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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Барський Дмитро Олександрович  

 

 

E-mail: barskyi.dima@gmail.com 
 

ORCID: Dmytro Barskyi  https://orcid.org/0000-0002-6753-685X 

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3206281/dmytro-

barskyi/ 

GoogleScholar: 

https://orcid.org/signin?emailVerified=true&verifiedEmail=barskyi.dima@gmail.com 
 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.06.2012 рр. – Борщагівська ЗОШ I-III ст. № 1, с. Борщагівка, 

Погребищенський р-н, Вінницька обл.; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 27.12.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримав диплом спеціаліста; 

01.09.2016 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет менеджменту та права, спеціальність «Менеджмент», отримав диплом 

магістра (заочна форма навчання). 

01.09.2017 – 27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Агроінженерія», 

отримав диплом магістра. 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, 

аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності  

201 – агрономія кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету 

агрономії та лісівництва. 
 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Шкатула Юрій Миколайович 
 

Сфера наукових інтересів: рослинництво, агрономія, сільське господарство та 

технології вирощування зернових культур. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Формування 

врожайності та якості зерна озимого ячменю за дії мінеральних добрив та 

біопрепаратів в умовах Лісостепу правобережного», яку затверджено на засіданні 
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Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

27.09.2019 р.). 
 

 

Рис. 1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, 27.09.2019 р. 

 

 
Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження на Вченій раді тем 

дисертаційних робіт та призначення наукових керівників 

 

Досвід роботи: 

03.05.2018 р. – 13.10.2019 р. – фахівець з агрономії Науково-дослідного 

господарства «Агрономічне»  Вінницького національного аграрного університету, 

м. Вінниця; 

13.10.2019 р. – по теперішній час – головний інженер Науково-дослідного 

господарства «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, 

м. Вінниця. 
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Рис. 3. З науковим керівником кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом  

Шкатулою Ю.М.  



6 
 

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка аспіранта Барського Д.О. 
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Рис. 5. Складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в агрономії», 

25.11.2019 р.  
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта затверджено на засіданні Вченої ради 

університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 

 
Рис. 6. Індивідуальний план роботи аспіранта Барського Д.О. 



9 
 

База проведення досліджень 

Мета дослідження: полягає у розробці і науковому обґрунтуванні шляхів 

збільшення продуктивності озимого ячменю залежно від мінеральних добрив та 

біопрепаратів в умовах Лісостепу правобережного. 

Задачі дослідження: 

1. Провести комплексну оцінку сучасних сортів озимого ячменю і виявити 

найбільш адаптовані до умов вирощування в даній зоні. 

2. З’ясувати вплив удобрення на формування кореневої системи озимого 

ячменю, перезимівлю та густоту рослин ячменю. 

3. Дослідити особливості росту, розвитку рослин та формування врожайності 

зерна сортів озимого ячменю залежно від  мінеральних добрив і біопрепаратів. 

4. Вивчити динаміку формування площі листя, фотосинтетичного 

потенціалу, накопичення сухої речовини надземними органами рослин озимого 

ячменю. 

5. Довести доцільність застосування мінеральних добрив і біопрепаратів у 

сучасних технологіях вирощування озимого ячменю. 

6. Визначити серед досліджуваних видів добрив форми, застосування яких 

сприятиме збільшенню врожаю зерна озимого ячменю та зниженню витрат на їх 

внесення; 

7. Провести економічну та енергетичну оцінку технологій вирощування 

озимого ячменю на зерно. 

Опрацьовано методики «Визначення площі листкової поверхні», 

«Визначення енергії проростання та лабораторної схожості насіння», «Визначення 

вмісту хлорофілу». Здійснюються фенологічні спостереження за ростом і 

розвитком різних сортів ячменю озимого. Досліджено ростові процеси сортів 

ячменю озимого за використання різних елементів системи удобрення. 

Досліди проводяться на базі Науково-дослідного господарства 

«Агрономічне»  Вінницького національного аграрного університету, 

с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл. 
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Рис. 7. Дослідна ділянка рослин ячменю озимого сорту «Казанова», 

с. Агрономічне, 13.05.2020 р.

 
Рис. 8. Протруювання ячменю озимого сорту «Казанова», с. Агрономічне,  

03.09.2019 р. 
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Рис. 9. Сходи ячменю озимого, 15.10.2019 р. 

Публікації: 

Матеріали конференцій 

1. Барський Д.О. Особливості формування врожайності ячменю ярого 

залежно від норм живлення. Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори 

росту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Біла Церква, 31 

жовтня 2019 р. С. 55-57. 

2. Барський Д. О. Вплив мінеральних добрив на елементи структури врожаю 

озимого ячменю. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. м. 

Переяслав, 2020 р. Вип. 60. С. 35-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна 

освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту», 2019 р. 
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Участь у конференціях  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна освіта та наука: 

досягнення, роль, фактори росту», 31 жовтня 2019 року, м. Біла Церква.                      

Тема доповіді: «Особливості формування врожайності ячменю ярого залежно від 

норм живлення». 

 
Рис. 11. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 

«Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту», 31.10.2019 р. 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Удосконалення елементів технології вирощування 

зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004702), 

термін виконання: 2017-2021 рр. Рішення засідання кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії про прикріплення до тематики (протокол № 4 від 

15.10.2019 р.).  
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Рис. 12. Програма НДР «Удосконалення елементів технології вирощування 

зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного» 
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Рис. 13. Календарний план НДР «Удосконалення елементів технології 

вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу 

Правобережного» 
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Цитування наукових публікацій: 

 

Рис. 14. Міжнародний  ідентифікатор автора  ORCID ID (Dmytro Barskyi  

https://orcid.org/0000-0002-6753-685X) 

  

Рис. 15. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID від наукометричної 

бази Web of Science 
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Рис. 16. Профіль аспіранта Барського Д.О. в «Google Scholar» 
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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 

Землеробства, 

ґрунтознавства 

та агрохімії 

11.06.2020 р 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р.  

Другий     

Третій     

Четвертий     

  



18 
 

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 
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6. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. 11 жовтня 2019 року брав участь у святкуванні 37-ї річниці Вінницького 

національного аграрного університету. На головній сцені ВНАУ студенти 6-ти 

коледжів та Народні колективи центру культури та дозвілля гордо вітали всю 

університетську родину з 37-ю річницею від дня заснування. 

 

Рис. 16. Участь у святкуванні 37-ї річниці ВНАУ 
2. Був присутній на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної 

конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки 

держави», яка проходила у  ВНАУ 24-25.10.2019 р. 

 

Рис. 17. Загальне фото учасників Міжнародної науково-практичної конференції 

«Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 

24-25.10.2019 р. 
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3. Взяв участь у відкритті першого на Вінниччині Центру підтримки 

технологій та інновацій TISC – Technology and Innovation Support Center. Був 

присутній при підписанні Меморандуму про співробітництво між Національним 

офісом інтелектуальної власності та Вінницьким національним аграрним 

університетом, а також врученням таблички, яка засвідчила офіційне відкриття 

Центру підтримки технологій та інновацій на базі Вінницького національного 

аграрного університету 11 жовтня 2019 року. 


