфекція ячменю ярого та  

оптимізація заходів захисту у східному 

Лісостепу України 

2019 

 Канд. 

н.  

Шадріна О.В. П.І.Гавсевич (1883-1920) вчений та 

організатор дослідництва з    культури 

лікарських рослин в Україні 

2019 

 Канд. 

н.  

Литовченко  А.О. Продуктивність сортів пшениці озимої 

залежно від попередника і фону живлення в 

2019 



умовах південного степу України. 

 Канд. 

н.  

Дворецький В.Ф. Удосконалення елементів агротехніки 

вирощуваанняі ярих пшениці та тритикале в 

умовах  південного степу України 

2019 

 Канд. н Свиридова Л.А. Формування продуктивності гібридів сорго 

зернового залежно від норм висіву   та 

способу сівби у східному Лісостепу України 

2019 

 Канд. 

н. 

Добровольський А.В. Ефективність сучасних  ріст регулюючих 

препаратів за біологізації технології 

вирощування соняшнику в південному 

степу України  

2019 

 Канд. 

н. 

Олейніков Є.С.  Основні хвороби листя пшениці м’якої 

озимої в умовах східної частини Лісостепу 

України та оптимізація заходів захисту. 

2019 

 Канд. 

н.  

Бойко М.В. Функціональні біотехнологічні агенти 

ВACILLUS THURINGIENSIS  для контролю 

популяції колорадського жука. 

2019 

 Канд. 

н. 

Готвянська А.С.  Елементи енергоефективної технології 

вирощування цибулі ріпчастої на 

продовольчі насіннєві цілі для Північного 

степу України 

2019 

 Канд. 

н. 

Адаменко О.П.  Особливості розвитку та заходи обмеження 

шкідливості фузаріозу сої в умовах східної 

частини Лісостепу України 

2019  

 Канд. 

н. 

Гайова Л.О.  Адаптивні елементи виробництва капусти 

цвітної у Лівобережному Лісостепу 

України. 

2019 

 Канд. 

н. 

Захлебаєв М.В. Формування продуктивності буркуну білого 

в сумісних посівах в Правобережному 

Лісостепу 

2019 

 Канд. 

н. 

 

Боднар Ю.Д.  

Трансформація агрофізичних та 

агрохімічних властивостей  сірого лісового 

грунту за тривалого застосування добрив у 

польовій сівозміні 

2019 

 Канд. 

н. 

Тирусь М.Л.  Формування продуктивності буряка 

цукрового залежно від впливу 

агротехнічних заходів в умовах Лісостепу 

західного 

2019 

 Канд. 

н. 

Товстий Ю.М.  Трансформація гумусового стану чорнозему 

опідзоленого під впливом органічних 

добрив. 

2019 

 Канд. 

н. 

Попірний М.А.  Трансформація складу органічної речовини 

чорнозему типового залежно від способу 

обробітку грунту. 

2019 

 Канд. 

н. 

Цехмістер Г.В.  Патогенність Acremonium cucurbitacearum 

щодо рослин огірків та біологічні засоби 

обмеження його розвитку 

2019 

 Канд. 

н. 

Горбатюк Е.М.  Формування продуктивності соняшнику 

залежно від строків  сівби та ширини 

міжряддя в умовах степу України 

2019 

 Канд. 

н. 

Домарацький Є.О.  Агроекологічне обгбрунтування системного 

застосування багатофункціональних ріст 

регулюючих препаратів при вирощуванні 

польових культур у південному степу. 

2019 



 Канд.  

н. 

Бордюжа І.П.  Оптимізація мінерального живлення 

картоплі за вирощування на темно-сірому 

опідзоленому грунті в Лівобережному 

лісостепу України 

2019 

 Канд. н Макарчук А.В. Оптимізація технології вирощування 

исокоолеїнових та кондитерських гібридів 

соняшнику в умовах Лівобережного 

Лісостепу України 

2019 

 Канд.  

н. 

Деркач С.М.  Оптимізація мікробіологічних процесів при 

компостуванні субстратів на основі 

курячого посліду. 

2019 

 Канд. 

н. 

Гнап І.В. Інтродукція сортів енергетичної верби та 

удосконалення технології ії вирощування в 

Західному поліссі 

2019 

 Канд. 

н. 

 

Кліпакова Ю.О. Продуктивність сортів пшениці озимої під 

впливом протруйників та регулятора росту 

рослин в умовах південного степу України. 

2019 

 Канд. 

н. 

Сєвідов В.П. Удосконалення елементів технології 

вирощування огірка у плівкових теплицях в 

умовах Лівобережного Лісостепу України. 

2019 

 Канд. 

н. 

Коротка І.О. Удосконалена технологія вирощування 

васильків справжніх /ocimum basilicum/ в 

умовах захищеного грунту. 

2019 

 Канд. 

н. 

Горяінова В.В. Основні хвороби листя пшениці ярої та 

обґрунтування системи захисту в східному 

Лісостепу України. 

2019 

 Канд. 

н. 

Макарова Т.К. Агромеліоративна ефективність 

використання фосфогіпсу на зрошуваних 

землях північного степу України. 

2019 

 Канд. 

н. 

Різник В.М. Особливості процесів забур’янення і 

удосконалення контролювання бурянів у 

посівах сочевиці Правобережного лісостепу 

України. 

2019 

 Канд.  

н. 

Соломонов Р.В.  Селекційна цінність зразків ярої пшениці 

різних екотипів при внутрішньовидовій 

гібридизації з озимими сортами.  

2019 

 Канд. 

н. 

Найденко В.В. Специфіка забур’янення посівів проса 

прутоподібного та розробка системи їх 

захисту від буp’янів у Правобережному 

Лісостепу України. 

2019 

 Канд.. 

н. 

Потапова В.П. Наукове обґрунтування захисту посівів 

буряків цукрових від бурянів без 

індукування хімічних стресів рослин 

культури. 

2019 

 Докт. 

н. 

Поспєлов С.В. Наукові основи створення продуктивних 

агроценозів ехінацеї (Echinacea Moench) в 

умовах Лівобережної України . 

2019 

 Канд. 

н. 

Ярош А.В. Генетичне різноманіття  Trinicum Aestivul. 

за  твердістю зерна та створення вихідного 

матеріалу для селекції м’якозерної пшениці 

м’якої озимої. 

2019 

 Канд..  Яковець Л.А. Токсико-екологічна безпека зернової 

продукції залежно від інтенсивності 

хімізації виробництва в умовах Лісостепу 

2019 



Правобережного  

 Канд. 

н. 

Пірич А.В. Вихідний матеріал пшениці м’якої озимої в 

селекції на морозостійкість у 

правобережному лісостепу України 

2019 

 Канд. 

н. 

Ставицький А.А.  Столові якості бульб міжвидових гібридів 

картоплі та їх беккросів  

2019 

 Канд. 

н. 

Томашук О.В. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно 

від агротехнічних прийомів вирощування в 

умовах Лісостепу  правобережного. 

2019 

 Канд. 

н. 

Багай Т.І. Формування зернової продуктивності бобів 

кормових залежно від елементів технології 

вирощування в умовах Лісостепу західного. 

2019 

 Канд. 

н. 

Шевченко Л.А. Особливості застосування мікробного 

препарату поліміксобактеріну в технології 

вирощування кукурудзи для оптимізації 

продукційного процесу культури. 

2019 

 Доктор

н. 

Гангур В.В. Агробіологічні основи формування сівозмін 

різної ротації у лівобережному лісостепу 

України. 

2019 

 Канд. 

н. 

Тітова А.Є. Селекційна цінність колекційних зразків у 

селекції нуту. 

2019 

 Канд. 

н. 

Євтушенко Т.В. Відновлення родючості чорноземів типових 

Лісостепу України за застосування 

ґрунтозахисних техзнологій 

2019 

 Канд. 

н. 

Гавей І.В. Реакція популяцій домінантів 

ентомокомплексу пшениці озимої на вплив 

природних та антропогенних екологічних 

чинників  

2019 

 Канд. 

н. 

Якименко С.В. Державно-управлінські інновації як чинник 

модернізації українського суспільства  

2019 

 Канд.  

н. 

Мазурак  І.В. Продуктивність вівса плівчатого та 

голозерного залежно від елементів 

технології вирощування ва умовах- 

Лісостепу західного. 

2020 

 Канд.  

н. 

Сінченко В.В. Оптимізація основного обробітку грунту 

при вирощування сої за різних попередників 

у правобережному Лісостепу України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Чумбей В.В. Оптимізація обробітку грунту при 

вирощуванні гречки посівної за органічного 

землеробства в Прикарпатті України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Центило Л.В. Агроекологічні основи відтворення 

родючості чорнозему типового та 

підвищення продуктивності агроценозів 

правобережного Лісостепу України 

2020 

 Канд. 

н. 

Нагірний В.В. Вплив строків сівби та мікродобрив на 

продуктивність сортів ячменю озимого в 

умовах півдня України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Коваленко В.П. Агробіологічні основи підвищення 

продуктивності багаторічних бобових трав 

різних грунтовокліматичних зонах України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Харитоненко Н.С. Мінливість вмісту і закономірності 

успадкування вітаміну Е /ізомерів 

токоферолів\ у лінії та інбредних 

поколіннях соняшнику.  

2020 



 

 Доктор 

н. 

Паламарчук В.Д. Науко-теоретичне обґрунтування технології 

вирощування та адаптивності гібридів 

кукурудзи для виробництва біоетанолу в 

умовах Лісостепу правобережного. 

2020 

 Канд. 

н. 

 Кривицька І.А. Діагностика та моніторинг забруднення 

грунтів важкими металами в урбанізованих  

ландшафтах призов*я. 

2020 

 Доктор 

н. 

Ратошнюк В.І. Агротехнологічні та біологічні основи 

формування продуктивності люпину 

вузьколистого в зоні Полісся України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Можарівська І.А. Агротехнологічна оцінка вирощування 

енергетичних культур в умовах 

радіоактивного забруднення Полісся 

України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Лопатюк О.В. Оцінка екологічних та соціально-

економічних умов проживання сільського 

населення Полісся України у віддалений 

період після аварії на ЧАЕС 

2020 

 Канд. 

н. 

Салій О.В. Агробіологічна  характеристика і 

технологічна оцінка форм винограду 

сучасної селекції ННЦ «ВІВІ ім. Таїрова» 

2020 

 Канд. 

н. 

Сміх В.М. Наукове обґрунтування конкурентної 

спроможності посівів нуту і розробка 

ефективної системи захисту їх від бур’янів у 

правобережному Лісостепу України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Парфенюк О.О. Селекційно-генетичні методи створення 

вихідних матеріалів буряків цукрових з 

поліпшеними параметрами форми 

коренеплоду та технологічними якостями 

цукросировини. 

2020 

 Канд. Волощук В.П. Біологоекологічні особливості та  елементи 

технології вирощування  топінсоняшника в 

умовах Правобережного Полісся України. 

2020 

 Канд. 

н. 

Рожнятовський А.О. Формування продуктивності картоплі 

залежно  від  елементів технології 

вирощування в зоні Полісся. 

2020 

 Канд. 

н. 

Кременчук Р.І. Формування агроценозу лаванди 

вузьколстої за різних способів розмноження 

та технології вирощування в  Лісостепу. 

2020 

 Канд. 

н. 

Заяць П.С. Продуктивність сої і пшениці озимої 

залежно від способів основного обробітку 

сірого лісового ґрунту та заходів 

контролювання сегетальної рослинності 

2020 

 Доктор 

н. 

Карбівська У.М. Фітоценологічні й агротехнологічні основи 

підвищення продуктивності природних і 

сіяних травостоїв лучних угідь 

Карпатського регіону 

2020 


