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Науково-педагогічні  

працівники кафедри 

НАУКОВА   РОБОТА 

На   кафедрі    виконується науково-дослідна  тема 

№ 11/166 «Розробка  енергоощадних  технологій  виро-

щування насіння багаторічних бобових трав  та зеленої 

маси  в умовах Лісостепу України». 

За матеріалами досліджень  підготовлено рекомендації 

господарству та опубліковано ряд статей. 

МІЖНАРОДНА  ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Співробітники кафедри беруть активну участь у між-

народних конференціях, виставках та семінарах. 

.  

Міжнародний семінар 

«Визначення шляхів адапта-

ції сільського господарства 

до зміни клімату», Київ. 

«Міжнародний навчальний 

семінар з краплинного зро-

шення та фертигації»,  

м. Діярбакир, Туреччина  

Робочий візит делегації  

НУБіП України  до Шеньян-

ського аграрного університе-
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асистент 
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Навчальна робота кафедри 

Навчальна  лабораторія  

 „Агрометеорології та меліорації”  
Лабораторія укомплектована технічними засобами 

навчання, комп’ютерами, метеорологічними  прилада-

ми, автоматичною метеорологіч-

ною станцією.  Використання ме-

теостанції дає можливість плану-

вати та своєчасно проводити агро-

технічні заходи при вирощуванні 

сільськогосподарських культур, 

прогнозувати розвиток захворю-

вань і шкідників, отримувати попередження про мож-

ливі заморозки, здійснювати контроль мікроклімату, 

моніторинг вологості ґрунту.  

Навчально-наукова лабораторія 

«Кормовиробництва» 

Проводяться дослідження із 

розробки нових та удосконален-

ня існуючих елементів техноло-

гій вирощування кормових ку-

льтур, проводяться виїзні занят-

тя зі студентами Агробіологіч-

ного факультету, виконуються 

науково-дослідні роботи студентами, аспірантами та 

викладачами кафедри. 

Навчальна лабораторія „Луківництва”  

Лабораторія має певну навча-

льно-лабораторну базу, демон-

страційні ділянки різних типів 

природних кормових угідь, за-

безпечує наглядним сноповим 

та насіннєвим матеріалом для 

проведення лабораторних робіт. 

Колекційне поле багаторічних і однорічних зла-

кових, бобових, капустяних 

трав  та високобілкових мало-

поширених кормових культур. 

Створена колекція нараховує 

понад 40 видів та сортів най-

поширеніших кормових трав 

різних екологічних типів. 

Кафедра кормовиробництва, меліорації і метео-

рології бере свій початок із реорганізованої кафедри 

меліорації і агрометеорології, заснованої ще в 1967 р. 

Першим завідувачем кафедри був М.О. Бєсєднов – 

відомий вчений-меліоратор з питань вторинного засо-

лення земель. У 1973 р. на базі кафедри меліорації та 

агрометеорології, згідно наказу № 389 К від 25 верес-

ня, була створена кафедра меліорації та луківництва, 

яку очолив доктор сільськогосподарських наук, про-

фесор В.І. Мойсеєнко. У цей же час на кафедрі почи-

нає викладатися дисципліна «Кормовиробництво» і 

ведеться робота з розробки основ інтенсифікації галу-

зі, у зв’язку з чим виникла наукова та виробнича пот-

реба реорганізації кафедри і в 1989 р. її перейменова-

но в кафедру кормовиробництва та сільськогосподар-

ської меліорації. Протягом 1994-1997 рр. кафедрою 

завідував доктор сільськогосподарських наук, профе-

сор А.М. Фомічов – автор кількох сортів кормових 

буряків. З 1998 р. до 2004 р. колектив кафедри очолю-

вала кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Л.М. Єрмакова –  фахівець у галузі кормовиробницт-

ва. На базі кафедри кормовиробництва та сільськогос-

подарської меліорації в 2002 р. згідно з наказом рек-

тора університету від 6 вересня 2002 р. № 370 була 

створена кафедра меліорації, якою впродовж 2002 – 

2007 рр. завідував доктор технічних наук, професор, 

академік НААН України М.І. Ромащенко. У 2004 р. 

шляхом об’єднання кафедри рослинництва та частини 

кафедри кормовиробництва і сільськогосподарської 

меліорації (напрям-«Кормовиробництво») створена 

кафедра рослинництва та кормовиробництва. Із 2011 

р. згідно з наказом від 20.06.2011 р. №546 створена 

кафедра кормовиробництва і меліорації, яку успішно 

очолив доктор сільськогосподарських наук, професор 

Г.І. Демидась. Протягом  2012-2015 рр. в.о. завідува-

ча кафедри був к.с.-г.н., доцент В.П. Коваленко. У 

2014 р., згідно наказу № 227 від 28 лютого, кафедру 

кормовиробництва і меліорації перейменовано на 

кафедру кормовиробництва, меліорації і метеорології, 

очільником якої, згідно наказу № 550 від 29 квітня 

2015 р., є академік АН ВО України, Заслужений пра-

цівник сільського господарства України,  Відмінник 

освіти України, доктор сільськогосподарських наук, 

професор Г.І. Демидась. 

Історія  кафедри Лабораторії 

Кафедра забезпечує навчальну, науково-дослідну, 

організаційну, методичну, виховну роботи та впро-

вадження розробок у практику та навчальний про-

цес.  

Кафедра має статус випускової та веде спеціалізо-

вану підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та 

«Магістр» на факультетах: агробіологічний, захис-

ту рослин, біотехнологій та екології, ТВППТ, а та-

кож ННІ лісового і садово-паркового господарства 

та ННІ післядипломної освіти.   

При кафедрі функціонує студентський науковий 

гурток «Інноваційні технології в кормовиробниц-

тві»,  утворений з метою організації та сприяння 

науково-дослідницькій діяльності студентів.  

Кафедра забезпечує підготовку фахівців ОС 

“Магістр” за програмами: виробничої спеціалізації - 

«Виробництво та маркетинг продукції кормових 

культур»; дослідницької спеціалізації – 

«Енергоощадні технології в кормовиробництві».   

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та 

докторантів.  
PhD програма з напрямку кандидат сільськогосподарсь-

ких наук: 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво,  

    Програма підготовки доктора наук: 
06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. 


