
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ 

кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту 

довкілля на 2018-2019 н.р. 

№ 

п/п 
Вид роботи 

Підсумко- 
вий резуль- 
тат (руко- 

пис, друко- 
вана праця, 
обсяг,тираж 

тощо) 

Виконавець 
Строк 

виконан- 
ня 

Відміт- 
ка про 
вико- 
нання 

1 2 3 4 5 6 

1. Виконання  планових 

наукових  досліджень з 

державних  тем: 

    

«Розробка 

оптимальних 

енергетичних систем з 

урахуванням наявного 

потенціалу 

відновлювальних 

джерел енергії в 

умовах Лісостепу 

України» 

Номер держреєстру: 

0117 U000397 від 

10.02.17 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Писаренко 

П.В.,  

Горб О.О., 

Галицька 

М.А. 

2017-2019 

рр. 

 

«Агроекологічні аспек-

ти створення й ефек-

тивного функціонуван-

ня екологічно стабіль-

них територій» 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Писаренко 

П.В.,  

Ласло О.О. 

2017-2021 

рр. 

 

2. Виконання  планових 

наукових  досліджень з 

ініціативних тем: 

    

«Вивчення негативних 

змін і деградації грун-

тового покриву унаслі-

док впливу антропоген-

них чинників з метою 

створення екологічно 

стабільних районів» 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Писаренко 

П.В., 

Ласло О.О. 

 

 

2013-2019 

рр. 

 

«Агроекологічне Друковані Колєснікова 2016-2020  



дослідження природних 

екосистем (на прикладі 

Полтавської області)». 

Тематика НДР 

зареєстрована в 

УкрІНТЕІ, державний 

реєстраційний номер 

0116 U007734. 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Л.А. р.р. 

1.Агрохімічний 

моніторинг обʼєктів 

природних екосистем. 

Тематика НДР 

зареєстрована в 

УкрІНТЕІ, державний 

реєстраційний номер 

0117 U000127 

2.Психологічний 

супровід навчально-

виховного поцесу у 

навчальних вищих 

аграрних закладах. 

Тематика НДР 

зареєстрована в 

УкрІНТЕІ, державний 

реєстраційний номер 

0117 U000128 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Плаксієнко 

І.Л. 

2016-2020 

рр. 

 

«Розробка технологій 

виготовлення та 

внесення 

альтернативних видів 

органічних добрив в 

умовах дефіциту гною» 

УкрІНТЕІ, державний 

реєстраційний номер 

0116 U005148 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Галицька 

М.А. 

2016-2019 

рр. 

 

«Оцінка запасу 

депонованого 

органічного 

карбонусільськогоспод

арських угідь вплив 

типу 

землекористування на 

запас органічної 

речовини грунту» 

УкрІНТЕІ, державний 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Галицька 

М.А. 

2016-2019 

рр. 

 



реєстраційний номер 

0116 U005149 

«Агробіологічне обгрун-

тування застосування 

препаратів рослинного 

походження» 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Нагорна 

С.В. 

2013-2019 

рр. 

 

«Екологічні закономір-

ності динаміки популя-

цій шкідників буряків 

цукрових у Централь-

ному Лісостепу Украї-

ни». 

Друковані 
праці у 

фахових 
журналах, 
виступи на 
конферен-

ціях 

Диченко 

О.Ю. 

2012-2019 

рр. 

 

«Агроекологічна опти-

мізація систем удоб-

рення с.-г. культур та 

шляхи підвищення 

родючості грунтів» 

Друковані 
праці у 

фахових 
журналах, 
виступи на 
конферен-

ціях 

Диченко 

О.Ю. 

2016-2020 

рр. 

 

Підготовка до друку 

колективної  моногра-

фії 

Друкована 

праця 

Писаренко 

П.В., 

Самойлік 

М.А, 

Плаксієнко 

І.Л., 

Колєснікова 

Л.А. 

2018-2020 

рр. 

 

 «Управління ресурсно-

екологічною безпекою 

в контексті сталого 

розвитку регіонів» 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Писаренко 

П.В., 

Самойлік         

М. С.  

2018-2020  

 Управління сферою 

поводження з твердими 

відходами на 

регіональному рівні 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Писаренко 

П.В., 

Самойлік         

М. С.  

2018-2020  

 Розробка та Друковані Писаренко 2018-2020  



впровадження системи 

зменшення техногенного 

навантаження на 

території і на населення 

екологічно кризових 

регіонів України 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

П.В., 

Самойлік         

М. С. 

Всі 

викладачі 

кафедри  

3. Керівництво Центром з 

біоенергетики 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Писаренко 

П.В. 

Калініченко 

В.М. 

Протягом 

року 

 

4. Рецензування авторефе- 

ратів, книг, монографій 

навчальних посібників 

 

 Писаренко 
П.В., 

Самойлік 
М.С. 
Всі 

викладачі 
кафедри 

Протягом 

року 

 

5.  

 

Керівництво науковою 

роботою здобувачів 

вищої освіти з 

підготовкою наукових 

статей 

5 статей 

2 др.арк. 

Писаренко 
П.В., 

Самойлік 
М.С. 

 

Протягом 

року 

 

6. Робота наукової щколи 

екологічного 

землербства: 

Друковані 

праці у 

фахових 

журналах, 

виступи на 

конферен-

ціях 

Керівник - 
Писаренко 

П.В. 
Виконавці – 

викладачі 
кафедри 

Протягом 

року 

 

  

Підготовка і опубліку- 

вання наукових статей 

за результатами науко- 

вих досліджень у фахо- 

вих виданнях 

1,25 др.арк Писаренко 
П.В. 

 

Протягом 

року 

 

0,8 др.арк Самойлік М. 
С. 

 

0,5 др.арк Нагорна 
С.В. 

 

0,5 др.арк Плаксієнко 
І.Л. 

 

0,5 др.арк Колєснікова 
Л.А. 

 

0,5 др.арк Ласло 
 О.О. 

 

0,5 др.арк Калініченко 
В.М. 

 



0,5 др.арк Писаренко 
В.М. 

 

0,5 др.арк Диченко 
О.Ю. 

 

0,5 др.арк Горб О.О.  

0,5 др.арк Піщаленко 
М.А. 

 

 

К-сть  

д.а. 

7,5 др.арк.  

7. Підготувати та подати 

заявки на видачу 

патентів України 

 Всі 

викладачі 

(по 

можливості) 

  

8.  Виступ  з доповіддю на 

науковій конференції 

професорсько-викла-

дацького  складу 

Доповіді Всі 

викладачі 

Листопад 

2018 р. 

Квітень 

2019 р. 

 

9. Керівництво 

аспірантами, 

здобувачами та 

докторантами 

 Писаренко 

П.В. 

Горб О.О. 

Самойлік 

М.С. 

Протягом 

року 

 

11. Виступ по телебачен-
ню, радіо з питань 
агропромислового 
розвитку 

 Всі 

викладачі 

Протягом 

року 

 

12. Участь у вітчизняних 

та міжнародних  

конференція 

 Всі 

викладачі 

Протягом 

року 

 

13. Публікація наукових 

статей в обласних 

газетах з питань 

екології 

 Писаренко 

В.М.  

Всі 

викладачі 

Протягом 

року 

 

14. 

 

Проведення лекцій для 

стажування в межах 

кафедри 

 Самойлік 

М.С. 

Писаренко 

П.В. 

Протягом 

року 

 

15. Проведенна наукових семінарів,  круглих столів, конференцій 

1. Круглий стіл 

«Екологія. Довкілля. 

Молодь.» 

Проведення 

засідання 

Всі 

викладачі 

10 жовтня 

2018 р. 

 

2.  Засідання студенського 

гуртку «Зелена варта» 

Проведення 

засідання 

Плаксієнко 

І.Л. 

Всі 

Щомісяця 

протягом 

року 

 



викладачі по 

своїм 

науковим 

напрямам. 

3.  Засідання студенського 

гуртку «Еколог-

дослідник» 

Проведення 

засідання 

Колєснікова 

Л.А. 

Всі 

викладачі по 

своїм 

науковим 

напрямам. 

Щомісяця 

протягом 

року 

 

4.  Засідання студенського 

гуртку 

«Енергозбереження та 

ВДЕ» 

 

Проведення 

засідання 

Калініченко 

В.М. 

Щомісяця 

протягом 

року 

 

5.  ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Ефективне 

функціонування 

екологічно стабільних 

територій у контексті 

стратегії стійкого 

розвитку: 

агроекологічний, 

соціальний та 

економічний аспекти» 

Проведення 

конференції. 

Підготовка 

тез 

доповідей. 

Відповідаль

на - 

Галицька 

М.А. 

28 

листопада 

2018 р. 

 

6.  ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Збалансований 

розвиток 

агроекосистем 

України: сучасний 

погляд та інновації» 

Проведення 

конференції. 

Підготовка 

тез 

доповідей. 

Відповідаль

на – Ласло 

О.О. 

26 квітня 

2019 р. 

 

7.  Круглий стіл «Екологія 

і суспільство: погляд у 

майбутнє» 

Проведення 

засідання 

Всі 

викладачі 

17 квітня 

2019 р. 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля, протокол № 1  від 4.09.2018 р. 

Завідувач кафедри, професор                                              Самойлік М.С. 


