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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

                             Гусак Оксана Борисівна 

E-mail: lanova1982@ukr.net  
 

ORCID: Oksana Husak https://orcid.org/0000-0001-7900-9902 

Researcher ID: ААН-3896-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f29sp2oAAAAJ&hl=uk 
 

Освіта: 

01.09.1989 – 31.05.1990 рр. – Вінницька ЗОШ І-ІІІ ст., № 27, м. Вінниця; 

01.09.1990 – 31.05.1999 рр. – Вінницька ЗОШ І-ІІІ ст., № 29, м. Вінниця, отримала 

атестат про повну загальну середню освіту; 

01.09.1999 – 30.06.2005 рр. – Вінницький державний педагогічний університет 

ім. М. Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула 

кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та 

зарубіжної літератури, отримала диплом спеціаліста; 

01.09.2015 – 31.01.2017 рр. – Уманський державний педагогічний університет 

ім. П. Тичини. Спеціальність «Українська мова і література», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти, отримала диплом магістра; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка заочної контрактної форми навчання зі спеціальності 

201 – агрономія кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

факультету агрономії та лісівництва. 
 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Разанов 

Сергій Федорович. 
 

Сфера наукових інтересів: екологія, охорона довкілля, збалансоване 

природокористування, технологія вирощування злакових культур, види 

підживлень ґрунтів, вплив температурних режимів при зміні клімату на злакові 

культури, рівень зволоження ґрунтів, інтенсивність забруднення ґрунтів, боротьба 

з бур’янами та шкідниками злакових культур, еколого-економічна ефективність 

виробництва зерна злакових культур, рівень накопичення в зерні злакових 

культур важких металів. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету (дата та номер 

протоколу): «Якість зерна злакових  культур за інтенсивного землеробства в 

умовах зміни клімату Лісостепу Правобережного», затверджено на засіданні 

Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, протокол № 3 

від 25.09.2020 р. 

mailto:lanova1982@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-7900-9902
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f29sp2oAAAAJ&hl=uk
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників на Вченій раді ВНАУ, 25.09.2020 р. 

 

 
Рис. 2. Аспіранти після затвердження тем дисертаційних робіт з проректором з 

наукової роботи та інноваційної діяльності Гончарук І.В. та в.о. завідувачем 

відділу аспірантури і докторантури Охотою Ю.В., 25.09.2020 р. 
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Рис. 3. Аспірантка Гусак О.Б. з науковим керівником, доктором 

сільськогосподарських наук, професором Разановим Сергієм Федоровичем 

 

 

Досвід роботи:   

березень 2006 – травень 2010 рр. – менеджер з реклами ТОВ « Місто», м. Вінниця;  

січень 2010 р. – грудень 2010 рр. – бухгалтер ФОП Назімко С.А., м. Вінниця;   

лютий 2015 – 2019 рр. – старший інспектор деканату ВНМУ ім. М. Пирогова, 

м. Вінниця; 

січень 2020 – по теперішній час – начальник відділу обліку, експлуатації, 

обслуговування та ремонту озброєння військової техніки кафедри медицини 

катастроф та військової медицини Вінницького національного медичного 

університету ім. М. Пирогова, м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспірантки Гусак О.Б. 

 

Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» аспірантами                

1-го року навчання, 26.11.2020 р.  
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 3 

від 25.09.2020 р.). 

 
Рис. 6. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки Гусак О.Б. 
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База проведення досліджень 

В межах тематики дослідження 16.10.2020р. було закладено польовий 

дослід при температурі повітря +13 С на полях фермерського господарства «Зоря 

Василівки», с. Василівка, Тиврівського району, Вінницької області. Відбулось 

засівання зерна озимих злакових культур (пшениця, ячмінь). 

 
Рис. 7. Закладання досліду аспіранткою Гусак О.Б на полях ФГ «Зоря Василівки», 

с. Василівка, Тиврівського р-ну, Вінницької обл., 16.10.2020 р. 
 

За результатами проведених досліджень заплановано визначити якість зерна 

злакових культур, рівень накопичення в ньому важких металів за різної сортової 

приналежності, способи обробітку ґрунту, види підживлення, гідротермічні 

умови. 

 
Рис. 8. Спостерігання за дослідом аспірантки Гусак О.Б на полях ФГ «Зоря 

Василівки» с. Василівка, Тиврівського р-ну, Вінницької обл. 
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15.04.2021р. було продовжено експериментальний польовий дослід при 

температурі повітря +10°С на полях фермерського господарства «Зоря 

Василівки», с. Василівка, Тиврівського району, Вінницької області. Відбулось 

засівання зерна ярих злакових культур (пшениця, ячмінь). 

 

 
Рис. 9. Продовження експериментального польвого досліду аспірантки Гусак О.Б 

на полях ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка, Тиврівського р-ну, Вінницької обл. 

 

   Перші сходи озимих злакових культур (пшениця, ячмінь) на полях 

фермерського господарства «Зоря Василівки», с. Василівка, Тиврівського району, 

Вінницької області, що були закладені 16.10.2020р., при температурі повітря 

+13°С. 

 
Рис. 10. Перші сходи експериментального польвого досліду аспірантки Гусак О.Б 

на полях ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка, Тиврівського р-ну, Вінницької обл. 
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Участь у науково-дослідній роботі:  

Ініціативна тематика «Підвищення екологічної якості води АПК методом 

структуризації», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0119U101696), термін виконання: березень 2019 року – 

червень 2022 року. Рішення засідання кафедри екології  та охорони 

навколишнього середовища про прикріплення до тематики (протокол № 4 від 

15.09.2020 р.). 

 
Рис.11.. Програма ініціативної тематики «Підвищення екологічної якості 

води АПК методом структуризації» 
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Рис. 12. Календарний план ініціативної тематики «Підвищення якості вод АПК 

методом структуризації» 
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Публікації 

 

Наукова публікація у фаховому виданні 

 

1. С.Ф. Разанов, А.М. Разанова, А.М. Піддубна, О.Б. Гусак «Інтенсивність 

накопичення  важких металів у листковій  масі та насінні розторопші плямистої за 

різного органічного удобрення». Збірник наукових праць Вінницький 

національний  аграрний університет. Сільське господарство та лісівництво. 2021. 

Vol. 20. P. 211-223. 

 

 
Рис. 13. Наукова публікація у фаховому виданні  Збірник наукових праць 

Вінницький національний  аграрний університет. Сільське господарство та 

лісівництво.2021. Vol. 20. P. 211-223. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

 

1. Razanov S.F., Piddubna A.М., Husak O.B. «The intensity of 

accumulation of heavy metals in the leaf mass of milk thistle seeds with its 

mineral fertilizer». Agricuitural sciences 2021. Vol. 5 (92). P. 39-43. 

 

 

Рис. 14. Наукова публікація у міжнародному збірнику Agricuitural sciences 

2021. Vol.  5(92). P. 39-43. 

 

 

Рис. 15. Зміст та сама наукової публікація у міжнародному збірнику 

Agricuitural sciences 2021. Vol.   5(92). P. 39-43. 
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2. Razanov S.F., Piddubna A.М., Husak O.B. «Ecological efficiency of increasing 

yield of agricultural crops by bee pollination». Agricultural Sciences. 2021. Vol. 7 

(94).P. 36-40. 

 

Рис. 16. Наукова публікація у міжнародному збірнику Agricuitural sciences 

2021. Vol.  7(94). P. 36-40. 

 

 

Рис. 17. Зміст та сама наукової публікація у міжнародному збірнику 

Agricuitural sciences 2021. Vol.  7(94). P. 36-40. 
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Матеріали конференцій 

1. Разанов С.Ф. Гусак О.Б. Вплив зміни клімату на вирощування зернових 

культур. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки 

та освіти: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 21 

квітня 2021 року Київ. 2021. С. 165-167 

 
Рис. 18. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 21 

квітня  Київ. 2021 р. 

2. Гусак О.Б. Дослідження основних аспектів зміни клімату: наслідки та 

виклики в рослинництві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Реалізація Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих 

учених», 14-15 травня 2021 р., ВНАУ, м. Вінниця, Україна. 

 
Рис. 19. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація 

Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 14-15 травня 2021 р. 
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Участь у конференціях 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 14-15 травня 

2021 р., ВНАУ, м. Вінниця, Україна. Тема доповіді: «Дослідження основних 

аспектів зміни клімату: наслідки та виклики в рослинництві». 

 
Рис. 20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», ВНАУ 14-15 

травня 2021 р. 

 
Рис.21. Загальне фото після проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції: Реалізація Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих 

учених. 
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2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та 

сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 21 квітня 2021 

року, Київ. Тема доповіді: «Вплив зміни клімату на вирощування зернових 

культур». 

 

 
Рис. 22. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни 

та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 21 квітня 2021 

року, Київ. 

 

 

Цитування наукових публікацій: 

 
Рис. 23. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Гусак О.Б. ORCID ID  

(Oksana Husak https://orcid.org/0000-0001-7900-9902)  

https://orcid.org/0000-0001-7900-9902
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Рис. 24. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID,аспірантки Гусак 

О.Б. який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)                             

(ААН-3896-2021) 

 

 
Рис. 25. Профіль аспірантки Гусак О.Б. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
1) Аспіранткою Гусак О.Б. було прийнято участь у серії лютневих наукових 

вебінарів освітніх програм компанії Clarivate та BrightTALK.  Вебінари були 

присвячені актуальним питанням для аспірантів: Кількість опублікованих праць, 

які можуть бути представлені різними видами: статті, монографії, матеріали 

конференцій, патенти. Розглядалося питання визначення показника індексу 

Гірша. Створення коректного профілю науковця. А також створення 

упорядкування та підтримання у актуальному стані Publons | ResearcherID, 

ORCID, ResearchGate, Google Scholar. Складнощі, що можуть виникнути при 

пошуку робіт певного автора у Web of Science Core Collection. А також 

підіймалося питання яким чином можна вплинути на цитованість робіт. Протягом 

вебінару були обговорені основні типи хижацьких видань, на що варто звернути 

увагу при доборі видання, як перевірити індексацію видання у наприклад Web of 

Science Core Collection. 

Вебінари: 

 
 

 

Рис. 26. Сертифікати аспірантки Гусак О.Б. серії лютневих наукових вебінарів 

освітніх програм компанії Clarivate та BrightTALK. 
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 2) Аспірантка Гусак О.Б. прийняла участь у серії березневих наукових 

вебінарів освітніх програм компанії Clarivate та BrightTALK. Вебінари 

стосувалися таких основних питань для аспірантів: Легке публікування журналу 

OA та охоплювання широкої аудиторії. Перші кроки та перші праці в Scopus, 

перші питання та їх вирішення. Яким чином правильно подати заявку в сховище 

хижацькі видання яким чином їх розпізнати та не припуститися помилки?Також 

підіймалися питання оцінки здобутків і співпраці установ за даними Web of Science 

Core Collection та InCites».  

Вебінари: 

 

 

 

Рис. 27. Сертифікати аспірантки Гусак О.Б. з серії березневих наукових вебінарів 

освітніх програм компанії Clarivate та BrightTALK. 
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 3) Аспіранткою Гусак О.Б. було прийнято участь у серії квітневих 

наукових вебінарів освітніх програм компанії Clarivate, BrightTALK та Scientific 

Publications – Publ.Science. Були підняті та розглянуті наступні теми: 

рецензування статей перед публікацією в наукових журналах, ефективний пошук 

є ключем до створення всебічних оглядів літератури, робота з авторськими 

профілями Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar, а також 

можливості аналітичного інструменту InCites для наукових установ України. 

Вебінари: 

 

 

 

Рис. 28. Серія квітневих сертифікатів наукових вебінарів освітніх програм 

компанії Clarivate, BrightTALK та Scientific Publications – Publ.Science, де 

приймала участь аспірантка Гусак О.Б. 
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4) Аспірантка Гусак О.Б. прийняла участь у серії травневих наукових 

вебінарів освітніх програм компанії Clarivate та BrightTALK.  У серії вербінарів 

були підняті такі питання: Чому і як ми повинні дбати про наші профілі та 

постійно їх оновлювати. Розглядалося питання важливості наочності. Детально 

було ознайомлено з питанням пристатейної літератури: доступні скарби Web of 

Science, та серії «Clarivate для науковців. А також підіймалося питання структури 

статті, правила публікації.  

 

 

 
Рис. 29. Сертифікати аспірантки Гусак О.Б. з серії травневих наукових вебінарів 

освітніх програм компанії Clarivate та BrightTALK. 
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РОЗДІЛ 4. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік навчання Назва кафедри Дата Назва факультету Дата 

Перший     

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 5. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


