Наукова тематика зареєстрована в УкрІНТЕІ, що виконується на
кафедрах у межах робочого часу викладачів ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет» у 2018 році
№
з/п
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Назва теми

№ державної
Керівник
реєстрації
Агрономічний факультет
«Агроекологічне
0116U006223
д. с.-г. н.,
обґрунтування адаптивних
професор
технологій вирощування
Аверчев О.В.
сільськогосподарських
культур при різних
системах зрошення в
умовах зміни клімату
Півдня України».
«Агробіологічні основи
0116U006224.
к.с.г., доцент
ресурсоощадних технологій
Лавренко С.О.
вирощування зернобобових
та технічних культур за
різних умов зволоження в
південному Степу України»
«Розробка
0116U006222.
к.с.г., доцент
імунорегуляторів росту
Лавренко С.О.
нового покоління та
технологій їх застосування
на сільськогосподарських
культурах»
«Технологіі вирощування
0117U004503
д. с.-г. н.,
сільськогосподарських
професор
культур на Півдні України»
Коковіхін С.В.
«Інтродукція та технологія 0116U006221
д. с.-г. н.,
вирощування овочевих та
професор
баштанних культур в
Коковіхін С.В.
умовах півдня України»
«Інтродукція та технологія 0116U006220
д. с.-г. н.,
вирощування лікарських та
професор
ефіроолійних культу в
Коковіхін С.В.
умовах півдня України»
«Реалізація технології
0118U003143
д.с.вирощування основних
г.н.,професор
сільськогосподарських
Базалій В.В.
культур»
«Іноземна мова у
сучасному
мультигалузевому
просторі»

0118U003149

кафедра
Землеробства

Землеробства

Землеробства

Ботаніки та
захисту рослин
Ботаніки та
захисту рослин
Ботаніки та
захисту рослин
Рослинництва,
генетики,
селекції і
насінництва

к.філол.н.,доцент Іноземних мов
Лебідь О.М.

Біолого-технологічний факультет
«Розробка і удосконалення 0117U004501
к.т.н., доцент
технології виробництва
Бурак В.Г.

Інженерії
харчового

10

якісних комбінованих
продуктів харчування з
використанням системи
управління якістю
НАССР».
.«Гуманітарна компонента
в системі вищої освіти
України».

виробництва

0115U001618

д. філос. н.,
професор
Берегова Г.Д.

11

«Розробка і удосконалення 01187U003147
д.с.технологій виробництва,
г.н.,професор
переробки, зберігання
Пелих В.Г.
сільськогосподарської
продукції та забезпечення її
якості в господарствах
Південного регіону
України»
Економічний факультет

12

«Розвиток систем обліку,
оподаткування і аналізу
виробничо-економічної
діяльності суб’єктів
господарювання галузей
аграрної сфери та
інфраструктури сільських
територій»
«Управління організаційноекономічним потенціалом
агропродовольчого
підкомплексну Південного
регіону України»
«Трансформація аграрного
сектору економіки України
в контексті інтеграції до
світового економічного
простору»
«Розвиток економічних та
фінансово-кредитних
відносин і обліковоаналітичного забезпечення
функціонування
підприємницьких
структур»
«Стратегічні напрями
соціально-економічного
розвитку аграрного сектора
економіки України»
«Розробка та впровадження
методів
і
моделей
інформаційних технологій
оптимізації управління

13

14

15

16

17

Філософії та
соціальногуманітарних
дисциплин
Технології
переробки та
зберігання с.-г.
продукції

0117U007278

д.е.н., професор
Мармуль Л.О.

Обліку і
оподаткування

0117U004502

д.е.н., професор
Морозов Р.В.

Менеджменту
організацій

0117U007279

д.е.н., доцент
Потравка Л.О.

Публічного
управління та
адміністрування

0116U006230

д.е.н., професор
Танклевська
Н.С.

Економіки та
фінансів

0116U008826

д.е.н., доцент
Руснак А.В.

Економіки та
фінансів

0117U007277

к.т.н., доцент
Лобода О.М.

Прикладної
математики та
економічної
кібернетики

