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ЮХИМ ЄГОРОВИЧ ОЧЕРЕТЕНКО  

(1919-2013)  

зоолог, ентомолог, кандидат біологічних наук, почесний професор 

Подільського державного аграрно-технічного університету 

 

Ветеран війни, ветеран Подільського державного аграрно-

технічного університету Юхим Єгорович Очеретенко почав свою 

трудову діяльність у 1945 році, після демобілізації з лав Радянської 

Армії, в Дніпропетровському сільськогосподарському інституті. 

Юхим Єгорович закінчив зоологічне відділення біологічного 

факультету Середньоазіатського державного університету. 

У 1955 році разом із дружиною, Аллою Антонівною, одними з 

перших, приїхав працювати у Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський інститут. 

З 1955 по 1983 роки очолював кафедру захисту рослин та 

зоології на аграрному факультеті. Кафедра працювала з студентами, 

які навчалися і на зоотехнічному факультеті. На базі кафедри був 

створений зоологічний музей, який налічував близько тисячі 

експонатів різних тварин. 

Крім того Очеретенко Ю.Є. понад 25 років працював ученим 

секретарем ради інституту, був першим секретарем партійної 

організації інституту. 

Основними напрямками його науково-дослідної роботи були:  

 вивчення інсектицидних властивостей дикоростучих 

рослин степової зони України;  
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 уточнення видового складу шкідників плодово-ягідних, 

горіхоплідних культур та винограду в умовах Поділля;  

 вивчення впливу міді на зимостійкість озимої пшениці; 

дослідження хімічної системи захисту яблуні від 

шкідників. 

За результатами своєї діяльності Юхим Єгорович Очеретенко є 

автором понад 150 наукових праць, автор одного винаходу, був 

науковим керівником більше 200 дипломних проектів з ентомології. 

За заслуги у підготовці спеціалістів сільського господарства і 

розвитку науки Президія Верховної Ради СРСР Указом від 15 вересня 

1961 року нагородила Ю.Є. Очеретенка медаллю «За трудову 

доблесть». Неодноразово він нагороджувався грамотами та іншими 

відзнаками. 
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ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ Ю. Є. ОЧЕРЕТЕНКО 

 

Пиявки юго-востока Украины [Текст] / Е. Е. Очеретенко // 

Растительный и животный мир юго-востока Украины. – 

Днепропетровск, 1948. – Ч. II : Животный мир. – С. 

О роли микроэлемента меди в холодостойкости озимой пшеницы 

сорта «Украинка» (Предварительное сообщение) [Текст] / 

Е. Е. Очеретенко // Труды Днепропетровского СХИ. – 

Днепропетровск, 1951. – Т. IV. – С. 39-43. 

Инсектицидные свойства некоторых дикорастущих растений степной 

зоны УССР [Текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

биол. наук / Е.Е. Очеретенко. – Ростов на Дону, 1955. – с. 

Об инсектицидных свойствах растений семейства пасленовых 

(Solanaceae) [Текст] / Е. Очеретенко // Науч. тр. / Мин-во с.х. УССР, 

К-ПСХИ. – Винница : обл. книжно-газетное из-во, 1960. – Т. 3. – 

С. 87-90. 

Шкідники вишні і черешні в умовах Поділля та заходи боротьби з 

ними [Текст] / Ю.Є. Очеретенко // Наук.конф. присвяч. 90-річчю 

В. І. Леніна, 11-14 квіт. / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1960. – 

С. 8. 

Шкідники вишні і черешні та боротьба з ними в умовах 

Наддністрянщини [Текст] / Ю. Е. Очеретенко // Наук. пр. / К-ПСГІ. – 

Київ : Вид-во УАСГН, 1961. – Т. IV. – С. 63-66. 



 

 4 

Некоторые данные по биологии и борьбе с яблонной запятовидной 

щитовкой [Текст] / Е. Е. Очеретенко // Тезисы докл. науч. конф. ин-та 

: Секция агробиологических наук / К-ПСХИ. – Каменец-Подольский, 

1964. – С. 31-33. 

Опыт химической борьбы с яблонной плодожоркой в садах 

окрестностей г. Каменец-Подольского [Текст] / Е. Е. Очеретенко, 

И. А. Иванова, Е. А. Косова // Тезисы докл. науч. конф. ин-та : 

Секция агробиологических наук / К-ПСХИ. – Каменец-Подольский, 

1964. – С. 30-31. 

Испытание нитрафена, карболинеума и ДНОК в борьбе с тлями в 

саду [Текст] / Е. Е. Очеретенко // Тезисы докл. науч. конф. Каменец-

Подольского СХИ, 12-13 мая 1965 г. : Секция агробиологических 

наук. – Каменец-Подольский, 1965. – С. 21. 

Распространение сливовой плодожорки на юге Хмельницкой области 

и меры борьбы с ней [Текст] / Е. Е. Очеретенко, Л. И. Синюк // 

Тезисы докл. науч. конф. Каменец-Подольского СХИ, 12-13 мая 

1965 г. : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 

1965. – С. 21-22. 

Энтомофауна плодово-ягодных растений и виноградной лозы 

Приднестровской зоны плодоводства УССР [Текст] / 

Е. Е. Очеретенко // Биологические основы реконструкции, 

рационального использования и охраны фауны южной зоны 

Европейской части СССР : материалы экологического совещания. – 

Кишинев, 1965. – С. 143-147. 
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Методика викладання зоології в сільськогосподарському вузі на 

зоотехнічному факультеті [Текст] / Ю. Є. Очеретенко // Тези доп. 

наук.-метод. конф., квітень 1966 р., м. Кам’янець-Подільський / К-

ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1966. – С. 28-30. 

Ступінь пошкодження різних сортів яблунь зеленою попелицею 

(AphispomiDeg) [Текст] / Ю. Є. Очеретенко, Т. В. Волгіна // Тези доп. 

наук. конф. ін-ту, 20 трав. 1966 р. : Секція агробіологічних наук. – 

Кам’янець-Подільський, 1966. – С. 24-25. 

Основные вредители сельскохозяйственных растений и борьба с 

ними в условиях Подолии [Текст] / Е. Е. Очеретенко // Пути 

интенсификации сельского хозяйства (вопросы агрономии и 

зоотехнии) : труды / К-ПСХИ. – Каменец-Подольский, 1967. – Т. IX.– 

С. 83-86. 

Шкідники плодоягідних культур на Поділлі та деякі пропозиції по 

боротьбі з ними [Текст] / Ю.Є. Очеретенко // Матеріали наук. конф. 

по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля. – Львів : 

Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – Вип. II : Біологія та сільське 

господарство на Поділлі. – С. 164-167. 

Борьба с яблоневой плодожоркой – важнейший резерв увеличения 

урожаев плодовых культур [Текст] / Е. Е. Очеретенко // Проблемы 

развития и специализации сельского и лесного хозяйства : Материалы 

первой науч. конф. по проблемам развития и размещения 

производительных сил Приднестровья, 14-16 октября 1969 г., 

г. Каменец-Подольский. – Львов : Каменяр, 1969. – С. 42-43. 



 

 6 

Клещи, повреждающие плодоягодные растения в Приднестровской 

зоне плодоводства УССР [Текст] / Е. Е. Очеретенко // Вопросы 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур в условиях 

Подолии : труды / К-ПСХИ. – Каменец-Подольский, 1969. – Т. XII. – 

С. 225-232. 

Кокцинеллиды и их роль в борьбе с тлей в садах юга Хмельницкой 

области [Текст] / И.А. Иванова, Е.Е. Очеретенко // Пути 

интенсификации земледелия на Подолии : труды / К-ПСХИ. – 

Каменец-Подольский, 1970. – Т. XV. – С. 180-185. 

Шкідлива фауна яблуні і строки хімічної боротьби з яблуневою 

плодожеркою в умовах Наддністрянської зони плодівництва УРСР 

[Текст] / Ю.Є. Очеретенко // Матеріали конф. інституту по підсумках 

наукових досліджень за 1969 рік / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 

1970. – С. 92-95. 

Совка с-черные [Текст] / Е. Е. Очеретенко // Защита растений. – 1971. 

– № 2. – С. 71-77. 

Вредоносность яблонного семееда (Сallimome druparum Boh) в 

условиях Среднего Приднестровья и меры борьбы с ним [Текст] / 

Е. Е. Очеретенко // Новое в защите сельскохозяйственных растений 

от вредителей и болезней : межвуз. сб. тр. – Кишинев, 1973. – Т. 111. 

– С. 92-95. 

Главнейшие вредители грецкого ореха и меры борьбы с ними в 

условиях среднего Приднестровья [Текст] / Е. Е. Очеретенко // 
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Биология грецкого ореха и основных лесообразующих пород : 

межвуз. сб. тр. – Кишинев, 1974. – Т. 120. – С. 15-18. 

Вредители ягодных культур в условиях среднего Приднестровья 

[Текст] / Е. Е. Очеретенко // Тезисы докл. сотрудников ин-та и 

аспирантов к науч.-теор. конф. по итогам НИР за 1987 год / К-ПСХИ. 

– Каменец-Подольский, 1988. – Ч. 1. – С. 50-51. 

Інсектицидні рослини Поділля та їх використання в боротьбі з 

шкідниками плодоовочевих культур [Текст] / Ю.Є. Очеретенко // 

Проблеми економічної географії на Поділлі : тези доп. наук. конф. – 

Кам’янець-Подільський, 1988. – С. 109-110. 

Щоб сади плодоносили [Текст] / Ю.Є. Очеретенко // Прапор Жовтня. 

– 1988. – 13 квіт. 

Пути снижения загрязнения окружающей среды пестицидами при 

защите плодовоягодных и овощных культур от вредителей [Текст] / 

Очеретенко Е.Е. // Тезисы докл. респ. конф. «Экологические 

проблемы земледелия», 22-23 мая 1990 г., г. Каменец-Подольский / К-

ПСХИ. – Каменец-Подольский, 1990. – С. 3-4. 

Токсичність водних екстрактів з рослин в боротьбі з колорадським 

жуком [Текст] / Ю.Є. Очеретенко // Тези доп. наук.-теорет. конф. 

співробітників та аспірантів інституту по наслідках досліджень за 

1988 рік / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 65-66.  

Ківсяки – шкідники саду та городу в умовах середнього 

Придністров’я [Текст] / Ю.Є. Очеретенко // Тези доп. на наук.-практ. 



 

 8 

конф. професорсько-виклад. складу та наук. співробітників, 26-

29 берез. 1991 р. / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 40. 

Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства [Текст] / 

Ю.Є. Очеретенко. – Київ : Знання України, 1991. – 48 с. 

Щитівки та несправжньощетівки плодово-ягідних культур Поділля 

[Текст] / Ю.Є. Очеретенко // Тези доп. на наук.-практ. конф. 

професорсько-виклад. складу та наук. співробітників, 26-29 берез. 

1991 р. / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 41. 

Пат. 1777751 А 1 СССР. Ловушка для насекомых / Е.М. Моргун, 

И.А. Косовский, Е.Е. Очеретенко. – № 4835120/15. – заявл. 05.06.1990 

; опубл. 30.11.92, Бюл. № 44. 

Пошкодження вишні і черешні глодовим кліщем в залежності від 

сорту [Текст] / Очеретенко Ю.Є. // Тези доп. наук. конф. 

професорсько-викладацького складу / К-ПСГІ. – Кам’янець-

Подільський, 1993. – С. 86. 

Пошкодження груші грушевою плодожеркою в залежності від сорту 

[Текст] / Очеретенко Ю.Є. // Тези доп. наук. конф. професорсько-

викладацького складу / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 

С. 87. 

Пошкодження сливи глодовим кліщем в залежності від сорту [Текст] 

/ Очеретенко Ю.Є. // Тези доп. наук.-метод. конф. професорсько-

викладацького складу / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1994. – 

Т. 1. – С. 8. 
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Пошкодження сливи сливовою плодожеркою в залежності від сорту 

[Текст] / Очеретенко Ю.Є. // Тези доп. наук.-метод. конф. 

професорсько-викладацького складу / К-ПСГІ. – Кам’янець-

Подільський, 1994. – Т. 1. – С. 9. 

Еколого-фауністичний огляд шкідників плодово-ягідних, 

горіхоплідних культур і винограду в умовах Поділля [Текст] / 

Е. Е. Очеретенко // Зб. наук. пр. співробітників ін-ту присвяч. 75-

річчю з дня заснування / К-ПСГІ. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 

С. 63-64. 

Фауна лускокрилих та твердокрилих комах Поділля [Текст] / 

Ю.Є. Очеретенко // Зб. наук. пр. / ПДАТА. – Кам’янець-Подільський, 

2001. – Вип. 9. – С. 68-71. 

Природно-наукові основи формування світогляду студентів : 

монографія [Текст] / Л.Ю. Очеретенко, Ю.Є. Очеретенко. – Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2015. – 282 с. 

 


