Наукова школа з рослинництва і кормовиробництва
Є найстарішою в Україні й СНД. Вона бере свої витоки від організації у
1876р.в стінах Уманського училища землеробства і садівництва кабінету
землеробства і рослинництва. Першим завідувачем кафедри був титулярний
радник А. С. Гусаківський. Він розпочав наукові дослідження зі створення
плодозмінної сівозміни (нинішня територія Горіхового саду), де вивчали
різні питання рільництва.
Далі в хронологічному порядку наведено прізвища завідувачів
кафедрою, з відмітками про дослідження, які розпочинались або
проводжувались під їх керівництвом.

М. К. Васильєв – колезький радник, інспектор землеробського
відділення. Керував кафедрою в 1886–1911 рр. Перший у Росії обґрунтував
значення сорту, як самостійного фактора виробництва.

Професор М. І. Лопатін – керував кафедрою в 1917–1924 рр. Очолив
глибокі дослідження з агроекології і сортовивчення.

Професор С. К. Руденко – керував кафедрою в 1924–1933 рр. Займався
розробкою технологій одержання високих (рекордних на той час) врожаїв
пшениці озимої (50–60 ц/га).

Професор М. М. Шкварук – керував кафедрою в 1933–1936 рр. Виконував
дослідження з ярими зерновими (технологія, удобрення).

Доцент В. І. Бородін – керував кафедрою в 1936–1941 рр. Займався
агротехнологією зернових, виконав успішні досліди разом з доцентом
І. Ю. Дизиком з вирощування рису (с. Піківець).

Професор Є. В. Хренніков – керував кафедрою в 1944–1948 рр. Займався
селекцією і технологією буряків цукрових.

Професор І. Г. Дирда-Лукін – керував кафедрою в 1948–1950 рр.
Виконував дослідження з пшеницею озимою і ярою та ячменем.

Фото відсутнє
Доцент Г. Ю Дизик – керував кафедрою в 1950–1952 рр. Виконав широкі
дослідження з кормовими культурами.

Професор І. М. Єремеєв – керував кафедрою в 1952–1956 рр. Займався
селекцією пшениці озимої. Провідний автор знаменитого у свій час сорту
Українка, яка в результаті роботи його на кафедрі одержала статус
Міжнародного стандарту якості пшениці. У подальшому міжнародних
стандартів по сільськогосподарських культурах в НДУ Союзу не було
одержано.

Професор С. М. Бугай – керував кафедрою в 1956–1961 рр. Під його
керівництвом аспірантами і колективом кафедри проведено значний обсяг
досліджень з селекції жита, технології вирощування багаторічних трав,
кукурудзи, кормових культур, ранніх ярих зернових. Автор підручника з
рослинництва, який в подальшому мав чотири перевидання.

Професор Г. І. Мусатов – керував кафедрою в 1961–1973 рр. Очолював
дослідження з кормовими культурами на силос і зелений корм.

Доцент М. Г. Захаревський – керував кафедрою в 1973–1976 рр. Виконав
дослідження з технології вирощування буряків цукрових.

Професор Олександр Іванович Зінченко. Очолює кафедру з 1976
року й донині. Його наукова діяльність присвячена проблемам біології,
агроекології, технологій вирощування польових культур.
Народився 25 лютого 1928 р. в с. Петропавлівці Софіївського району
Дніпропетровської області. У 1953 році закінчив агрономічний факультет
Уманського СГІ, в 1953–1954 рр. – науковий співробітник Уманської
дослідної станції (нині Інститут коренеплідних культур УААН); у 1955–
1962 рр. – агроном навчально-дослідного господарства Уманського СГІ; в
1962–1965 рр. – аспірант кафедри землеробства. З 1965 р. – асистент, а
далі доцент, професор і завідувач кафедри рослинництва, керівник
проблемної лабораторії «Агроекологія польових культур» Уманського
НУС.
У 1965 році під його керівництвом створені дві спеціалізовані
сівозміни: шестипільна і семипільна кормові сівозміни. Досліджувалися
також п’ятипільні зернокормові і двопільна люцерно-кукурудзяна
сівозміни. Принциповою відмінністю цих органо-біологічних сівозмін є
те, що польові й кормові культури вирощувались і вирощуються без
мінеральних добрив і пестицидів.
О.І. Зінченко є автором майже 340 наукових, навчально-методичних
праць, зокрема 5 підручників, 8 навчальних посібників. За підручник
«Рослинництво» і навчальний посібник «Біологічне рослинництво»
одержав премію Міністерства аграрної політики України, а також за
підручник «Рослининцтво» – Першу премію АН ВО України. Він є
провідним автором і співавтором навчальних програм з рослинництва й
кормовиробництва. Має 3 патенти на винаходи в галузі рослинництва,
підготував трьох докторів і 14 кандидатів сільськогосподарських наук.
Олександр Іванович є членом спецрад із захисту кандидатських і
докторських дисертацій у Національному науковому центрі «Інститут
землеробства УААН», Подільському ДАТУ, Вінницькому ДАУ та
Інституті кормів УААН; експерт Міністерства освіти і науки України з

акредитації, експерт ВАК України, колишній член Проблемної ради з
кормовиробництва Всесоюзної академії сільськогосподарських наук
ім. В. І. Леніна, а також навчально-методичного об’єднання з
рослинництва і кормовиробництва УААН.
За багаторічну трудову, наукову, педагогічну, патріотично-виховну
діяльність Олександр Іванович Зінченко нагороджений медалями
«Захисник Вітчизни», «50 років визволення України», «Ветеран праці»,
трудовою відзнакою Мінагрополітики Україна «Знак пошани», дипломом
лауреата нагороді Ярослава Мудрого, нагрудними знаками «Почесна
трудова відзнака», «За розвиток вищої освіти», медалі Петра Могили,
Святого Володимира). Йому присвоєно почесні звання «Заслужений
працівник освіти України», «Заслужений професор Уманського ДАУ».
Нині на кафедрі рослинництва Уманського НУС працюють
високодосвідчені викладачі і науковці в галузі рослинництва,
кормовиробництва й агроекології вирощування польових культур.

Професор Юрій Федорович Терещенко. Учений-аграрник. У 1999 році
захистив докторську дисертацію «Наукове обґрунтування формування
продуктивності, якостей продовольчого зерна й насіння озимої пшениці в
південній частині Правобережного Лісостепу України».
Має 123 наукових і навчально-методичних друкованих праць. Основні
наукові дослідження проводить з пшеницею озимою та іншими озимими і
ярими зерновими культурами, керує аспірантами. Читає лекції та веде
практичні заняття з курсу «Рослинництво».
Нагороджений грамотою Верховної ради України за вагомий внесок у
навчальну і наукову роботу з агрономії.

Доцент Василь Григорович Новак. У 1971 році захистив кандидатську
дисертацію на тему «Продуктивність післяукісних і післяжнивних посівів
кукурудзи в південній частині Правобережного Лісостепу України». Має
понад 60 наукових і навчально-методичних праць з питань
кормовиробництва і рослинництва. Сфера наукових інтересів: розробка
елементів технології вирощування технічних культур. Читає лекції та веде
практичні заняття з курсів «Рослинництво» і «Технічні культури»

Доцент Андрій Олександрович Січкар. У 2001 році захистив
кандидатську дисертацію на тему «Ріст і продуктивність змішаних посівів
кукурудзи на силос залежно від підбору високобілкових компонентів і
заходів вирощування в південному Лісостепу України». В 2011 році закінчив
докторантуру при кафедрі рослинництва. Фахові інтереси – підвищення
продуктивності кормових культур, зокрема, – люцерни, а також змішаних
посівів злакових і бобових культур. Автор понад 80 наукових і навчальнометодичних праць. Читає лекції та веде практичні заняття з курсів
«Рослинництво» і «Кормовиробництво».

Доцент Сергій Петрович Полторецький. У 1998 році з відзнакою
закінчив Уманську СГА. З 1998 р. молодший науковий співробітник, а потім
аспірант кафедри рослинництва і кормовиробництва. З 2002 року (після
захисту кандидатської дисертації) асистент, а з 2007 р. доцент кафедри
рослинництва, відповідальний секретар наукового фахового видання
«Збірник наукових праць Уманського НУС». Фахові інтереси –
насіннєзнавство круп’яних культур. Автор близько 90 наукових і навчальнометодичних праць, з яких два навчальних посібники з грифом
Мінмолодьспорту і Мінагрополітики України, три монографії, а також автор
низки наукових статтей у зарубіжних і міжнародних виданнях, включених
до різних наукометричних баз. Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ і ІІ
ступенів. Читає лекції та веде практичні заняття з курсів «Рослинництво»,
«Системи технологій АПК» і «Технології виробництва продукції
рослинництва».

Доцент Сергій Владиславович Рогальський. Закінчив Уманський
сільськогосподарський інститут в 1985 році. Кандидатська дисертація

захищена в 2005 році за темою: «Еколого-енергетичні засади оптимізації
землеробства правобережного Лісостепу України (вірогідна модель
сільськогосподарського виробництва Уманського району Черкаської
області)». Напрямок наукових досліджень: «Вплив сидерального зайнятого
пару на формування продуктивності сільськогосподарських культур в
біологічній сівозміні в умовах південного Лісостепу України». Читає лекції
та веде практичні заняття з курсів «Прогноз і програмування врожаїв
сільськогосподарських культур» і «Світові технології».

Доцент Наталія Миколаївна Полторецька. У 2002 році з відзнакою
закінчила Уманську ДАА за спеціальністю плодоовочівництво. З 2007 року
асистент, а з 2012 – доцент кафедри рослинництва. Тема кандидатської
дисертації «Наукове обґрунтування строків, способів сівби та удобрення
різних сортів гречки в Правобережному Лісостепу України». Фахові інтереси
– удосконалення технології вирощування круп’яних культур. За цим же
напрямком займається науковими дослідженнями. Автор понад 40 наукових і
навчально-методичних праць. Читає лекції та веде практичні заняття з курсів
«Рослинництво» і «Світові технології».

Доцент Лідія Михайлівна Кононенко. У 2002 р. з відзнакою закінчила
Уманську державну аграрну академію за спеціальністю агрономія. З 2006
року асистент, а з 2012 – доцент кафедри рослинництва. Сумісно працювала
молодшим науковим співробітником за госпдоговірною тематикою при
кафедрі загального землеробства з вивчення питань мінімалізації основного
обробітку ґрунту під польові культури. Фахові інтереси – удосконалення
технології вирощування хрестоцвітих культур. За цим же напрямком
займається науковими дослідженнями. Автор понад 45 наукових і навчальнометодичних праць. Читає лекції та веде практичні заняття з курсів
«Рослинництво» та «Світові агротехнології».

Доцент Леся Василівна Вишневська. У 2001 р. з відзнакою закінчила
Уманську ДАА за спеціальністю агрономія. У 2001–2004 рр. навчалася в
аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив тривалого
застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого
Правобережного Лісостепу та продуктивність гібридів буряка цукрового». 3
2008 року викладач, а з 2012 – доцент кафедри рослинництва. Фахові

інтереси – вплив тривалого удобрення на продуктивність сівозміни. За цим
же напрямом займається науковими дослідженнями. Автор понад 45
наукових праць. Веде практичні та лабораторні заняття з курсів
«Рослинництво» та «Еколого-біологічне рослинництво».

Доцент Павло Володимирович Климович. У 2001 році з відзнакою
закінчив Уманську СГА за спеціальністю агрономія. У 2007 році захистив
кандидатську дисертацію на тему «Ефективність доз і строків застосування
добрив під сорго зернове на чорноземі опідзоленому Правобережного
Лісостепу України». Фахові інтереси – удосконалення технології
вирощування сорго зернового. За цим же напрямком займається науковими
дослідженнями. Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць.
Веде практичні заняття з курсів «Рослинництво» і «Кормовиробництво».

Доцент Світлана Олексіївна Третьякова. У 2005 році з відзнакою
закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г.Тичини за

спеціальністю вчитель біології та основ сільськогосподарського
виробництва. В 2012 захистила кандидатську дисертацію на тему:
«Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у Лісостепу
Правобережному». З 2011 – викладач кафедри рослинництва. Фахові
інтереси – оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої. За
цим же напрямком займається науковими дослідженнями. Автор 8 наукових
праць. Читає лекції та веде практичні заняття з дисциплін «Світові
агротехнології», «Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських
культур», «Програмування врожаїв».

