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Херсон – 2021 

 



Марковська Олена Євгеніївна,  

доктор сільськогосподарських наук, професор, науковий керівник 

1. Кудишкіна Ганна,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу способів основного обробітку ґрунту та сортового 

складу на продуктивність часнику в умовах зрошення на півдні України» 

2. Підкова Дмитро,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу позакореневих підживлень мікродобривами на 

продуктивність моркви столової в умовах зрошення на півдні України» 

3. Слісаренко Марина,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження  впливу фону живлення на продуктивність середньостиглих 

сортів гарбуза столового в умовах зрошення на півдні України» 

4. Капсамун Федір,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу інокулянтів на продуктивність сортів сої  в умовах 

півдня України» 

5. Перепросов Олександр,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу фону мінерального живлення на продуктивність сорго 

зернового в умовах півдня України» 

6. Шамян Едгар,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу передпосівної обробки насіння регуляторами росту на 

врожайність та якість плодів томату в умовах зрошення півдня України» 

7. Ломакін Євген, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу фунгіцидів на продуктивність нових сортів пшениці 

озимої в умовах півдня України» 

 

 

 



Дудченко Володимир Вікторович,  

професор, член-кореспондент НААН України, науковий керівник 

1. Кирильченко Кирило, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу фону живлення та сортового складу на продуктивність 

цибулі ріпчастої в умовах зрошення на півдні України» 

2. Онищук Дмитро, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу гербіцидів на продуктивність проса посівного в умовах 

Південного Степу України» 

3. Півень Руслан, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу фону живлення та строків сівби на продуктивність 

кукурудзи в умовах Південного Степу України» 

 

Мринський Іван Миколайович,  

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, науковий керівник 

1. Грибовська Тетяна, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження продуктивності ячменю залежно від сортового складу в 

умовах Півдня України» 

2. Соломаха Оксана, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження системи захисту кісточкових культур на Півдні України» 

 

Макуха Ольга Володимирівна,  

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, науковий керівник 

1. Якобчук Денис, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу норм висіву на продуктивність сортів ехінацеї 

пурпурової в умовах Півдня України» 

2. Сєдов Олександр, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу строків та глибини сівби на продуктивність анісу 

звичайного в умовах Півдня України» 



3. Лашкевич Вячеслав, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Дослідження впливу доз добрив на продуктивність гібридів соняшнику в 

умовах зрошення на Півдні України» 
 

Урсал Вячеслав Валентинович, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, науковий керівник 

1. Адаменко Олександр,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Вплив сортових особливостей на зернову продуктивність сорго в  

незрошуваних умовах Південного Степу України» 

2. Орлик Денис,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Вплив сортового складу та фону живлення на насіннєву продуктивність 

гірчиці сизої в незрошуваних умовах Південного Степу України» 

3. Животовський Сергій,  

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Вплив сортового складу на продуктивність соняшнику в незрошуваних 

умовах Південного Степу України» 

 

Минкіна Ганна Олександрівна,  

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, науковий керівник 

1. Старостенко Даніїл, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Продуктивність льону олійного залежно від агротехнічних факторів при 

зрошенні» 

2. Шпига Ганна, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Продуктивність сортів картоплі літньої посадки залежно від стимуляторів 

росту при зрошенні» 

3. Манан Келлі, 

здобувач вищої освіти другого року навчання агрономічного факультету 

«Вплив водозабезпечення  на продуктивність сортів салату качанного в 

умовах Півдня України» 



Балан Галина Олександрівна,  

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, генетики і 

селекції рослин Одеського державного аграрного університету,  

науковий керівник 

1. Мельніченко Андрій, 

здобувач вищої освіти першого року навчання 

«Вплив біостимуляторів  Maxicrop от  Valagro на розвиток  огірку в умовах 

світлокультури» 

2. Подавалкіна Олена, 

здобувач вищої освіти другого року навчання 

«Вплив строків сівби та підживлення на фітосанітарний стан соняшника в 

умовах ТОВ « Трофімова» Одеського р-ну  Одеської області» 

3. Николаєнко Наталя, 

здобувач вищої освіти 

«Аналіз фітопатогенів  насіння зернових культур в умовах  наукового парку 

ОДАУ» 

4. Конопат Анастасія, 

здобувач вищої освіти другого року навчання 

«Моніторинг шкідливих організмів  озимої  пшениці в умовах ТОВ «ЯСВІТ» 

Лиманського району Одеської області» 

5. Серова Вікторія, 

здобувач вищої освіти другого року навчання 

«Аналіз засмічення бур’янами  посівів  соняшнику в умовах наукового парку 

ОДАУ» 

6. Мельніченко Андрій, 

здобувач вищої освіти першого року навчання 

«Вплив вирощування розсади суниці гібриду СОРАЯ із насіннєвого 

матеріалу на фітосанітарний стан культури» 

 

 

 

Макет та комп’ютерна верстка – к.с.-г.н. Макуха О.В. 

e-mail: olga_ovm@ukr.net 


