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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Панкова Сніжана Олексіївна 

 

E-mail: kartushina777@icloud.com 

 

ORCID: Snizhana Pankova https://orcid.org/0000-0002-5975-5251 

Researcher ID: AAH-4738-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Wh-

RdOwAAAAJ 
 

Освіта: 

01.09.2003 - 30.06.14 рр. – Жданівська ЗОШ I-III ст,. с. Жданівка, 

Хмільницький р-н, Вінницька обл.; 

01.09.2014 - 26.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет агрономії, спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство», 

отримала диплом бакалавра; 

01.09.2018 - 26.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет агрономії та лісівництва, спеціальність «Лісове і садово-паркове 

господарство», отримала диплом магістра; 

08.09.2020 р. - по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності 201 – 

агрономія кафедри екології та охороні навколишнього середовища факультету 

агрономії та лісівництва. 

 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

екології та навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович. 
 

Сфера наукових інтересів: екологія, біоіндикаційна оцінка стійкості рослин, 

рівень забруднення повітря. 
 

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

протоколу): «Біоіндикаційна оцінка стійкості полезахисних лісосмуг в умовах 

інтенсивного землеробства Лісостепу правобережного» (протокол Вченої ради 

ВНАУ № 3 від 25.09.2020 р.). 
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників, 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. 
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Рис.3. Аспірантка Панкова С.О. з науковим керівником д.с.-г.н., доцентом 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачуком Олександром 

Петровичем 

 

Досвід роботи: 

09.03.2021 р. – по теперішній час - асистент кафедри лісового, садово-

паркового господарства, садівництва та виноградарства ВНАУ за сумісництвом. 
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           РОЗДІЛ 2. РЕ ЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» Панкової С.О. 

 

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

1-го року навчання, 26.11.2020 р. 
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Рис. 6 Складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в агрономії». 

 

 

Рис. 7. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідження ». 
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Робота над дисертацією виконана в наступному обсязі: 

Розділ 1. Огляд літератури. Опрацьовано близько 50 літературних джерел: 

досліджено підходи науковців щодо визначення понять « тійкість», «біоіндикаційна 

оцінка» та «інтенсивне землеробство». На даному етапі виконано близько 20 % 

дисертаційної роботи. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ. 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

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

від 25.09.2020 р.). 

 

 

Рис. 8. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки Панкової С.О. 
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Участь у конференціях 

1.Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи », м. Вінниця,                  

05–06 листопада 2020 р. Тема доповіді: «Екологічні проблеми функціонування 

полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного». 

 

 
 

Рис. 9 . Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень в 

аграрній науці:стан та перспективи», 05-06.11.2020 р. 

 
Рис. 10. Тема доповіді аспірантки Панкової С.О. на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Напрями досліджень в аграрній науці:стан та 

перспективи», 05-06.11.2020 р. 
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Рис. 11. Виступ на Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Напрями 

досліджень в аграрній науці:стан та перспективи», 05-06.11.2020 р. 

 

 

 
Рис. 12. Учасники 2-гої сесії Всеукраїнської  науково-практичної конференції 

«Напрями досліджень в аграрній науці:стан та перспективи», 05-06.11.2020 р. 
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2. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції « Реалізація 

європейського зеленого курсу в україні: погляд молодих учених» 14-15 травня 

2021 року. Тема доповіді «Вивчення екологічної стійкості дерев полезахисних 

лісосмуг до атмосферних забруднень ». 

 

Рис. 13. Всеукраїнс ка науково-практична конференціія « Реалізація 

 вропейс кого зеленого курсу в україні  погляд молодих учених» 14-15 травня 2021 

року. 

 

Рис. 14. Тема доповіді аспірантки Панкової С.О. на Всеукраїнській науково-

практичній конференції « Реалізація  вропейс кого зеленого курсу в україні  

погляд молодих учених» 14-15 травня 2021 року. 
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Рис. 15. Виступ на Всеукраїнській  науково-практичній конференції 

«Реалізація  вропейс кого зеленого курсу в україні  погляд молодих учених» 14-15 

травня 2021 року. 

 

 

Рис.16 . Учасники Всеукраїнської  науково-практичної конференції 

«Реалізація  вропейс кого зеленого курсу в україні  погляд молодих учених» 14-15 

травня 2021 року. 
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3. Панкова С. О. Екологічні принципи підбору дерев для полезахисних 

лісосмуг в умовах атмосферного забруднення . Міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації точного та органічного землеробства вумовах змін 

клімату за різної адаптивності рослин» м. Вінниця, 11 червня 2021 р. 

 

Рис. 17. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації 

точного та органічного землеробства вумовах змін клімату за різної 

адаптивності рослин» м. Вінниця, 11.06.2021 р. 

 

 

Рис. 18. Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

точного та органічного землеробства вумовах змін клімату за різної 

адаптивності рослин» м. Вінниця, 11.06.2021 р. 
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Наукові публікації в фахових виданнях  

1. Клименко М. О., Ткачук О. П., Панкова С. О. Екологічні проблеми 

функціонування полезахисних лісосмуг в умовах лісостепу 

правобережного. Сіл с ке господарство та лісівництво. 2021. № 20. С. 179-

194 

 

 

Рис. 19. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сіл с ке 

господарство та лісівництво», 2021 р., № 20.  

2. Ткачук О. П., Панкова С.О. Екологічна стійкість дерев полезахисних 

лісосмуг до атмосферних забруднень. Збалансоване природокористування. 

2021. № 1.  С.82-91. 

 
Рис. 20. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Збалансоване 

природокористування.» 2021. № 1. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Підвищення екологічної якості вод в АПК методом 

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

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0119U101696), термін виконання: 2017-2022 роки. Рішення засідання 

кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур про прикріплення до 

тематики (протокол № 4 від 15.09.2020 р.). 

 

 
Рис. 21. Програма ініціативної тематики «Підвищення екологічної якості вод 

АПК методом структуризації» 



16 
 

 
Рис. 22. Календарний план ініціативної тематики «Підвищення якості вод АПК 

методом структуризації» 

 

 

 



17 
 

Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 23. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Панкової С.О. 

ORCID ID (Snizhana Pankova https://orcid.org/0000-0002-5975-5251) 

 

 
Рис. 24. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки                              

Панкової С.О., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)                     

(Т-3264-2018) 
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Рис. 25. Профіль аспірантки Панкової С.О. у «Google Scholar» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Педогогічна практика  

Аспірантка Панкова С.О працює асистентом кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства ВНАУ 

(з лютого 2021 р.), де викладає курс практичних занять із навчальних 

дисциплін «Топіарне мистецтво», «Лісоаграрне ланшафтознавство». 

За звітний період провела практичні заняття з навчальних 

дисциплін: 

1. «Топіарне мистецтво» для студентів денної  форми навчання  

факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 206 «Садово-паркове 

господарство». 

 
Рис. 26. Проведення практичних робіт у дистанційній формі з дисципліни 

«Топіарне мистецтво» 

1. «Лісоаграрне ландшафтознавство» для студентів факультету агрономії та 

лісівництва денної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня 

галузі знань: 206 «Садово-паркове господарство». 

 
Рис. 27. Проведення практичних робіт у дистанційній формі з дисципліни 

«Лісоаграрне ландшафтознавство». 
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Рис. 28. Проведення стрижки топіарів та формування клумби зі  

студентами групи 17- СПГ денної  форми навчання  факул тету агрономії та 

лісівництва галузі знан   206 «Садово-паркове господарство». 

 З 7 по 11 червня проводилась навчальна практика на експозиційній 

ділянці ВНАУ у студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми 

навчання ЛГ-21 під керівництвом Панкової С. О. По закінченню практики було 

проведено захист. 

 

Рис. 29. Студенти ЛГ-21 на експозиційній ділянці ВНАУ.  
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Рис. 30. Захист навчал ної практики 11.06.2021 р. студентами  групи ЛГ-21 

факул тету агрономії та лісівництва денної форми навчання. 

 

 8 червня 2021 року, м. Вінниця було проведено  Всеукраїнську науково-

практичну студентську конференцію «Молодіжна парадигма інноваційного 

розвитку аграрної сфери України». Мала змогу готувати до участі студента 5 

курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання другого 

(магістерського) освітнього ступеня галузі знань: 206 «Садово-паркове 

господарство» Катеринчака Юрія. Тема доповіді : « Біоекологічні. Особливості 

вирощування декоративних форм juniperus sabina l. В умовах біостаціонару 

ВНАУ». 

 

Рис. 31. З учасниками Всеукраїнс кої науково-практичної 

студентс кої конференції «Молодіжна парадигма інноваційного розвитку 

аграрної сфери України» 
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Вебінари 

Аспіранткою Панкова С.О . було прийнято участь у науковому вебінарі 

щодо можливостей використання ресурсів платформи Web of Science Core 

Collection з метою їх ефективного використання у своїй науковій та інноваційній 

діяльності. Вебінар присвячений особливостям оновленого інтерфейсу платформи 

Web of Science Core Collection, можливостям та функціям референс-менеджера 

EndNote, формуванню авторських профілів науковців. Протягом вебінару також 

розглянуто критерії якості наукових видань, приділено увагу обов’язковим 

технічним елементам: ISSN, doi та багатьом іншим питанням щодо публікацій у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web 

of Science Core Collection. Лектором вебінару, які організовує компанія Clarivate, 

виступила експертка компанії з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання 

Ірина Тихонкова.  

Вебінар розрахований для керівників закладів вищої освіти, наукових 

установ, членів редколегій, наукових співробітників, аспірантів та студентів. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 32. Сертифікат аспірантки  Панкової С.О. про участь у вебінарі 

«Розширений пошук у новому інтерфейсі», 12.02.2021 р. 
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Рис. 33. Аспіранти 1-го року навчання на онлайн вебінарі від Clarivate Analytics 

«Розширений пошук у новому інтерфейсі», 12.02.2021 р. 

 

 
 

Рис. 34. Аспіранти 1-го року навчання на онлайн вебінарі від Clarivate Analytics 

«Розширений пошук у новому інтерфейсі», 12.02.2021 р. 
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РОЗДІЛ 5. 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 6. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


