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доцент кафедри загального та меліоративного землеробства; атестат ДЦ АР №003414 від 10 квітня 1996  
року 
Дані про вищу освіту 
1. Освіта вища. Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи, спеціальність 
«Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном», диплом  з відзнакою ЖВ-1 №129109 від 30 січня 1985 
року. 
Тема дисертації, спеціальність та рік захисту 
Тема кандидатської дисертації: «Технологія вирощування двох урожаїв олійних культур в рік на одній 
площі в умовах зрошення»; спеціальність 06.00.02 –меліорація та зрошуване землеробство; рік захисту 
– 1991. 
Професійні досягнення 
Відмінник освіти України , посвідчення № 76072 від 30 січня 2006 року 
Досвід роботи 
1988-1991 рр. – аспірант кафедри загального та меліоративного землеробства; 
1991-1994 рр. – асистент кафедри загального та меліоративного землеробства; 
1994- теперішній час. –доцент кафедри землеробства. 
Сфера наукових інтересів 
Вдосконалення елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах природного 
зволоження та при зрошенні. 
Загальна кількість публікацій 
195, із них: 

• монографій – 3, 
• статей у фахових виданнях – 45, 
• свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, патентів – 9, 
• методичних рекомендацій – 39, 
• інших публікацій – 99 

Основні наукові та методичні праці 
Монографії: 

1. Минкіна Г. О., Минкін М. В. Підвищення активності виробничо-економічної діяльності 
суб’єктів агробізнесу промислового виноградарства в умовах інтеграційних процесів: Теорія, 
методологія і практика обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності 
суб’єктів агробізнесу та сільських територій: нові реалії та перспективи в умовах інтеграційних 



процесів: колективна монографія  за заг. ред. Мармуль Л. О. ― Херсон: Айлант, 2020. ― 332 с.,  
С. 285-298 

2. Минкіна Г. О., Минкін М. В. Аналіз і обґрунтування розвитку суб’єктів агробізнесу в 
Україні: Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та 
сільських територій:колективна монографія  за заг. ред. Л. О. Мармуль ― Херсон: Айлант, 2019. 
С. 274–283. 

3. Минкін М. В. Сучасний стан та пріоритети розвитку АПК та сільських територій України з 
використанням механізмів спільної аграрної політики ЄС: Сучасний стан та пріоритети розвитку 
системи обліку оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів 
господарювання агропромислового сектору економіки: колективна монографія  за заг. ред. 
Мармуль Л. О. ― Херсон: Айлант, 2018.  

.  
Публікації у наукових фахових виданнях: 

1.  Шевченко І.В., Минкін М.В. Омельченко І.І., Минкіна Г.О.Аналіз весняного обігу вологи  
     активного шару ґрунту на виноградниках Таврійський науковий вісник. Херсон. –2013. – Вип.  
     84.- С.130-136. 
2.  Шевченко І.В., Минкін М.В., Омельченко І.І., Минкіна Г.О.  Біоенергетична оцінка  
     шкодочинності бур’янів та прийомів контролю їх присутності серед промислових насаджень    
      винограду. Таврійський науковий вісник. Херсон. –2013. – Вип. 85.-С.141-148 
3.  Минкін М.В., Минкіна Г.О. Енергетичний потенціал на промислових насадженнях винограду.  
     Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство:  Зб.наук пр.№68. Херсон  
      Айлант. 2017.С. 79-84. 
4. Минкін М.В., Берднікова О.Г., Минкіна Г.О. Продуктивність соняшника в післяжнивних 

посівах на  зрошенні в умовах півдня України. / Таврійський науковий вісник. –2019р.- Вип.105. 
– С.110-115 

5. Минкін М.В., Берднікова О.Г., Минкіна Г.О. Формування продуктивності кукурудзи  на  зерно 
залежно від живлення та густоти стояння в умовах Півдня України. Таврійський науковий 
вісник. Сільськогосподарські науки. – Херсон, 2019. – Вип. 106  С. 103-110 

6. Шевченко І.В., Минкін М.В., Минкіна Г.О. Забур’яненість промислових насаджень винограду 
та ефективність сучасних прийомів контролю чисельності і розвитку бур’янів  // Зрошуване 
землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вип. 71. – Херсон: Айлант, 2019. – 
С. 127-133. 

7. Минкін М.В., Минкіна Г.О. Ефективність технологічних прийомів контролю присутності осоту 
рожевого та сивого серед промислових насаджень винограду. Агробіологія. Біла Церква, 2020. 
№2(161). C. 107-114 

8. Минкін М.В., Берднікова О.Г., Минкіна Г.О.  Урожайність і якість насіння соняшнику в 
післяукосному посіві при зрошенні в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник. 
Сільськогосподарські науки. – Херсон, 2020. – Вип. 111  С. 119-124 

9. Шевченко І.В., Минкін М.В., Минкіна Г.О. Енергоємність сучасної технології вирощування 
винограду та основних сільськогосподарських культур. Агробіологія. Біла Церква, 2020. 
№1(157). C. 192-200  

10. Минкін М.В., Берднікова О.Г., Минкіна Г.О.  Вирощування пшениці озимої за попередника 
ріпаку в умовах півдня України. Харків, Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія 
і ґрунтознавство», книга друга, 2020.  С.137- 142 

Методичні рекомендації: 
 

1. Минкін М.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни землеробство 
для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня агрономічного факультету 
спеціальності  201 «Агрономія» – Херсон: РВВ Колос ХДАУ, 2017. - 36 с. 

2. Минкін М.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
«Технології вирощування с.-г. культур при зрошенні» для здобувачів вищої освіти першого 
бакалаврського рівня агрономічного факультету спеціальності 201 «Агрономія» - Херсон: 2018. 
– 41 с. 

3. Минкін М.В. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Екологічні 
проблеми землеробства» на тему «Оцінка протиерозійної ґрунтозахисної ефективності 
сівозміни» для здобувачів вищої освіти агрономічного  факультету спеціальності 201 



«Агрономія». Херсон: РВВ Колос ХДАУ, 2019.- 27 с. 
4. Минкін М.В. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Екологічні 

проблеми землеробства» на тему «Баланс гумусу та заходи по відтворенню родючості ґрунту в 
сівозмінах» для здобувачів вищої освіти агрономічного  факультету спеціальності 201 
«Агрономія». Херсон: РВВ Колос ХДАУ, 2019.- 19 с. 

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років) 
1. 06.04-10.04.2015 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки, підвищення кваліфікації за профілем навчання експерт-дорадник,. 
Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 12 від 17 квітня 2015 
року. 

2. 17.10-28.10.2016 р., Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», свідоцтво про 
підвищення кваліфікації №СС 00493706/001455-16, в обсязі 108 год. № 1455 від 28 жовтня 2016 
року; 

3. 20.03-05.04.2019 р., Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ 
післядипломної освіти, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», свідоцтво про 
підвищення кваліфікації №СС 00493706/009282-19 від 05.04.19р., в обсязі 150 год. № 9282; 

Дисципліни, що викладає 
Нормативні дисципліни: 
1. Землеробство – ОР Бакалавр, спеціальність 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» 
2. Екологічні проблеми зрошуваного землеробства  – ОР Бакалавр, спеціальність 201 «Агрономія» 
3. Технології вирощування с.-г. культур при зрошенні – ОР Бакалавр, спеціальність 201 
«Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» 
4. Основи органічного землеробства – ОР Магістр, спеціальність 201 «Агрономія» 
Якісна характеристика Минкіна М.В. (згідно пункту 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності) 
* - надається окремо 
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Профіль Google Scholar: Микола Минкін 
Профіль ResearchGate: 
Ідентифікатор автора WebofScience: Researcher ID: 
ORCID: 0000-0002-2694-7927 
Е-mail: kaf_zeml@ksau.kherson.ua 
n.v. mynkin@ukr.net 
 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nLTV_GIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6XvewoXAN7nj5KLxNHV3RfKVZAsZ05hV7sUeUSTlJM4FW7nXOSz6hlY5pBm0o5DfMtkX3Uu4B03BOVm8EXBugPCS_dkxqhfjxxE-JESh1HFjzTIid09_E3rJ7MmvHzHDS5Z1Q1zhqecGzrul4Vw5mQiw7MM60-CH7YIwhNaW64QL0pDFUw8RawX8noxic2a35RLBgxwiUA0FgpctlDHHLNuvpVUHERj3_vGjtXdGbEnLn1vxI
https://orcid.org/0000-0002-2694-7927
mailto:kaf_zeml@ksau.kherson.ua

