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1.  Галушко Ігор 

Валентинович (3 рік) 

2017 

 

проф.  

Демидась 

Г.І. 

201 -агрономія Кормова 

продуктивність 

конюшини лучної 

залежно від технології 

вирощування в 

Правобережному 

Лісостепу 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

Фахові - 

3 

Розробка 

енергоощадних 

технологій 

вирощування насіння 

багаторічних бобових 

трав та зеленої маси в 

умовах Лісостепу 

України 

Scopus – 4 

WoS - 8 

2.  Вейлер Сергій 

Сергійович 

2019 

проф.  

Демидась 

Г.І. 

201 -агрономія Продуктивність 

кормових культур в 

бінарних посівах 

залежно від технології 

вирощування в 

Правобережному 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

Фахові - 

1 

Наукове 

обгрунтування та 

розробка 

агротехнічних заходів 

щодо підвищення 

насіннєвої 

продуктивності 

багаторічних трав та 

урожайність зеленої 

маси кормових 

культур в основних і 

проміжних посівах в 

умовах Лісостепу 

України 

Scopus – 4 

WoS - 8 

3.  Дудка  Олександр  

Анатолійович 

2017 

проф.  

Танчик С.П. 

201 -агрономія Ефективність систем 

землеробства за 

вирощування пшениці 

ярої в Правобережному 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

Фахові – 

2 

ЄС - 1 

1. «Наукове 

обґрунтування та 

адаптація системи 

енергоощадного 

органічного 

землеробства до умов 

Лісостепу України» № 

0110U003499. 

(2010–2014 рр.) 

4 



2. «Розробити систему 

захисту посівів від 

бур’янів за умов 

органічного 

землеробства у 

Лісостепу України» № 

0111U003432 

(2011–2015 рр.) 

3. «Наукове 

обґрунтування та 

розроблення системи 

енергоощадного 

екологічного 

землеробства в 

Лісостепу України» 

(номер державної 

реєстрації 

0117U002550, 2017–

2019 рр.)  

4. «Теоретичне 

обґрунтування та 

розроблення заходів 

управління родючістю 

ґрунтів за 

зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.). 

4.  Бондар Дмитро 

Валерійович (3 рік) 

2018 

проф.  

Танчик С.П. 

201 -агрономія Оптимізація обробітку 

ґрунту та системи 

удобрення за 

вирощування 

соняшнику в 

Лівобережному 

Лісостепу України 

Панфильській 

дослідній станції ІЗ 

НААН 

Фахові – 

2 

 

1. «Наукове 

обґрунтування та 

адаптація системи 

енергоощадного 

органічного 

землеробства до умов 

Лісостепу України» № 

0110U003499. 

(2010–2014 рр.) 

2. «Розробити систему 

захисту посівів від 

4 



бур’янів за умов 

органічного 

землеробства у 

Лісостепу України» № 

0111U003432 

(2011–2015 рр.) 

3. «Наукове 

обґрунтування та 

розроблення системи 

енергоощадного 

екологічного 

землеробства в 

Лісостепу України» 

(номер державної 

реєстрації 

0117U002550, 2017–

2019 рр.)  

4. «Теоретичне 

обґрунтування та 

розроблення заходів 

управління родючістю 

ґрунтів за 

зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.). 

5.  Шпирка Неля Федорівна 

(заочно, 3 рік) 

2018 

проф.  

Танчик С.П. 

201 -агрономія Вплив систем 

землеробства на 

фітосанітарний стан 

посівів пшениці озимої 

в Правобережному 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

Фахові – 

2 

ЄС – 1 

Scopus- 

11 

1. «Наукове 

обґрунтування та 

адаптація системи 

енергоощадного 

органічного 

землеробства до умов 

Лісостепу України» № 

0110U003499. 

(2010–2014 рр.) 

2. «Розробити систему 

захисту посівів від 

бур’янів за умов 

органічного 

4 



землеробства у 

Лісостепу України» № 

0111U003432 

(2011–2015 рр.) 

3. «Наукове 

обґрунтування та 

розроблення системи 

енергоощадного 

екологічного 

землеробства в 

Лісостепу України» 

(номер державної 

реєстрації 

0117U002550, 2017–

2019 рр.)  

4. «Теоретичне 

обґрунтування та 

розроблення заходів 

управління родючістю 

ґрунтів за 

зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.). 

6.  Шило Сергій Леонідович 

2019 

д. с.-г. н.  

Центило 

Л.В. 

201 -агрономія Оптимізація основного 

обробітку ґрунту при 

вирощуванні пшениці 

озимої за різних 

попередників у 

Правобережному 

Лісостепу України 

Агрофірма «Колос» - 1. «Теоретичне 

обґрунтування та 

розроблення заходів 

управління родючістю 

ґрунтів за 

зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.). 

3 

7.  Муслімов Айдер 

Меджитович 

2019 

доц. Федосій 

І.О. 

201 -агрономія Обґрунтування 

елементів технології 

вирощування цибулі 

ріпчастої розсадним 

способом 

ФОП «Муслімов» - -  



8.  Мирза Сергій 

Анатолійович 

2019 

доц. Федосій 

І.О. 

201 -агрономія Підбір гібридів та 

вдосконалення 

технології 

вирощування помідора 

в плівкових теплицях 

НЛ «Плодоовочевий 

сад» НУБіП України 

- -  

9.  Смотритель Олександр 

Олегович 

2019 

проф. 

Хареба В.В. 

201 -агрономія Ефективність 

елементів технології 

вирощування батату в 

Поліссі України 

Інститут 

картоплярства 

Національної академії 

аграрних наук 

України 

 

- -  

10.  Говенько Роман 

Володимирович (заочно, 

3 рік) 

2018 

проф.  

Каленська 

С.М. 

201 -агрономія Продуктивність  

кукурудзи залежно від 

удобрення в умовах 

лівобережного 

Лісостепу України 

ФГ «Богатирівське», 

Роменський район, 

Сумська область 

 

- -  

11.  Гордина  Олена Юріївна 

2019 

проф. 

 Каленська 

С.М. 

201 -агрономія Продуктивність 

сафлору залежно від 

елементів технології 

вирощування в умовах 

Правобережного 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

  

- -  

12.  Царук Ілля 

Володимирович (3 рік) 

2018  

проф.  

Рахметов 

Д.Б. 

201 -агрономія Біолого- екологічні 

особливості та 

продуктивність 

високоолійних озимих 

капустяних культур у 

Правобережному 

Лісостепу України 

на базі ВП НУБіП  

України «Ніжинський 

агротехнічний 

інститут» 

Фахові - 

1 

-  

13.  Василенко Олена 

Сергіївна 

2017 

проф. 

Кондратенко 

Т.Є 

203 -

садівництво та 

виноградарство 

Адаптивність сортів 

винограду селекції 

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. 

Таїрова» до умов 

північної частини 

Лісостепу 

НЛ «Плодоовочевий 

сад» НУБіП України, 

та на базі Інституту 

Садівництва НААН 

України 

Фахові -2 

Scopus-1 

  

14.  Спряжка Роман Олегович 

2018 

доц. 

Жемойда 

В.Л 

201 -агрономія Підбір вихідного 

матеріалу для 

створення гібридів 

кукурудзи за 

основними 

ВП НДГ 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

НУБіП України 

Фахові - 

2 

-  



біохімічними 

показниками 

15.  Мотрук  Гордій 

васильович 

2019 

проф.  Тонха 

О.Л. 

201 -агрономія Біологічна 

трансформація  сполук 

азоту і карбону в 

чорноземі 

реградованому за 

різного ресурсного 

забезпечення 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

Фахові - 

1 

-  

16.  Пак Ольга Валеріївна 

2019 

проф.  Тонха 

О.Л. 

201 -агрономія Зміна фосфатного 

режиму і біологічної 

активності  лучно-

чорноземного 

карбонатного грунту за 

різного ресурсного 

забезпечення 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

Фахові - 

1 

-  

17.  Гончар Анастасія 

Миколаївна 

2019 

проф.  Тонха 

О.Л. 

201 -агрономія Характеристика 

бiологiчних 

властивостей штаму 

Вacillus subtilis в 

ризосфері  пшениці 

озимої 

ВП «Агрономічна 

дослідна станція» 

Scopus - 1 -  

18.  Гадзовський Геннадій 

Леонардович (заочно) 

2017 

доц.  

Новицька 

Н.В. 

201 -агрономія Оптимізація технології 

вирощування сої в 

західній частині 

Правобережного 

Полісся України 

 На базі  

СТОВ «Васюти», 

Ковельського району 

Волинської області 

Фахові -4 

Scopus – 

1 

 

-  

19.  Пономаренко Олександр 

В’ячеславович (3 рік) 

2018 

доц.  

Новицька 

Н.В. 

201 -агрономія Продуктивність гороху 

озимого залежно від 

строків сівби та 

удобрення в умовах 

Правобережного 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

- -  

20.  Антонюк Дмитро 

Олегович 

2017 

проф.  

Булигін 

С.Ю. 

201 -агрономія Оцінка технологічного 

навантаження на 

ґрунти  Лісостепу 

ВП НУБіП  України 

«Агрономічна 

дослідна станція 

   



України (Київська область, 

Васильківський 

район,с. Пшеничне) 

відділу 

агроґрунтознавства 

ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» 

(Київська область, 

Києво-

Святошинський 

район, смт Чабани).  

- Господарство 

«Біотех ЛТД» 

(Київська область, 

Бориспільський 

район,    с. Городище) 

- Стаціонарний дослід 

Панфильської 

дослідної станції ННЦ 

«Інститут 

землеробства НААН» 

(Київська область, 

Яготинський район, с. 

Панфили). 

21.  Буряк Євген  Олегович 

2017 

проф.  

Забалуєв 

В.О. 

201 -агрономія Створення та 

господарське 

використання моделей 

техноземів для 

сільськогосподарської 

рекультивації 

заповнених 

шламосховищ 

(наприкладі 

залізорудного 

шламосховища 

Північного гірничо-

збагачувального 

комбінату) 

Рекультивоване 

шламосховище 

Північного гірничо-

збагачувального 

комбінату  м. Кривий 

Ріг 

Фахові -1 

 

+  

22.  Панчук Тимур 

Вікторович (3 рік) 

проф. Бикін 

А.В. 

201 -агрономія Оптимізація умов 

живлення картоплі за 

ТОВ «Біотех ЛТД» - -  



2018 локалізованого 

внесення добрив 

23.  Лавренчук Владислав 

Леонідович 

2018 

проф.  

Копілевич 

В.А. 

102 -хімія Екологічне оцінювання 

якості води за фізико-

хімічними 

показниками для 

сільськогосподарського 

використання 

Кафедра аналітичної і 

біонеорганічної хімії 

та якості води 

немає немає  

24.  Заленська Єлизавета 

Андріївна 

2019 

проф.  

Копілевич 

В.А. 

102 -хімія Хіміко-екологічний 

моніторинг полютантів 

в процесі переробки 

відходів буріння на 

поживні субстрати 

методом біоконверсії 

НУБіП України 

(Вимірювальна 

лабораторія якості 

води питної, 

природної, стічної 

при кафедрі 

аналітичної і 

біонеорганічної хімії 

та якості води) 

- Моніторинг якості 

води різного 

господарського 

використання і 

утилізація осадів 

забруднених водних 

об’єктів 

Scopus – 

21 

WoS - 63 

25.  Бобунов Олександр 

Юрійович 

2019 

проф.  

Ковшун 

Л.О. 

201 -агрономія Агрохімічний та 

фізикохімічний 

контроль продукції 

рослинництва різних 

умов технологічного 

навантаження 

ВП «Українська 

лабораторія якості та 

безпечності продукції 

АПК НУБіП України» 

ЄС - 1 Науково-

методологічні основи 

лабораторного 

контролю безпечності 

сільськогосподарської 

продукції  

Scopus – 4 

WoS - 8 

26.  Андрусик  Павло 

Романович 

2020 

проф. Цюк 

О.А. 

201 -агрономія Оптимізація елементів 

технології 

вирощування сої в 

Західному Лісостепу 

України 

 

ДП ВП «Заліщицький 

фаховий коледж ім. Є. 

Храпливого НУБіП 

України» 

- 1. «Наукове 

обґрунтування та 

адаптація системи 

енергоощадного 

органічного 

землеробства до умов 

Лісостепу України» № 

0110U003499. 

(2010–2014 рр.) 

2. «Розробити систему 

захисту посівів від 

бур’янів за умов 

органічного 

землеробства у 

Лісостепу України» № 

0111U003432 

(2011–2015 рр.) 

4 



3. «Наукове 

обґрунтування та 

розроблення системи 

енергоощадного 

екологічного 

землеробства в 

Лісостепу України» 

(номер державної 

реєстрації 

0117U002550, 2017–

2019 рр.)  

27.  Комар Людмила 

Сергіївна 

2020 

проф. 

Танчик С.П. 

201 -агрономія Оптимізація елементів 

технології 

вирощування жита 

озимого в 

Правобережному 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

- 1. «Наукове 

обґрунтування та 

адаптація системи 

енергоощадного 

органічного 

землеробства до умов 

Лісостепу України» № 

0110U003499. 

(2010–2014 рр.) 

2. «Розробити систему 

захисту посівів від 

бур’янів за умов 

органічного 

землеробства у 

Лісостепу України» № 

0111U003432 

(2011–2015 рр.) 

3. «Наукове 

обґрунтування та 

розроблення системи 

енергоощадного 

екологічного 

землеробства в 

Лісостепу України» 

(номер державної 

реєстрації 

0117U002550, 2017–

2019 рр.)  

4. «Теоретичне 

4 



обґрунтування та 

розроблення заходів 

управління родючістю 

ґрунтів за 

зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.). 

28.  Чорнобай Володимир 

Андрійович 

проф. 

Танчик С.П. 

201 -агрономія Ефективність 

попередників та 

основного обробітку 

ґрунту за вирощування 

соняшника в 

Правобережному 

Лісостепу України 

ТОВ «Голдбері» - 1. «Наукове 

обґрунтування та 

адаптація системи 

енергоощадного 

органічного 

землеробства до умов 

Лісостепу України» № 

0110U003499. 

(2010–2014 рр.) 

2. «Розробити систему 

захисту посівів від 

бур’янів за умов 

органічного 

землеробства у 

Лісостепу України» № 

0111U003432 

(2011–2015 рр.) 

3. «Наукове 

обґрунтування та 

розроблення системи 

енергоощадного 

екологічного 

землеробства в 

Лісостепу України» 

(номер державної 

реєстрації 

0117U002550, 2017–

2019 рр.)  

4. «Теоретичне 

обґрунтування та 

розроблення заходів 

4 



управління родючістю 

ґрунтів за 

зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.). 

29.  Козін Сергій 

Станіславович 

проф. 

Танчик С.П. 

201 -агрономія Ефективність 

попередників та 

удобрення пшениці 

озимої за органічного 

землеробства в 

Лівобережному 

Лісостепу України 

ПП «Агроекологія» - 1. «Наукове 

обґрунтування та 

адаптація системи 

енергоощадного 

органічного 

землеробства до умов 

Лісостепу України» № 

0110U003499. 

(2010–2014 рр.) 

2. «Розробити систему 

захисту посівів від 

бур’янів за умов 

органічного 

землеробства у 

Лісостепу України» № 

0111U003432 

(2011–2015 рр.) 

3. «Наукове 

обґрунтування та 

розроблення системи 

енергоощадного 

екологічного 

землеробства в 

Лісостепу України» 

(номер державної 

реєстрації 

0117U002550, 2017–

2019 рр.)  

4. «Теоретичне 

обґрунтування та 

розроблення заходів 

управління родючістю 

ґрунтів за 

4 



зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.). 

30.  Лемешик Анна 

Вікторівна 

проф.  

Каленська 

С.М. 

201 -агрономія Продуктивність 

рицини (Ricinus 

communis L.) за 

вирощування в 

Правобережному 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

- -  

31.  Аврамчук Віталій 

Іванович 

проф.  

Каленська 

С.М. 

201 -агрономія Продуктивність 

соняшнику за внесення 

добрив та ретардантів в 

умовах 

Правобережного 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

- -  

32.  Гордина Наталія Юріївна проф.  

Каленська 

С.М. 

201 -агрономія Продуктивність 

сафлору залежно від 

елементів технології 

вирощування в умовах 

Правобережного 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

- -  

33.  Федів Роман Валерійович проф.  

Каленська 

С.М. 

201 -агрономія Адаптивність та 

продуктивність сортів 

вівса (Avena sativa L.) 

за вирощування в 

Правобережному 

Лісостепу України 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

- -  

34.  Гаць Анастасія 

Костянтинівна 

проф.  

Копілевич 

В.А. 

102 -хімія Екологічна оцінка 

впливу антропічної 

діяльності, змін 

клімату на природні 

води Волинської 

області 

НУБІП України ( 

Вимірювальна 

лабораторія якості 

води питної, 

природної, стічної) 

- Моніторинг якості 

води різного 

господарського 

використання і 

утилізація осадів 

забруднених водних 

об’єктів 

Scopus – 

21 

WoS - 63 

35.  Гречанюк Максим 

Олександович 

проф. 

Максін В.І. 

102 -хімія Розробка сучасних 

методів 

радіоекологічного 

моніторингу водойм 

НУБіП України 

(Вимірювальна 

лабораторія якості 

води питної, 

- 1.Розробка програми 

екологічного 

моніторингу підземних 

вод для тваринницьких 

Scopus – 

74 

WoS - 46 



(на прикладі 

Чорнобильської зони 

відчуження) 

природної, стічної), 

Український науково-

дослідний інститут 

сільськогосподарської 

радіології. 

комплексів (Державний 

реєстраційний номер: 

0120U100685) 

2. Лабораторний аналіз 

питної води за фізико-

хімічними показниками 

та видати протокол 

лабораторних 

досліджень (Договір на 

надання послуг-Н від 

11.01.2021 р. 
36.  Захаров Іван 

Володимирович 

проф. 

Ковалишина 

Г.М. 

201 -агрономія Формування насіннєвої 

продуктивності 

пшениці м’якої озимої 

за умов змін клімату в 

Лісостепу України 

СТОВ 

«Придніпровський 

край» 

- Створення вихідного 

матеріалу, його 

паспортизація при 

селекції на 

адаптивність 

кукурудзи, ріпаків, 

пшениці м’якої та 

люцерни (№ 110/532-пр 

2017-2019 рр.) 

Scopus – 3 

WoS – 1 

37.  Деревʼянко  Олександр 

Станіславович 

проф. Тонха 

О.Л. 

201 -агрономія Поліфункціональний 

вплив наноматеріалів 

та мікробних 

препаратів у технології 

вирощування 

кукурудзи на зерно в 

умовах Лівобережного 

Лісостепу України 

ВП «Агрономічна 

дослідна станція» 

- -  

38.  Хоменко  Тетяна 

Олексіївна 

проф. Тонха 

О.Л. 

201 -агрономія Регулювання 

біологічної активності 

та азотного режиму 

дерново-підзолистого 

грунту за застосування 

органічних технологій 

вирощування картоплі 

в умовах Західного 

Полісся 

Інститут 

картоплярства 

Національної академії 

аграрних наук 

України 

 

Scopus -1 -  

39.  Швець Галина Василівна проф. Балаєв 

А.Д. 

201 -агрономія Зміна показників 

родючості грунтів 

Правобережного 

Лісостепу за їх 

ДУ 

«Держгрунтоохорона» 

- -  



тривалого 

сільськогосподарського 

використання (на 

прикладі Київської 

обл.) 

40.  Устименко Антон 

Романович 

проф. 

Літвінов Д. 

В. 

202 -Захист і 

карантин 

рослин 

Ефективність систем 

землеробства за 

вирощування 

кукурудзи на зерно в 

Правобережному 

Лісостепу України 

 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна 

дослідна станція» 

- 1. 02.01.03.11.П 

«Удосконалити 

способи оптимізації 

сівозмін для 

природно-

сільськогосподарських 

умов Лісостепу» (№ 

ДР  0114U002285) 

(2018–2020 рр.) 

2. 07.02.01.02.Ф  

«Теоретичні принципи 

побудови і 

інтенсифікації  

сівозмін для 

альтернативного 

(органічного) 

землеробства» (№ ДР 

0111U008429) (2015–

2020 рр.) 

3. 02.01.02.01 Ф 

Теоретично 

обґрунтувати і 

розробити системи 

сівозмін для 

забезпечення 

відтворення та 

збереження родючості 

і продуктивних 

функцій ґрунтів 

Лісостепу (№ ДР 

0116U003551) (2018 – 

2020 рр.) 

4. «Теоретичне 

обґрунтування та 

розроблення заходів 

6 



управління родючістю 

ґрунтів за 

зберігаючого 

землеробства» (номер 

державної реєстрації 

0121U110137, 2021–

2022 рр.) 

41.  Оксюкевич Михайло 
Романович 

Проф.  

Патика М.В. 
201- 
Агрономія 
блок 
Мікробіологія 

Мікробна 
спрямована 
біоконвесія 
целюлозо-місткої 
сировини, після 
промислового 
виробництва грибів 
Agaricus Bisporus 
 

НУБіП України 

кафедра 
екобіотехнології та 
біорізноманіття  
 

- -  

42.  В'юник 

Андрій 

Віталійович 

 

Проф.  

Патика М.В. 
201- 
Агрономія 
блок 
Мікробіологія 

Використання 
домінуючих 
представників 
мікробіому 
ризосфери огірка для 
підвищення 
продуктивності в 
умовах закритого 
грунту  

НУБіП України 

кафедра 
екобіотехнології та 
біорізноманіття  
 

- -  

43.  Нестєрова 

Катерина 

проф.  

Копілевич 

В.А. 

102 -хімія Вплив господарської 

діяльності та змін 

клімату на мінеральний 

склад та споживчі 

властивості води 

децентралізованого 

водопостачання 

НУБІП України ( 

Вимірювальна 

лабораторія якості 

води питної, 

природної, стічної) 

- Моніторинг якості 

води різного 

господарського 

використання і 

утилізація осадів 

забруднених водних 

об’єктів 

Scopus – 

21 

WoS - 63 

 

 

Декан агробіологічного факультету                                                                                                О.Л. Тонха 
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