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 Довідка про творчий внесок  

Вінюкова Олександра Олександровича 

у наукову роботу «Агробіологічні особливості підвищення генетичної 

спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур» 

 

 
 

Наукову роботу виконано в Донецькій державній сільськогосподарській 

дослідній станції Національної академії аграрних наук України впродовж 2011-

2018 рр. згідно з тематичними планами Донецької державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН України у відповідності з 

науково-технічною програмою (НТП) «Зернові культури» (2011–2015 рр.) за 

завданнями: «Розробити наукові основи підвищення продуктивності ярих 

колосових культур в гостропосушливих умовах південно-східного регіону 

України на базі екологічно безпечних, інноваційно-привабливих технологічних 

рішень» (номер державної реєстрації 0111U006319); «Удосконалити елементи 

екологічно адаптивної технології вирощування озимої пшениці на базі 
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інноваційно-привабливих технологічних рішень в умовах техногенного 

навантаження Донецького регіону» (номер державної реєстрації 0114U003265); 

«Розробити елементи енергозберігаючих технологій виробництва 

високоякісного насіння зернових і зернобобових культур на основі використання 

біоадаптивного потенціалу сортів та застосування біопрепаратів, агрохімікатів і 

агротехнічних заходів» (номер державної реєстрації 0111U006318); НТП 

«Екологічна безпека агропромислового виробництва» (2011–2015 рр.), за 

завданням: «Розробити науково-методичні засади отримання якісної і безпечної 

рослинницької продукції в південно-східному промисловому регіоні» (номер 

державної реєстрації 0111U006314); ПНД «Технології вирощування зернових 

культур. Селекція кукурудзи і сорго» (2016–2020 рр.), за завданнями: «Розробка 

концепції продуктивно-адаптивної моделі технології вирощування пшениці 

озимої в посушливих умовах Степу України» (номер державної реєстрації 

0116U003160) та «Розробити систему критеріїв оцінки адаптивності при 

вирощуванні ярих колосових культур в посушливих умовах Степу України» 

(номер державної реєстрації 0116U003156). 

Автором здійснено інформаційний пошук, проаналізовано вітчизняні та 

зарубіжні наукові джерела за темою роботи, визначено мету, напрям та 

розроблено програму досліджень. Особисто сплановані й закладені польові та 

проведені лабораторні дослідження, узагальнено та опрацьовано, отримані 

експериментальні дані, сформульовано висновки і рекомендації та забезпечено 

їх впровадження у виробництво. 

У 2019 р. Олександр Вінюков отримав наукове звання старший дослідник, а 

у 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво». 

Результати роботи викладено у 81 науковій праці, у тому числі: книгах та 

монографіях – 3, наукових фахових виданнях України – 21, у наукових фахових 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних – 12, 

у закордонних виданнях – 4, інших виданнях – 1, тезах і матеріалах наукових 



конференцій – 16, методичних та науково-практичних рекомендаціях – 19. 

Загальна кількість посилань на публікації/h-індекс роботи, згідно баз даних 

складає відповідно: Web of Science – 1/1, Google Shcolar – 91/5. Отримано 1 

патент на винахід та 4 патенти на корисну модель. 

 

 

 

 

 

 

 






