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виробництві та зберіганні сільськогосподарської 

продукції: наукова школа   д. с.-г. н., професорки  
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Таврійський державний агротехнологічний університет 

ім. Дмитра Моторного; укладачка С. В. Вовченко; наук. 

конс. д. с-г. н.  О. А. Єременко. – Мелітополь, 2019. – 

48 с. 

 
 У брошурі відображено історію створення наукової школи      

д. с.-г. н., професорки В. В. Калитки «Ефективне  використання 

антиоксидантів у виробництві та зберіганні сільськогосподарської 

продукції», подальший розвиток і наукові досягнення. В окремих 

розділах читач знайде інформацію про керівника   школи д. с.-г. н., 

професорку В. В. Калитку, а також  перелік основних публікацій 

учасників школи. 

      Видання може бути корисним для дослідників, студентів і 

аспіратів, а також читачів, які бажають розширити свої знання у цій 

галузі. 

 



 3 

 

 

Зміст 
 

 

1. Історія наукової школи В. В. Калитки ………… 5 

 

2. Керівник наукової школи ……............................. 8           

 

3. Наукова робота школи.......................................... 10   

 

4. Основні публікації керівника і  

 

        учасників школи.……..………..………………… 17  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

ВСТУП 

 

   Наукова школа доволі ефективна форма творчої співпраці 

колектива вчених у певній галузі науки. Вчених школи 

об’єднують, насамперед, спільні наукові інтереси та творчій 

підхід до вирішення завдань. В роботі, окрім наукових 

досліджень, велику роль відіграють безперервне спілкування, 

наукові дискусії, зв’язок з виробництвом. Від діяльності 

творчого колективу школи, його досягнень, значною мірою 

залежить науковий імідж університету і якість підготовки 

студентів. 

З метою розкриття наукового потенціалу одного з 

провідних аграрних вузів Півдня України, наукова бібліотека 

пропонує вашій увазі п’ятий випуск проекту «Наукові напрями 

ТДАТУ» - «Ефективне  використання антиоксидантів у 

виробництві та зберіганні сільськогосподарської продукції: 

наукова школа   д. с.-г. н., професорки В. В. Калитки». На 

сторінках цього видання ви зможете ознайомитися з історією 

створення, напрямами роботи і основними досягненнями  

наукової школи. Окремий розділ присвячено керівнику школи  

д. с.-г. н., професорці В. В. Калитці. 

 Одною із ознак наукової школи є наявність публікацій по 

темам наукових напрямків, за якими проводяться дослідження. 

Саме тому заключний розділ містить основні публікації 

керівника і його учнів.  

 Результати досліджень отримані школою, проходять 

апробацію у виробничих умовах, обов’язково використовуються 

при підготовці учбово-методичних матеріалів, мають велике 

значення при виборі дисертаційних тем, дають поштовх для 

подальшого розвитку науки в університеті. 

 Видання може бути корисним для науковців, студентів і 

аспіратів, а також читачів, які бажають розширити свої знання у 

цій галузі. 
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ІСТОРІЯ ШКОЛИ 

      Особливе місце у науково-дослідній діяльності В. В. 

Калитки займала проблематика біологічно активних речовин 

антиоксидантного типу. Антиоксиданти широко застосовуються 

у промисловості для збільшення термінів зберігання 

різноманітних речовин. Вони є необхідними компонентами усіх 

тканин та клітин живих організмів і підтримують у нормальних 

фізіологічних концентраціях вільнорадикальні 

аутоокиснювальні процеси.  

       Використовуючи свій професійний та науковий досвід 

Валентина Василівна, після захисту кандидатської дисертації 

продовжила дослідження. Викладала на кафедрі «Органічної та 

біологічної хімії» Мелітопольського державного педагогічного 

інституту, кафедрі «Хімії та біохімії» Запорізького державного 

університету.  Проводила лабораторні  та практичні 

дослідження, що стимулювали розширення наукових інтересів. 

Отримані результати засвідчували, що антиоксидантні 

препарати стимулюють адаптивні  можливості 

сільськогосподарської птиці, збільшують термін зберігання 

овочів та фруктів. Протягом 1992-95 років Валентина Василівна 

опублікувала цілу низку наукових статей, отримала патенти:      

«Способ кормления птицы», «Способ подготовки плодов к 

хранению», «Способ стабилизации каротина в травяной муке», 

«Способ стимуляции воспроизводительных свойств птиц» та ін. 

За результатами проведених досліджень у 1995 році В. В. 

Калитка захистила докторську дисертацію «Дослідження 

біологічних властивостей комплексних водо- та жиророзчинних 

антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантну систему захисту 

організму курей». В цей період і відбувалося зародження 

наукової школи, з’явилися перші однодумці і послідовники. 
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Адже діяльність наукової школи передбачає продукування не 

тільки наукових ідей, а і виховання нового покоління вчених, без 

чого неможливі збереження традицій та передача досвіду.  

        На першому етапі були визначені основні завдання наукової 

школи:  

- розвиток та зміцнення науки в університеті; 

- залучення аспірантів та студентів до наукової роботи;  

- участь у науково-дослідних програмах; 

- застосування наукових результатів у навчальному 

процесі;  

- впровадження наукових розробок у виробництво. 

      Спираючись на особистий досвід наукової підготовки, 

Валентина Василівна продовжила дослідження, стала ідейним 

натхненником і лідером наукової школи. Діяльність дослідників 

була направлена на розробку комплексних антиоксидантів та їх 

використання у птахівництві, рослинництві і при зберіганні 

плодоовочевої продукції. 

        У докторській дисертації В. В. Калитка розглянула 

біологічні властивості комплексних антиоксидантів та їх вплив 

на антиоксидантну систему і продуктивність курей.  

Досліджувані препарати різною мірою впливають на 

життєздатність птахів. В умовах промислового птахівництва 

важливим завданням є підвищення продуктивності, збереження 

поголів’я птиці та покращення якості одержаної продукції. 

Вирішенню даних завдань сприяє раціональне використання 

фізіологічних особливостей та адаптивних можливостей 

організму птахів, які знижуються при порушені технології 

утримання, незбалансованій годівлі, використанні неякісних 

кормів, що призводить до значних економічних збитків. Під час 

досліджень були отримані переконливі дані, яки вказували на 

важливість системи антиоксидантного захисту в механізмах 

адаптації організму птиці до умов утримання та дії стрес-
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факторів. Цим зумовлена пріоритетність досліджень, скерованих 

на поглиблене вивчення аспектів антиоксидантного статусу 

птахів. Виробнича апробація та впровадження рекомендацій, 

розроблених на основі результатів досліджень показали високу 

ефективність запропонованих заходів у розплідниках. Практичні 

дослідження були проведені у птахорадгоспі «Нестерянський» 

Запорізької області.  

        У 1995 році Валентина Василівна очолила кафедру 

загального землеробства  в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті. Це і сприяло подальшому 

розширенню напрямів наукових досліджень, поглибленню 

тематики пошуків. З’явилася база для проведення практичних 

досліджень в польових умовах, збільшився колектив 

дослідників, до дослідницьких робіт приєдналися студенти.  

       Згодом колектив школи визначив основні напрями наукових 

досліджень: 

- вивчення функціонування системи антиоксидантного 

захисту сільськогосподарської птиці; 

- розробка комплексних антиоксидантів для захисту 

сільськогосподарських культур; 

- розробка технології використання екологічно безпечних 

біоантиоксидантів при зберіганні плодоовочевої 

продукції;  

- розробка технології використання регуляторів росту і 

біодобрив в системі органічного землеробства. 

Результати досліджень та отримані наукові розробки 

допомогли у практичній роботі, сприяли підвищенню фахової 

майстерності. Забезпечили створення методологічної платформи 

для розвитку наступних наукових досліджень, що дає підстави 

констатувати започаткування наукової школи. 
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КЕРІВНИК НАУКОВОЇ 

ШКОЛИ 

 

Калитка 

Валентина Василівна  
 

докторка 

сільськогосподарських 

наук, професорка 
 

                Валентина Василівна 

народилась 25 травня 1946 року 

в селі Потоки Таращанського 

району Київської області. 

Закінчивши школу із золотою медаллю, вступила на хімічний 

факультет Чернівецького державного університету, де отримала 

диплом із відзнакою (1969). Подальшу долю вирішила пов’язати 

з наукою: 1973 року закінчила аспірантуру і почала працювати в 

науково-дослідній лабораторії кафедри органічної хімії ЧДУ, де 

у 1975 році захистила кандидатську дисертацію: «Исследование 

некоторых хинолиниевых соединений и жирно-ароматических 

кетонов в реакции Ортолева-Кинча» за спеціальністю 

«Органічна хімія». У цій роботі Валентина Василівна дослідила 

синтез і властивості біологічно активних похідних піридину і 

хіноліну.   

          У 1977 році Валентину Калитку обрали на посаду старшої 

викладачки кафедри хімії Мелітопольського державного 

педагогічного інституту, а впродовж 1979-1985 років вона 

працювала у цьому вузі завідувачкою кафедри органічної та 

біологічної хімії.  

 З 1987 року Валентина Калитка працювала доценткою 

кафедри хімії та біохімії біологічного факультету Запорізького 
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державного університету. У 1995 році захистила докторську 

дисертацію «Дослідження біологічних властивостей 

комплексних водо- та жиророзчинних антиоксидантів та їх 

впливу на антиоксидантну систему захисту організму курей». 

      Упродовж 1995-2010 років Валентина Василівна працювала 

завідувачкою кафедри загального землеробства в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті. З 2008 року 

очолювала НДІ агротехнології та екології ТДАТУ. В. В. Калитка 

пройшла шлях від вчительки хімії до професорки, від аспірантки 

до докторки сільськогосподарських наук. Завдяки її зусиллям 

були відкриті нові спеціальності, створена сучасна матеріально-

технічна база для підготовки студентів з спеціальності 

"Агрономія". Нею були розроблені високоефективні регулятори 

росту антистресової дії, які широко використовуються у 

аграрному виробництві. Протягом останніх десяти років вона 

була членом дисертаційних рад та експертної ради Вищої 

Атестаційної комісії з агрономії та лісового господарства. 

Валентина Василівна була талановитою дослідницею, педагогом 

та організаторкою, прихильницею колективного стилю роботи. 

Об’єднала навколо себе молодих дослідників, створила творчу 

атмосферу, сприяла їх розвитку і становленню. Особистий 

науковий доробок Валентини Василівни налічує близько 200 

публікацій, патентів, наукових розробок. 

      За свої досягнення протягом життя В. В. Калитка була 

відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня, знаком 

«Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ і ІІ ступеня, трудовою 

відзнакою «Знак пошани», Почесною грамотою Запорізької 

обласної ради, Почесною відзнакою Аграрного союзу України, 

Почесним званням «Заслужений працівник освіти України», 
Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, 

Почесною грамотою Верховної Ради України. 
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НАУКОВА РОБОТА ШКОЛИ 
       Існування наукової школи є ознакою того, що на 

важливому напрямку наукової думки зосередилися зусилля 

вчених кількох поколінь, які забезпечують довготривалу 

стратегію вирішення актуальних проблем у своїй галузі. Наукова 

школа професорки В. В. Калитки вивчає роль системи 

антиоксидантного захисту організму різних птахів в їх адаптації 

до умов утримання та розробляє технології застосування 

антиоксидантних препаратів для підвищення ефективності 

вирощування і тривалого зберігання продукції рослинництва. 

Актуальність здобутків школи зумовлена такими чинниками: 

- науковими – закономірний розвиток тематики та методів 

дослідження, захист дисертацій; 

- економічними та практичними – використання 

результатів досліджень на виробництві дає економічний 

ефект; 

- освітніми – професійне зростання науковців, підготовка 

молоді, наступність ідей. 

          Успіхи наукового колективу школи представлені в 

численних дисертаційних роботах. Дисертація є підсумком 

науково-дослідної роботи автора, а керівництво дисертаційними 

дослідженнями є найскладнішим в педагогічній діяльності. Для 

реалізації дослідницьких програм наукової школи учні повинні 

«побачити» завдання очима вчителя, провести дослідження і 

зробити особисті висновки. Валентина Василівна змогла  

об’єднати колектив, знайти підхід до кожного дослідника, 

спрямувати роботу на отримання якісного результату. 
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      Нижче наводиться хронологічний список учасників школи, 

співробітників ТДАТУ, які захистили дисертації під науковим 

керівництвом В. В. Калитки: 

- Сухаренко О. І., к. с-г. н. – 2003 рік; 

- Колєсніков М. О., к. с-г. н. – 2003 рік; 

- Коломоєць О. В., к. б. н. – 2004 рік; 

- Єременко О. А., к. с-г. н. – 2007 рік;  

- Герасько Т. В., к. с-г. н. – 2008 рік; 

- Покопцева Л. А., к. с-г. н.  – 2009 рік; 

- Данченко О. О., д. с-г. н. – 2010 рік; 

- Безменнікова В. М., к. с-г. н. – 2010 рік; 

- Золотухіна (Білоусова) З. В., к. с-г. н. – 2015 рік;  

- Прісс О. П., д. т. н. – 2017 рік; 

- Сердюк М. Є., д. т. н. – 2018 рік; 

- Єременко О. А., д. с-г. н. – 2018 рік; 

- Кліпакова Ю. О., к. с-г. н.  – 2019 рік; 

- Карпенко К. М., к. с-г. н.  – 2019 рік.  

       Завдяки впровадженню результатів дисертаційних 

досліджень розширилося коло підприємств і організацій, з якими 

школа встановила наукові зв'язки: агрофірма ім. Т. Г. Шевченка 

(Мелітопольський р-н), мисливське господарство «Холодна 

Гора» (АР Крим), птахорадгосп «Нестерянський» (Запорізька 

обл.), Якимівська сортодослідна станція (Запорізька обл.), 

фермерське госп. «САНАТ» (Приазовський р-н), ВАТ 
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Мелітопольський олійноекстракційний завод, кооператив ім. 

Фрунзе (смт. Веселе), ТОВ «Фрідом Фарм Терра» 

(Мелітопольський р-н), СКБ «Дружба» (Мелітопольський р-н), 

ТОВ Агрофірма «Україна» (Запорізька обл.), ТОВ «СПП Лана» 

(Михайлівський р-н), «ВКФ «Мелітопольська черешня», ТОВ 

«Грибний лікар» (Мелітопольський р-н) та ін. 

       Успішна діяльність наукової школи неможлива без зв’язків 

з вченими інших науково-дослідних установ. Науковці школи 

беруть активну участь в семінарах, нарадах і конференціях. Це 

свідчить про високий рівень і значну активність наукових 
досліджень. 

  Результати наукових пошуків учасників школи 

неодноразово доповідалися на науково-практичних та 

міжнародних конференціях: «Екологія та проблеми зооінженерії 

і ветеринарної медицини» (м. Харків, 1997 р.), «Сучасний стан, 

досягнення та перспективи розвитку зоогігієнічної науки і 

практики» (м. Київ, 1998 р.),  «Екологічні аспекти застосування 

природних розчинів та мінералів» (м. Полтава, 1999 р.), 

«Здоров’я села - здоров’я держави» (м. Львів, 2000 р.), 

«Биоантиоксидант» (м. Москва, 2002 р.), «Біологічні науки і 

проблеми рослинництва» (м. Умань, 2003 р.),  «Методи, шляхи 

та способи поліпшення якості продукції рослинництва» (м. 

Полтава, 2004 р.), «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» 

(м. Запоріжжя, 2007 р.), «Энергосберегающие технологии и 

технические средства в сельскохозяйственном производстве» 

(Беларусь, 2008 р.), «Перспективна техніка і технології» (м. 

Миколаїв, 2009 р.), «Інноваційні технології в аграрному секторі 

України» (м. Київ, 2011 р.), «Стратегічні напрями сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному 

етапі розвитку аграрного комплексу України» (м. Дніпро, 2014 

р.), «Розвиток національної економіки: теорія і практика» (м. 
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Івано-Франківськ, 2015 р.), «Інноваційний розвиток харчової 

індустрії2 (м. Київ, 2017 р.) та ін.    

         Показником успішності школи є і наукові праці, які 

друкуються у наукових фахових, науково-практичних виданнях, 

збірниках наукових праць, збірниках матеріалів конференцій.                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Таких вагомих результатів науковий колектив досяг завдяки 

цілому комплексу факторів: 

 матеріальна база створена в університеті; 

 участь у виконанні науково-дослідних програм; 

 зв'язок з виробництвом; 

 участь у конференціях, спілкування з провідними  

вченими та колегами. 
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Звісно, що окрім перерахованих факторів, велике значення 

має особистий внесок керівника наукової школи. Валентина 

Василівна, безперечно, людина талановита, мала авторитет серед 

колег, вміла спрямувати роботу, підтримати самостійність і 

ініціативу своїх послідовників. Вибір напрямку досліджень, 

формування мети і завдань здійснювалися науковцями 

самостійно, особливо це стосується дисертаційних робіт. Автор 

особисто організовує  експериментальні дослідження та є 

відповідальним за їх проведення і обробку отриманих даних. 

Вивченням ролі системи антиоксидантного захисту організму 

різних птахів займалися: д. с.-г. н. В. В. Калитка,  к. с.-г. н. О. І. 

Сухаренко, к. б. н. О. В. Коломоєць, к. с.-г. н. М. О. Колєсніков, 

к. с.-г. н. О. А. Єременко. Одержані результати лягли в основу їх 

кандидатських дисертацій і сприяли подальшому дослідженню 

фізіології, біохімії та годівлі птиці. У 2010 році Олена 

Олександрівна Данченко захистила докторську дисертацію на 

тему «Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за 

різного антропогенного навантаження». В роботі автор 

обґрунтувала доцільність застосування антиоксидантних 

препаратів при вирощуванні гусеподібних. Запропоновані 

дослідження мають практичне значення як для сільського 

виробництва, так і для розведення диких видів гусеподібних в 

неволі. 

 Глобальні кліматичні зміни та загальне погіршення 

екологічної ситуації негативно позначилися на вирощуванні 

сільськогосподарських культур. Тому науковці школи к. с.-г. н. 

Т. В. Герасько,  к. с.-г. н. Л. А. Покопцева, к. с.-г. н. З. В. 

Золотухіна (Білоусова) досліджували застосування 

антиоксидантних препаратів для підвищення ефективності 

вирощування озимої пшениці та соняшнику. Метою досліджень 

було обґрунтування впливу антиоксидантів на формування та 

збереження посівних, технологічних властивостей насіння 

пшениці і соняшнику. Наукові розробки, що узагальнені у 

дисертаційних роботах, були складовою частиною плану роботи 
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школи. Методологія та схема досліджень відпрацьовувалися 

спільно з В. В. Калиткою. Виробнича апробація та впровадження 

розроблених технологій показали високу ефективність при 

вирощуванні та зберіганні посівного матеріалу. 

  Складні погодні умови впливають не тільки на 

врожайність культур, а і на якість одержаного врожаю. З погляду 

на це, використання антиоксидантів для післязбиральної 

обробки плодової сировини є важливим прийомом. Пошуком 

нових способів тривалого зберігання продукції рослинництва 

плідно займалися: к. с.-г. н. В. М. Безменнікова, д. т. н. О. П. 

Прісс, д. т. н. М. Є. Сердюк.  

У світовій практиці отримали широке розповсюдження 

технології з використанням антиоксидантних композицій. Проте 

в Україні ці технології вивчені мало. Тому підбір 

антиоксидантних композицій і з’ясування їх ефективності при 

зберіганні плодів є актуальним та потребує додаткових 

досліджень. Науковці школи вивчали вплив різних способів 

обробки та концентрації діючої речовини на товарні якості 

плодів при довготривалому зберіганні. У 2017 році О. П. Прісс 

захистила докторську дисертацію на тему «Наукові основи 

зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно 

активними речовинами». Об’єктом дослідження були процеси 

зміни якості плодових овочів під час холодильного зберігання,  

за умови післязбиральної теплової обробки композиціями 

біологічно активних речовин. Одержані результати підтвердили, 

що комбінування різних післязбиральних заходів дає можливість 

максимально зберегти якісні показники  продукції. На основі 

результатів досліджень автором розроблено технологію 

зберігання плодових овочів з післязбиральною тепловою 

обробкою біологічно активними речовинами антиоксидантної дії 

з наступним зберіганням в охолодженому стані. Виробнича 

апробація розробленої технології зберігання плодових овочів 

довела високу ефективність технології. Результати досліджень 

були застосовані у навчально-методичних розробках з дисциплін 
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«Первинна обробка та зберігання продукції рослинництва», 

«Первинна обробка та зберігання плодів та овочів». 

  Обґрунтування та розробка нових і вдосконалення 

існуючих технологій збереження охолоджених рослинних 

продуктів мають пріоритетне значення. Одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми є підбір оптимальних умов, які б 

захищали плоди від несприятливих факторів при зберіганні. 

Докторська дисертація М. Є. Сердюк (захищена у 2018 році), 

присвячена розробці наукових засад холодильного зберігання 

зерняткових та кісточкових плодів з використанням обробки 

антиоксидантними 

речовинами. Марина 

Єгорівна розробила 

комбінований спосіб попереднього охолодження плодів у 

робочих розчинах антиоксидантних композицій для подовження 

термінів зберігання. Завершальним етапом експериментальних 

та наукових досліджень було впровадження розробленої 

технології на виробництві.  

           Інтеграція наукових результатів у навчальний процес та 

гармонізація методичної, практичної роботи, залучення молодих 

вчених та обдарованих студентів завжди дає новий поштовх для 

розвитку наукової школи. Тому організаційна робота школи 

традиційно ведеться у декількох напрямках: участь у науково-

практичних конференціях, семінарах; організація предметних 
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олімпіад; проведення конкурсів дослідних студентських робіт, з 

метою виявлення талановитої  наукової молоді; друкування 

наукових робіт учасників школи. Нижче наводиться 

бібліографічний список основних наукових праць керівника і 

учасників наукової школи «Питання ефективного використання 

антиоксидантів у виробництві та зберіганні 

сільськогосподарської продукції». 

На жаль, у 2017 році пішла з життя керівник наукової 

школи – д. с. г. н., професорка Валентина Василівна Калитка. На 

її честь в університеті відкрита пам’ятна дошка, а кафедру, яку 

вона очолювала, перейменовано у кафедру рослинництва імені 

професорки В. В. Калитки. Сьогодні її учні гідно примножують 

професійні та наукові здобутки свого педагога-наставника. Вони 

працюють на перспективу, сприяють професійному зростанню 

молоді, створюють умови для творчої самореалізації студентів. 

В продовж 2017-19 років захищені три докторські та дві 

кандидатські дисертації, дослідження цих робіт було розпочато 

під керівництвом Валентини Василівни. Професійний шлях 

учнів-науковців О. А. Єременко, О. П. Прісс, М. Є. Сердюк та ін. 

є переконливим свідченням продовження дослідницьких 

традицій наукової школи.  
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