
Вихованці і послідовники школи 

 

 

Леонтюк Ірина Борисівна (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри біології. У 1995 році закінчила 

Уманський педагогічний університет ім. П. Г. Тичини. 

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за 

темою «Ефективність гербіцидів у поєднанні з 

біостимуляторами росту на посівах озимої пшениці в  

Правобережному Лісостепу України». Працює над 

темою докторської дисертації  «Спрямованість 

біологічних процесів у посівах озимої пшениці і 

формування її продуктивності залежно від вирощування  

в монокультурі при різних попередниках із 

застосуванням біологічно активних речовин». Автор 

112 наукових праць. 

 

 

Голодрига Оксана Володимирівна (керівник – 

З.М. Грицаєнко) – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри біології. У 1999 році закінчила 

плодоовочевий факультет Уманської державної 

аграрної академії. У 2005 році захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Ефективність застосування Тарги 

супер і Емістиму С у посівах сої в умовах 

Правобережного Лісостепу України». Автор 83 

наукових праць. 

 

 

 



Заболотний Олександр Іванович (керівник – 

З.М. Грицаєнко) –  кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри біології. У 2002 році закінчив 

факультет агрономії Уманської державної аграрної 

академії. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію 

на тему «Біологічні процеси в рослинах і ґрунті та 

продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду 

Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах 

Правобережного Лісостепу України». В даний час 

продовжує наукову роботу за темою «Біологічні основи 

продуктивності рослин кукурудзи при застосуванні 

гербіцидів і біологічно активних речовин». Автор 78 

наукових праць. 

 

Притуляк Руслан Миколайович (керівник – 

З.М. Грицаєнко) – кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри біології. У 2004 році закінчив 

факультет агрономії Уманського державного аграрного 

університету. У 2009 році захистив кандидатську 

дисертацію «Біологічні особливості застосування 

гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах 

тритикале озимого в умовах Лісостепу України». 

Продовжує виконання наукової роботи з вивчення дії 

гербіцидів та регуляторів росту рослин на біологічні 

процеси в рослинах тритикале озимого та 

мікробіологічні процеси в ґрунті за темою «Біологічні 

особливості застосування гербіцидів різних хімічних 

класів та регуляторів росту рослин у посівах тритикале 

озимого». Автор 112 наукових праць. 



Чернега Андрій Олегович (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – кандидат сільськогосподарських наук, 

викладач кафедри технологій харчових продуктів. У 

2006 році закінчив факультет агрономії Уманського 

державного аграрного університету. У 2013 захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Біологічні процеси і 

продуктивність посівів ячменю озимого за дії гербіциду 

Калібр 75 та регулятора росту рослин Біолан». Автор 35 

наукових праць. 

 

Заболотна Альона Вадимівна (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – кандидат сільськогосподарських наук. У 

2003 році закінчила природничий факультет 

Уманського державного педагогічного університету ім. 

П. Г. Тичини. У 2012 році захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Фізіологічні процеси і 

продуктивність пшениці ярої при застосуванні 

гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин 

Емістим С у Правобережному Лісостепу України». 

Автор 45 наукових праць. 

 

Макаринський Олександр Юрійович 

(керівник – З.М. Грицаєнко) – випускник 

аспірантури при кафедрі біології. У 1999 році закінчив 

факультет агрономії Уманської сільськогосподарської 

академії. З 2000 по 2002 рік працював над 

дисертаційною роботою на тему «Біологічні процеси і 

продуктивність гороху в зв’язку із застосуванням 

гербіцидів і біостимуляторів росту». Автор трьох 

наукових праць. 



Прудивус Сергій Григорович (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – випускник аспірантури при кафедрі 

біології. У 2005 році закінчив Уманський державний 

аграрний університет. У 2005–2009 роках працював 

над дисертаційною роботою на тему «Біологічна 

основа взаємодії гербіцидів і фізіологічно активних 

речовин у посівах ріпаку ярого». Автор семи наукових 

праць.  

 

Прудивус Людмила Анатоліївна (керівник – 

З.М. Грицаєнко) – випускниця аспірантури при 

кафедрі біології. У 2007 році закінчила природничий 

факультет Уманського державного педагогічного 

університету ім. П. Г. Тичини. У 2008–2010 роках 

працювала над дисертаційною роботою на тему 

«Мікробні угруповання ґрунту в посівах ріпаку ярого 

при застосуванні гербіцидів і регулятора росту в 

умовах Правобережного Лісостепу України». Автор 

двох наукових праць. 

 

Даценко Анна Андріївна (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – випускниця аспірантури при кафедрі 

біології. У 2008 році закінчила факультет агрономії 

Уманського державного аграрного університету. З 

2010 працювала над дисертаційною роботою  

«Фізіологічне обґрунтування застосування 

біологічних препаратів у технології вирощування 

гречки в правобережному лісостепу України», яку 

захистила в 16  році. Автор  22 наукових праць. 

 



Оратівська Світлана Анатоліївна (керівник – 

З.М. Грицаєнко) – випускниця аспірантури при 

кафедрі біології. У 2002 році закінчила природничий 

факультет Уманського державного педагогічного 

університету ім. П. Г. Тичини. З 2009 року працювала 

над дисертаційною роботою «Біоценотична діяльність 

мікроорганізмів у посівах гороху при застосуванні 

хімічних і біологічних препаратів». Автор трьох 

наукових праць. 

 

Волошина Лілія Григорівна (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – випускниця аспірантури при кафедрі 

біології. У 2003 році закінчила факультет агрономії 

Уманського державного аграрного університету. З 

2011 року працювала над дисертаційною роботою на 

тему «Мікробіологічні угруповання ризосфери 

пшениці озимої під впливом абіотичних та біотичних 

факторів». Автор чотирьох наукових праць. 

 

Підан Любов Федорівна (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – випускниця аспірантури при кафедрі 

біології.  У 2010 році закінчила природничий 

факультет Уманського державного педагогічного 

університету ім. П. Г. Тичини. З 2011 року працювала 

над дисертаційною роботою «Фізіологічне 

обґрунтування застосування гербіцидів і регулятора 

росту рослин у посівах соняшника в Правобережному 

Лісостепу України », яку захистила у  2017р. Автор 15 

друкованих праць. 

 



Івасюк Юлія Ігорівна (керівник – З.М. 

Грицаєнко) – випускниця аспірантури при кафедрі 

біології. аспірант кафедри біології. У 2011 році 

закінчила факультет плодоовочівництва, екології та 

захисту рослин Уманського національного 

університету садівництва. З 2012 року працювала над 

темою дисертаційною роботою «Ефективність 

симбіозу соя – бульбочкові бактерії за використання 

біологічних препаратів і гербіциду », яку захистила у 

2017 р. Автор 18 наукових праць. 

 

 

Просянкін Денис Ігорович (керівник – В.П. 

Карпенко) – випускник аспірантури при кафедрі 

біології. У 2003 році закінчив технологічний факультет 

Уманської державної аграрної академії, а у 2006 році 

отримав кваліфікацію інженера-землевпорядника в 

Львівському державному аграрному університеті. З 

2013 по 2015рр. працював над темою кандидатської 

дисертації «Фізіологічне обґрунтування інтегрованої 

дії біологічно активних речовин у посівах вівса». 

Автор 5 наукових праць. 

 

    Струмінський Віталій Юрійович (керівник – В.П. 

Карпенко) – випускник аспірантури при кафедрі 

біології. З 2014р. працював над дисертацією 

«Фізіологічне обґрунтування інтегрованої дії біологічно 

активних речовин у посівах пшениці озимої». Автор 

двох наукових праць. 

 



 

Поступайло Володимир Олександрович (керівник – В.П. Карпенко) – випускник 

аспірантури при кафедрі біології. З 2015р. працював над дисертацією «Фізіологічне 

обґрунтування  дії біологічних препаратів у посівах чини посівної». Автор двох 

наукових праць. 

  

  Богдан Михайло Михайлович (керівник – В.П. 

Карпенко) – здобувач при кафедрі біології. У 2016   

захистив дисертацію «Фізіологічне обґрунтування 

застосування комплексних добрив у посівах пшениці 

озимої», спеціальність – 03.00.12  фізіологія рослин. 

Автор  28  наукових праць. 

                      

 

                             

     Шутко Сергій Сергійович (керівник – В.П. 

Карпенко) – аспірант кафедри біології з 2015  по  2018   

рр.  У   2019   захистив дисертацію «Фізіологічні процеси і 

продуктивність посівів соризу за дії гербіциду Пік 75 WG і 

регулятора росту рослин Регоплант». спеціальність – 

03.00.12  фізіологія рослин. Автор 18  наукових праць. 

 

 
    Коробко Олександр Олександрович (керівник – 

В.П. Карпенко) – аспірант кафедри біології з  2014 по   

2017  рр.  У   2019   захистив дисертацію «Біологічне 

обґрунтування застосування гербіциду, регулятора росту 

рослин і мікробного препарату у посівах нуту в умовах» 

Правобережного Лісостепу України», спеціальність – 

03.00.12  фізіологія рослин. Автор  20 наукових праць. 



 

         Павлишин Святослав Володимирович (керівник – 

В.П. Карпенко) – аспірант кафедри біології з  2017 по  

2020   рр.  У    2020  захистив дисертацію доктора 

філософії  «Агробіологічне обґрунтування застосування 

гербіциду й регулятора росту рослин у посівах пшениці 

полби звичайної. Автор 18  наукових праць. 

 

 

 

 

 

 

 

       Новікова Тетяна Петрівна (керівник – В.П. 

Карпенко) – аспірантка кафедри біології з  2013 по   2019  

рр.  У  2020    захистила дисертацію «Обґрунтування 

симбіозу Rhizobium leguminosarum biovar viceae – Lens 

culinaris Medik. за дії біологічних препаратів», 

спеціальність – 03.00.07 – мікробіологія. Автор  14 

наукових праць. 

 

 

 

Нині під керівництвом професора Карпенка В.П. в аспірантурі кафедри біології 

навчаються ще п’ять аспірантів. 

За період існування наукової школи кафедри біології опубліковано 1378 

наукових праць, видано 19 підручників і навчальних посібників, 45 методичних 

розробок і рекомендацій виробництву, отримано 48 патентів на винаходи. За 

керівництва викладачів наукової школи успішно захищено 523 наукових 

студентських роботи. 

Наукова школа кафедри біології береже традиції та з упевненістю рухається 

до ще більш вагомих здобутків. 


