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Дані про вищу освіту 
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Тема дисертації, спеціальність та рік захисту 
Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення технології вирощування кукурудзи на меліорованих 
землях південного Степу України»; спеціальність 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації; рік 
захисту – 2014. 
Професійні досягнення 
Нагороди: 
 
Досвід роботи 
2003 р. – стажер замісника директора по НВВ, ДПДГ «Асканійське»; 
2007 р. - 2010 р. - асистент кафедри механізації та охорони праці; 
2010 р. – 2015 р.– асистент кафедри механізації та безпеки життєдіяльності; 
2015р.-2020 р. доцент кафедри механізації та безпеки життєдіяльності 
2020 р- по теперішній час – доцент кафедри рослинництва та агроінженерії. 
 
Сфера наукових інтересів 
Оптимізація технологій вирощування с.-г. культур;  
Тематика науково-дослідної роботи: «Агробіологічне обґрунтування інтенсивних технологій 
вирощування олійних культур в екстремальних умовах півдня України» 
Загальна кількість публікацій 
86, із них: 

• статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародної науко-метричної бази Scopus, 



Web of Science – 3, 
• статей у фахових виданнях – 26, 
• свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, патентів – 6, 

 
Основні наукові та методичні праці 
Статті у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародної науко-метричної 
бази Scopus, Web of Science: 
 

1. Research Of The Impact Of Growth Regulators Application On The Basic Biometric, Structural 
Indicators And Formation Of Sunflower Hybrids Seed Performance In The Southern Zones Of Ukraine 
Under The Conditions Of Global Climate Transformations / [Y. Domaratskiy, L. Revtio, V. Bazaliy та ін.]. 
// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.. – 2018. – №9(3). – С. 1022– 
1029.  

2. Effect of Tillage and Humidification Conditions on Desalination Properties of Chickpea (Cicer 
arietinum L.) / N.Lavrenko, S. Lavrenko, O. Revto, P. Lykhovyd. // Journal of Ecological Engineering. – 
2018. – Volume 19, Issue 5.- pages 70–75. 

3. Effect of Growth Regulators on Seed Quality and Grain Productivity of Hard Wheat (Triticum 
durum) in Non-Irrigated Conditions / [G. Кarashchuk, Н. Fedonenko, S. Lavrenko, O.Revto та ін.]. // 
Technology Reports of Kansai University (ISSN: 04532198). – 2020. – №62. – С. 2789 – 2797. 
 
 
Публікації у наукових фахових виданнях: 
 

1. Сидоренко В., Макаренко І., Панченко А., Ревтьо О. Результати досліджень обладнання для 
післязбиральної обробки овочевої продукції. // Науково-виробничий журнал «Техніка і технології 
АПК». - №6 (69). – 2015. – С. 12-14. 

2. Стародубцева М., Ревтьо О. Особливості конструкції та порівняльні характеристики 
культиваторів суцільного обробітку ґрунту вітчизняного виробництва. // Техніко-технологічні 
аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: 
збірник наук. пр. ДНУ «Український наук. – досл. ін-т прогнозування та випробування техніки і 
технологій для с.-г. виробництва ім. Леоніда Погорілого». - Дослідницьке, 2015. – Вип. 19 (33). - С 
183-194. 

3. Демидов С., Стародубцева М., Ревтьо О. Плуги обертові. // Науково-виробничий журнал 
«Техніка і технології АПК». - №9 (72). – 2015. – С. 7-10. 

4. Сидоренко В., Макаренко І., Негуляєва Н., Ревтьо О. Агротехнічна оцінка овочевих сівалок 
з одночасним укладанням краплинної стрічки. // Науково-виробничий журнал «Техніка і технології 
АПК». - №9 (72). – 2015. – С. 10-14. 

5. Домарацький, О.О., Ревтьо, О.Я,. Хомин, І.О. Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток та 
формування врожайності соняшнику гібрида Форвард в умовах недостатнього зволоження 
Південного Степу України //Таврійський науковий вісник. - Херсон: Вид. дім "Гельветика", 2018. - 
Вип.100: Сільськогосподарські науки, Т.1. - С. 51-56. 

6. Митрофанов, О. П., Малярчук, В. М., Ревтьо, О. Я., Малярчук, А. С. Науковий проект 
«АгроОлімп Зрошення». Дослідження, розробка та обґрунтування оптимальних технологічних рішень 
// Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського 
господарства України: зб. наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування 
та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда 
Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого). – Дослідницьке, 2018. – Вип. 22 (36). С. 176-184. 

7. Домарацький, О.О. Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток та формування врожайності 
соняшнику в умовах недостатнього зволоження Південного Степу України / О.О. Домарацький, С.О. 



Оніщенко, О.Я. Ревтьо // Таврійський науковий вісник. - Херсон : Вид. дім "Гельветика", 2019. - 
Вип.106: Сільськогосподарські науки. - С. 53-58. 

8. Домарацький О.О. Регулятори росту рослин як складова екологічної безпеки при 
вирощуванні соняшнику в умовах недостатнього зволоження Південного Степу України/ О. О. 
Домарацький, О. Я. Ревтьо. //Вісник Харківського національного технічного університету сільського 
господарства ім. Петра Василенка. 2019. Вип. 199. С 252-257. 

9. Крупецьких В. П. Ефективність використання машинно-тракторних агрегатів у 
рослинництві / В. П. Крупецьких, О. О. Домарацький, О. Я. Ревтьо. // Таврійський науковий вісник. – 
2020. – №111. – С. 96–104. 
 
Методичні рекомендації: 

1. Методичні вказівки до виконання розділу «Техніка безпеки при виконанні окремого 
технологічного процесу» в кваліфікаційних роботах (проєктах) бакалавра для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за освітньо – професійною програмою «Агрономія» зі спеціальності 
201 «Агрономія» та освітньо – професійною програмою «Захист і карантин рослин» зі спеціальності 
202 «Захист і карантин рослин»/ уклад. О.О. Домарацький, О.Я. Ревтьо, – Херсон, РВВ ДВНЗ 
«ХДАУ», 2019, - 24 с.  

2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці» (змістова частина «Безпека життєдіяльності») для 
здобувачів вищої освіти початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) та першого бакалаврського 
рівня всіх освітньо-професійних програм і спеціальностей та форм навчання / [О. О. Домарацький, О. 
Я. Ревтьо, М. О. Іванів та ін.]. – Херсон: РВВ ХДАЕУ, 2020. – 84 с. 

3. Ревтьо О. Я. Методичні рекомендації до виконання практичного заняття «Навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці» з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці» (змістова частина «Основи охорони праці») для здобувачів вищої освіти початкового 
рівня вищої освіти (короткий цикл) та першого бакалаврського рівня всіх освітньо-професійних 
програм і спеціальностей та форм навчання / О. Я. Ревтьо, О. О. Домарацький, Н. П. Яценко. – 
Херсон: РВВ ХДАЕУ, 2020. – 44 с. 

4. Ревтьо О. Я. Методичні рекомендації до виконання практичного заняття «Оцінка впливу 
параметрів мікроклімату робочої зони на фізіологічний стан працівників» з навчальної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (змістова частина «Основи охорони праці») для 
здобувачів вищої освіти економічного факультету початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) та 
першого бакалаврського рівня / О. Я. Ревтьо. – Херсон: РВВ ХДАЕУ, 2020. – 16 с. 
 
Підвищення кваліфікації (за останні 5 років) 

 
1. 16.09.2019 р. – 02.10.2019 р. Національний університет біоресурсів і природокористування 

України ННІ неперервної освіти і туризму; «Інноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності при викладанні дисциплін «Охорона праці в галузі», «БЖД та охорона праці», 
«БЖД та ЦЗ»; свідоцтво про підвищення кваліфікації № 00493706/010409-19 від 02.102019 р. 

2. 22.05.2019р. – 23.05.2019р. Міністерство освіти і науки України; навчання та перевірка знань з 
питань охорони праці та БЖД; посвідчення №6 від 22 травня 2019 р. 

3. 24.04.2017 р. – 05.05.2017 р. Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, ННІ післядипломної освіти; «НПП аграрних вищих навчальних закладів з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі»;свідоцтво 
про підвищення кваліфікації СС00493706/002936-17 від 05 травня 2017р. 

4. 14.01.2016 р.- 05.02.2016р. Національний університет кораблебудування ім. Адмірала  
Макарова за категорією викладач ЦЗ січень 2016 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації 
12СПВ 050190 від 5 лютого 2016 р. 

5. 14.03.2016 р. – 18.03.2016 р. Інститут післядипломної освіти та дорадництва ДВНЗ ХДАУ, 
експерт –дорадник; свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 064071 від 18 березня 
2016 р. 

6. 17.10.2016 р. – 28.10.2016 р. Національний університет біоресурсів і природокористування 
України ННІ післядипломної освіт; «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»; 



свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001479-16 від 28 жовтня 2016р. 
 
Дисципліни, що викладає 
1. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці - ОР Бакалавр, спеціальність 201 «Агрономія», 
202 «Захист і карантин рослин», спеціальність 071 Облік і оподаткування; ОР Молодший бакалавр, 
спеціальність 071 Облік і оподаткування. 
2. Цивільний захист та охорона праці в галузі - ОР Магістр, спеціальність 201 «Агрономія». 
3. Охорона праці у рибництві - ОР Магістр, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 
4. Охорона праці в галузі - ОР Бакалавр, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, 
193 Геодезія та землеустрій, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 
Якісна характеристика Ревтьо О.Я. (згідно пункту 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності) 
* - надається окремо 
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