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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Мельник Вікторія Олександрівна 

 

E-mail: vmel277@gmail.com  

ORCID: Viktoriia Melnyk https://orcid.org/0000-0001-9268-0274 

Researcher ID: AAQ-4551-2020  

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MN9hESoAAAAJ 

 

Освіта: 

01.09.1996 – 30.05.2006 рр. – Сутисківська середня загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, смт. Сутиски, Тиврівського району Вінницької області; 

01.09.2006 – 30.06.2010 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», кваліфікація бакалавр 

технолог з агрономії, отримала диплом бакалавра з відзнакою; 

01.09.2010 – 21.12.2011 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», диплом магістра, за 

кваліфікацією агроном-дослідник; 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності  

201 – агрономія кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

факультету агрономії та лісівництва. 

 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища Разанов Сергій Федорович. 

 

Сфера наукових інтересів: агрономія, екологія та охорона навколишнього 

середовища, сільське господарство, деградація ґрунтів. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Агроекологічна оцінка та оптимізація відновлення деградованих внаслідок 

інтенсивного садівництва ґрунтів в умовах Лісостепу Правобережного», яку 

затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету (протокол № 3 від 10 жовтня 2019 року).  

 

mailto:vmel277@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9268-0274
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MN9hESoAAAAJ
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Рис. 1. Аспірантка Мельник В.О. з науковим керівником д.с.-г.н., професором, 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії 

та лісівництва Разановим С.Ф. 

 

 

Досвід роботи:  

18.01.2012 – 23.09.2019 рр. – старший лаборант кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища агрономічного факультету Вінницького 

національного аграрного університету, фахівець ІІ категорії кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища агрономічного факультету Вінницького 

національного аграрного університету за сумісництвом, м. Вінниця.  
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Електронна залікова книжка 

студента Мельник Вікторія Олександрівна  

гр. 21-АСП-А 
 

1 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Методика дослідної 

справи в агрономії 
Екзамен 90 3 89 B 4 

2019-

11-25 

Вдовенко Сергій 

Анатолійович 

2 Українська мова в науці Залік 120 4 100 A зарах. 
2019-

11-28 

Тимкова 

Валентина 

Андріївна 
 

2 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Екзамен 210 7 92 A 5 
2020-

05-22 

Кравець Руслан 

Андрійович 

2 
Інформаційні технології в 

наукових дослідженнях 
Залік 150 5 95 A зарах. 

2020-

05-21 

Юрчук Наталія 

Петрівна 

 

3 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Екологізація агрономічної 

діяльності 
Залік 120 4 94 A зарах. 

2020-

11-23 

Разанов Сергій 

Федорович 

2 
Методика викладання у 

вищій школі 
Залік 120 4 98 A зарах. 

2020-

11-26 

Джеджула Олена 

Михайлівна 

 

4 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Теоретико-методологічні 

проблеми психології 
Залік 150 5 97 A зарах. 

2021-

05-20 

Холодова Ольга 

Олексіївна 

2 Спеціальна агрономія Залік 120 4 96 A зарах. 
2021-

05-19 

Вдовенко Сергій 

Анатолійович 

Рис. 2. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ»  

аспірантки Мельник В.О.  
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Рис.3. Складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в агрономії»,  

25.11.2019 р. 

 

Рис. 4. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці»,  

28.11.2019 р. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 21.05.2020 р. 

 

 

 
Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 
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Рис.7. Складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної діяльності»,  

23.11.2020 р. 

 

 

 
Рис.8. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»,  

26.11.2020 р. 
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Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Спеціальна агрономія»,  

19.05.2021 р. 
 

 

 

 
Рис. 10. Складання заліку з дисциплін «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 20.05.2021 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 засідання Вченої ради університету 

(протокол № 3 від 10.10.2019 р.). 

 
Рис. 11. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки Мельник В.О. 
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База проведення досліджень: 

Підвищення рівня інтенсифікації виробництва є однією з найважливіших 

проблем розвитку держави на сучасному етапі. Тому особливої актуальності 

набуває вивчення досвіду збереження ґрунтів заради забезпечення екологічної 

безпеки в цілому. 

Метою дисертаційної роботи є вивчення потенційної екологічної небезпеки 

інтенсивного садівництва на ґрунти, оптимізація аспектів їх відновлення.  

Основні завдання досліджень: оцінити основні показники агроекологічного 

стану ґрунтів задіяних під інтенсивним садівництвом; оцінити рівень 

навантаження хімічних засобів захисту від шкідників, хвороб та бур’янів та 

мінеральне підживлення саду на ґрунти; оптимізувати екологічні аспекти 

відновлення родючості ґрунтів після викорчовування саду; розробити 

методологію та критерії реабілітації ґрунтів після інтенсивного садівництва; 

експериментальна апробація прийомів реабілітації для використання в 

сільськогосподарській сівозміні; розробити рекомендації щодо покращення 

агроекологічного стану ґрунтів звільнених від інтенсивного землеробства; 

провести еколого-економічну оцінку ефективності способів реабілітації 

сільськогосподарських угідь при переході їх із садівництва до польової сівозміни. 

Об’єкт дослідження – ґрунти задіяні під інтенсивне садівництво в умовах 

Лісостепу Правобережного. 

Предмет дослідження – агроекологічна оцінка та інтенсивність забруднення 

ґрунтів різними токсикантами за інтенсивного садівництва; екологізація та 

відновлення стану ґрунтів звільнених з під саду; якість рослинницької сировини із 

зернових культур, вирощених на звільнених від інтенсивного садівництва ґрунтах 

та реабілітація ґрунтів. 

Вивчено та освоєно методику проведення досліджень в агрономії, методику 

відбору проб у саду для відповідних агрохімічних аналізів. Визначено та вибрано 

структуру проведення досліджень. Відібрано перші зразки ґрунту для аналізу у 

лабораторії. Зразки ґрунту було відібрано у промисловому інтенсивному саду за 

два роки досліджень та за умов дикого саду, також за два роки досліджень. Також 

було відібрано зразок ґрунту з ріллі, щоб порівняти агрохімічні показники ґрунту 

та рівень навантаження важких металів за інтенсивного землеробства та 

садівництва. Оцінено основні показники агроекологічного стану ґрунтів задіяних 

під інтенсивним садівництвом та оцінити рівень навантаження хімічних засобів 

захисту від шкідників, хвороб та бур’янів та мінеральне підживлення саду на 

ґрунти.  

Дослідження проводиться на базі садівничих господарств Тиврівського 

району Вінницької області (ТОВ «Агро-Еталон» та ін.).  
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Рис. 12. Відбір проб ґрунту для аналізу за умов дикого саду, Тиврівський район 

Вінницької області, 25.09.2019 р.  

 

 
Рис. 13. Складання акту відібраних проб ґрунту для аналізу в лабораторії,  

Тиврівський район Вінницької області, 25.08.2020 р. 
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Рис. 14. Відбір проб ґрунту в саду для аналізу за умов інтенсивного садівництва, 

Тиврівський район Вінницької області, 5.06.2020 р. 

 

 

 

  
Рис. 15. Відбір проб ґрунту для аналізу за умов інтенсивного садівництва, 

Тиврівський район Вінницької області, 25.08.2020 р.  
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Рис. 16. Складання акту відібраних проб ґрунту для аналізу в лабораторії,  

Тиврівський район Вінницької області, 5.06.2020 р. 

 

 
Рис. 17. Відбір проб ґрунту в саду для аналізу за умов дикого саду,  

Тиврівський район Вінницької області, 20.08.2020 р. 
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Рис. 18. Формування змішаних зразків ґрунту для аналізу, науково-

вимірювальна агрохімічна лабораторія кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва, 28.09.2020 р. 
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Публікації: 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Разанов С.Ф., Недашківський В.М., Гуцол Г.В., Мельник В.О. 

Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до 

запилення озимого ріпаку. Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 2020. № 1. С. 105-110. (0,64 друк. арк., особистий внесок – 0,16 

друк. арк.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 2020 р., № 1 

 

2. Разанов С.Ф., Мельник В.О., Назарук Б.В., Куценко М.І. Оцінка 

агроекологічного складу сірих лісових ґрунтів за різного сільськогосподарського 

використання. Збалансоване природокористування. 2021. №1. С. 146-153. DOI: 

10.33730/2310-4678.1.2021.231901. (0,68 друк. арк., особистий внесок – 0,17 друк. 

арк.). 

 

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

природокористування», 2021 р., № 1 
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Мельник В.О., Миронова Г.В. Вплив на екологічний стан ґрунтів 

інтенсивного землеробства та садівництва. The scientific heritage. 2020. № 48. Ч.3. 

С. 8-13. (0,51 друк. арк., особистий внесок – 0,26 друк. арк.). 

  
Рис. 21. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The scientific heritage», 

2020 р., № 48(3) 

 
Матеріали конференцій 

1. Мельник В.О. Вплив інтенсивного землеробства та садівництва на 

екологічний стан ґрунтів. Challenges in  Science of Nowadays: Proceedings of the 3rd 

International Scientific and Practical Conference: Washington, USA. 6-8 April 2020. 

Р. 278-281. 

 
 

Рис. 22. Матеріали 3-ї Міжнародній науково-практичної конференції 

«Challenges in Science of Nowadays», 6-8.04.2020 р. 
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2. Мельник В.О. Якісні показники ґрунту яблуневого саду. Стратегічні 

напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: Матеріали міжнародної 

наукової конференції, м. Суми, 22 травня 2020. Т.1. С. 87-89.  

 

 

Рис. 23. Матеріали Міжнародної науково-конференції «Стратегічні 

напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії», 22.05.2020 р. 

 

3. Мельник В.О. Аспекти відбору проб у яблуневому саду для аналізу. 

Scientific Horizon in the Context of Social Crises: Proceedings of the 4th International 

Scientific and Practical Conference:, Tokyo, Japan, 6-8 June, 2020. Р. 238-245. 

 
Рис. 24. Матеріали 4-ї Міжнародній наукової і практичної конференції  

«Scientific Horizon in the Context of Social Crises», 6-8.06.2020 р. 
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4. Мельник В.О., Разанов С.Ф. Яблуня як основна плодова культура 

інтенсивного садівництва. Сучасні напрями досліджень у сфері агрономії, 

тваринництва, рибного та лісового господарства: Матеріали І Міжнародної 

спеціалізованої наукової конференції, м. Полтава, 30 квітня, 2021. С. 18-20.  

 

Рис. 25. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Сучасні напрями 

досліджень у сфері агрономії, тваринництва, рибного та лісового 

господарства», 30.04.2021 р. 

 

Участь у конференціях 

1. Міжнародна наукова практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця,           

24-25 жовтня 2019 року. Тема доповіді: «Деградація ґрунтів в умовах 

інтенсивного землеробства». 

 
Рис. 26. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – 

потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 

24-25.10.2019 р. 
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Рис. 27. Пленарне засідання  Міжнародної науково-практичної конференції 

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

24-25.10.2019 р. 

 

1. The 3rd International Scientific and Practical Conference «Challenges in  

Science of Nowadays». Washington, USA. April 6-8, 2020. Тема доповіді: «Вплив 

інтенсивного землеробства та садівництва на екологічний стан ґрунтів». 

 
Рис. 28. Сертифікат 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції 

«Challenges in Science of Nowadays», 6-8.04.2020 р. 
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2. Міжнародна наукова конференція «Стратегічні напрямки розвитку 

науки: фактори впливу та взаємодії», м. Суми, 22 травня 2020 року. Тема 

доповіді: «Якісні показники ґрунту яблуневого саду». 

 
Рис. 29. Сертифікат Міжнародної наукової конференції «Стратегічні напрямки 

розвитку науки: фактори впливу та взаємодії», 22.05.2020 р. 

 

4. The 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon 

in the Context of Social Crises». Tokyo, Japan. June 6-8, 2020. Тема доповіді: 

«Аспекти відбору проб у яблуневому саду для аналізу». 

 
Рис. 30. Сертифікат 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific 

horizon in the context social crises», 6-8.06.2020 р. 
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5. Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрями досліджень у сфері 

агрономії, тваринництва, рибного та лісового господарства», м. Полтава,              

30 квітня 2021 року. Тема доповіді: «Яблуня як основна плодова культура 

інтенсивного садівництва».  

 

Рис. 31. Сертифікат Міжнародної наукової конференції «Сучасні напрями 

досліджень у сфері агрономії, тваринництва, рибного та лісового 

господарства», 30.04.2021 р. 

 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», м. Вінниця, 

14-15 жовтня 2021 року. Тема доповіді: «Агроекологічна оцінка складу сірих 

лісових ґрунтів в умовах органічного виробництва». 

 

Рис. 32. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Реалізація Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 

14-15.05.2021 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Тема дисертації прикріплена до ініціативних тематик «Екологічна стійкість 

агроекосистем на основі використання технологій ефективних мікроорганізмів в 

умовах Лісостепу Правобережного», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) із присвоєнням 

державного реєстраційного номера (№ д.р. 0116U003899), термін виконання: 

2017-2019 рр. Рішення засідання кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища протокол № 5 від 1 жовтня 2019 року.  

У зв'язку з закінченням попередньої ініціативної тематики тему дисертації 

було прикріплено до нової ініціативної тематики «Екотоксикологічна оцінка 

харчових недеревних лісових рослинних ресурсів Лісостепу Правобережного»  

(№ д.р. 0120U102135), термін виконання: 2019-2022 рр. Рішення засідання 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища протокол № 22 від        

12 травня 2020 року. 

 

 
 

Рис. 33. Програма та календарний план ініціативної тематики «Екологічна 

стійкість агроекосистем на основі використання технологій ефективних 

мікроорганізмів в умовах Лісостепу правобережного» 
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Рис. 34. Програма та календарний план ініціативної тематики 

«Екотоксикологічна оцінка харчових недеревних лісових рослинних ресурсів 

Лісостепу Правобережного»  

 

Цитування наукових публікацій: 

 
Рис. 35. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Мельник В.О. ORCID ID                 

(Viktoriia Melnyk https://orcid.org/0000-0001-9268-0274) 

 

https://orcid.org/0000-0001-9268-0274
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Рис. 36. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки  

Мельник В.О., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)  

(AAQ-4551-2020)  

 

 
Рис. 37. Профіль аспірантки Мельник В.О. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Курси: 

1. Аспірантка Мельник В.О. 27 січня 2021 року успішно закінчила курс 

«Новітня історія України: від початку Другої світової війни до сучасності» 

наданий викладачем Іваном Патриляком, доктором історичних наук, професором 

кафедри новітньої історії України Київського національного університету           

ім. Т. Шевченка через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 

 
Рис. 38. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про закінчення курсу: 

«Новітня історія України: від початку Другої світової війни до сучасності», 

платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 27.01.2021 р. 

 

Вебінари: 

1. Аспіранткою Мельник В.О. 2 червня 2020 року взято участь у науковому 

онлайн-вебінарі на тему: «Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core 

Collection» лектора Ірини Тихонкової – експерта з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. 

 
Рис. 39. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі: «Що нам 

готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», 2.06.2020 р. 
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2. Аспіранткою Мельник В.О. 3 червня 2020 року взято участь у науковому 

онлайн-вебінарі на тему: «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science 

Core» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та 

навчання компанії Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. 

 
Рис. 40. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі: «Критерії 

та процедура відбору видань до Web of Science Core», 3.06.2020 р. 

 

3. Аспіранткою Мельник В.О. 4 червня 2020 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Профіль установи у Web of Science: 

створення, корегування, використання» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі WebexMeet. 

 
Рис. 41. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі: «Профіль 

установи у Web of Science: створення, корегування, використання», 4.06.2020 р. 
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4. Аспіранткою Мельник В.О. 5 червня 2020 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Можливості аналітичного інструменту 

InCites» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів 

та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. 

 
Рис. 42. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі: 

«Можливості аналітичного інструменту InCites», 5.06.2020 р. 

 

5. Аспіранткою Мельник В.О. 8 червня 2020 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Публікації в міжнародних виданнях» 

лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та 

навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 43. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі:  

«Публікації в міжнародних виданнях», 8.06.2020 р. 
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6. Аспіранткою Мельник В.О. 7 липня 2020 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Пошук і аналіз літератури у Web of Science 

Core Collection» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 44. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі: 

«Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection», 7.07.2020 р. 

 

7. Аспіранткою Мельник В.О. 8 липня 2020 року взято участь у науковому 

онлайн-вебінарі на тему: «Академічна доброчесність – запорука успішного 

розвитку країни та держави» за участі лекторів: Квіта Сергія, д. філол. н., 

професора Могилянської школи журналістики, голови Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; Ярошенко Тетяни, к.і.н, доц., віце-президента з 

наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-

Могилянська академія»; Главчевської Юлії, заступника директора науково-

технічної бібліотеки, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» та Тихонкової Ірини, к.б.н., інформаційно-аналітичні 

ресурси та навчання, Clarivate на платформі WebexMeet. 

 
Рис. 45. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі:  

«Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку країни і держави», 

8.07.2020 р. 
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8. Аспіранткою Мельник В.О. 8 липня 2020 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Оновлений Journal Citation Reports» лектора 

Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання 

компанії Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 46. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі:  

«Оновлений Journal Citation Reports», 8.07.2020 р. 

 

9. Аспіранткою Мельник В.О. 9 липня 2020 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового 

доробку науковця» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на 

WebexMeet. 

 
Рис. 47. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі:  

«Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця», 9.07.2020 р. 
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10. Аспіранткою Мельник В.О. 28 січня 2021 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Web of Science Core Collection у новому 

інтерфейсі» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 48. Сертифікат аспірантки Мельник В.О. про участь у вебінарі:  

«Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі», 28.01.2021 р. 

 

11. Аспіранткою Мельник В.О. 9 лютого 2021 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Авторські профілі науковця: бонус чи 

тягар» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів 

та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 49. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Авторські профілі науковця: бонус чи тягар», 09.02.2021 р. 
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12. Аспіранткою Мельник В.О. 10 лютого 2021 року взято участь у 

науковому онлайн-вебінарі на тему: «Можливості функції референс-менеджера 

EndNote» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 

Рис. 50. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Можливості функції референс-менеджера EndNote», 10.02.2021 р. 

 

13. 11 лютого 2021 року взято участь у науковому онлайн-вебінарі на 

тему: «Розширений пошук в новому інтерфейсі» лектора Ірини Тихонкової 

експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate 

Analytics на платформі на WebexMeet. 

 

Рис. 51. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Розширений пошук в новому інтерфейсі», 11.02.2021 р. 
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14. 12 лютого 2021 року взято участь у науковому онлайн-вебінарі на 

тему: «Відкритий доступ та план S» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі на WebexMeet. 

 

Рис. 52. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Відкритий доступ та план S», 12.02.2021 р. 

 

1.  Аспіранткою Мельник В.О. 12 березня 2021 року долучилися до 

семінару «День саду у Уманському НУС» дистанційно на платформі Google 

Meet. Модератором зустрічі став доктор с.-г. наук, професор, завідувач 

кафедри плодівництва і виноградарства Володимир Заморський. 

 

Рис. 53. Скріншот із семінару «День саду у Уманському НУС», 12.03.2021 р. 
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15. 5 квітня 2021 року взято участь у науковому онлайн-вебінарі на тему: 

«Відповідальна наукометрія» лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на 

WebexMeet. 

 

Рис. 54. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Відповідальна наукометрія», 05.04.2021 р. 

 

16.  6 квітня 2021 року взято участь у науковому онлайн-вебінарі на тему: 

«Референс-менеджер EndNote: оформлення публікацій за форматом видання» 

лектора Ірини Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та 

навчання компанії Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 55. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Референс-менеджер EndNote: оформлення публікацій за форматом видання», 

06.04.2021 р. 
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17.  7 квітня 2021 року взято участь у науковому онлайн-вебінарі на тему: 

«Web of Science у новому інтерфейсі» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 56. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Web of Science у новому інтерфейсі», 07.04.2021 р. 

 

18.  8 квітня 2021 року взято участь у науковому онлайн-вебінарі на тему: 

«Презентація здобутків науковця» лектора Ірини Тихонкової експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 57. Сертифікат про участь у вебінарі:  

«Презентація здобутків науковця», 08.04.2021 р. 
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19.  9 квітня 2021 року взято участь у науковому онлайн-вебінарі на тему: 

«Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора» лектора Ірини 

Тихонкової експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії 

Clarivate Analytics на платформі на WebexMeet. 

 
Рис. 58. Сертифікат про участь у вебінарі: «Аналітичний інструмент InCites  

для науковця та адміністратора», 09.04.2021 р. 

 

20. 21 квітня 2021 року – дистанційна участь без доповіді та публікації в 

ONLINE-режимі на платформі ZOOM у IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної 

науки та освіти», що проходила на базі Науково-методичного центру ВФПО за 

підтримки ФАО.  

 

Рис. 59. Скріншот з прегляду IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної 

науки та освіти», 21.04.2021 р. 
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21. 29 квітня 2021 року взято участь у зустрічі-лекції для аспірантів з 

нагоди тижня охорони праці, що проходила за участі представників відділу 

аспірантури та докторантури та інспекторів із охорони праці на базі ВНАУ. 

 

Рис. 60. Фото зі зустрічі-лекції з нагоди тижня охорони праці, 29.04.2021 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 

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

15.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р. 

Другий  

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

7.06.2021 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
 

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 

 

  

 
 

 


