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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Миронова Ганна Володимирівна  

 

 

E-mail: annmyr22@gmail.com 

 

ORCID: Anna Myronova  

https://orcid.org/0000-0001-8401-6138 

Researcher ID: T-9201-2018 

Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations? 

user=&pli=1&user=vegROrwAAAAJ  

 

Освіта: 

01.09.2000 – 30.05.2007 рр. – Комунальний заклад Мончинська загальноосвітня 

школа I-II ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області; 

01.09.2007 – 30.05.2012 рр. – Комунальний заклад Загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 35 Вінницької міської ради; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет обліку та аудиту, спеціальність «Облік і аудит», диплом спеціаліста 

(заочна форма навчання); 

01.09.2018 – 27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет агрономії та лісівництва, спеціальність «Агрономія», диплом магістра; 

08.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності  

201 – агрономія кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

факультету агрономії та лісівництва. 
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Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач 

кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур факультету агрономії 

та лісівництва Мазур Олександр Васильович. 

 

Сфера наукових інтересів: сільське господарство, рослинництво, картоплярство, 

передпосівна обробка насіння.  

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в 

умовах Лісостепу правобережного», яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2  

від 26.09.2018 р.) 

 

Рис. 1. Затвердження теми дисертаційного дослідження на засіданні Вченої 

ради Вінницького національного аграрного університету, 26.09.2018 р. 
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Рис. 2. Аспірантка Миронова Г.В. з науковим керівником канд. с-г наук, 

доцентом, завідувачем кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур Мазуром О.В. 

 

Досвід роботи:  

24.01.2017 – 13.04.2017 рр. – завідувач складу готової продукції, ФГ «Ольвія – С», 

с. Сопин, Погребищенський район, Вінницька область. 

13.04.2017 – по теперішній час – агроном-овочівник, ФГ «Ольвія – С», с. Сопин, 

Погребищенський район, Вінницька область. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 

Рис. 3. Електронна залікова книжка аспірантки другого року навчання  

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

28.11.2019 р. 

 

Рис. 5. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 
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Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в агрономії», 

25.11.2019 р. 

 

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

23.11.2020 р. 
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Рис. 8. Складання заліку з дисципліни  «Методика викладання у вищій школі»,  

26.11.2020 р. 

 

Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 20.05.2021 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

 

Індивідуальний план роботи аспіранта затверджено на засідання Вченої 

ради університету (протокол № 2 від 27.09.2018 р.). 

 

Рис. 10. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки  

Миронової Г.В. 
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База проведення досліджень: 

Метою досліджень є виявлення особливостей росту, розвитку та 

формування врожайності і якості сортів картоплі в залежності від технологічних 

прийомів вирощування та передпосівної обробки насіння в умовах Лісостепу 

Правобережного.  

Основні завдання досліджень: з’ясувати особливості росту і розвитку 

рослин сортів картоплі різних груп стиглості залежно від попередників, 

удобрення, строків, способів та густоти садіння; визначити особливості 

фотосинтетичної діяльності рослин сортів картоплі під впливом досліджуваних 

факторів вирощування; дослідити ефективність доз і способу внесення  

мінеральних добрив на формування поживного і водного режимів ґрунту; 

визначити вплив досліджуваних факторів на формування врожаю та якості бульб 

сортів картоплі; обґрунтувати економічну та енергетичну доцільність 

досліджуваних елементів технології вирощування. 

Об’єкт досліджень – процеси росту, розвитку та формування врожаю і 

якості бульб сортів картоплі різних груп стиглості за застосовуваних 

технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного. 

Предмет досліджень – сорти картоплі різних груп стиглості, ріст та 

розвиток рослин, фотосинтетична діяльність, удобрення, строки, способи та 

густота садіння, урожайність і якість бульб. 

Проведено польові та лабораторні дослідження. Здійснено фенологічні 

спостереження за ростом і розвитком таких сортів картоплі: Бела Роса, Сорая, 

Гранада та Прада. Проведено фенологічні спостереження за ростом і розвитком 

вищеперерахованих сортів картоплі за використання різних елементів системи 

удобрення, строків, способів, густоти садіння та передпосівної обробки насіння у 

фази появи сходів, бутонізації, початку та масового цвітіння, достигання. 

Визначено середню кількість бульб у гнізді та середню масу однієї бульби. 

Зібрано та проаналізовано урожай першого року досліджень, насіннєвий матеріал 

охолоджено та поміщено у холодильну камеру. Проведено спостереження за 

картоплею в період спокою. Закладено дослід другого року, проводяться 
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спостереження. 

Досліди проводяться на базі фермерського господарства «Ольвія – С», 

с. Сопин Погребищенського району Вінницької області. 

 

Рис. 11. Дослідна ділянка рослин картоплі сорту Бела Роса, с. Сопин,  

26.04.2020 р. 
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Рис. 12. Дослідна ділянка рослин картоплі сорту Сорая та Бела Роса, с. Сопин 
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Рис. 13. Дослідна ділянка рослин картоплі сорту Гранада та Бела Роса,  

с. Сопин, 01.05.2020 р. 
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Рис. 14. Дослідна ділянка рослин картоплі сорту Сорая та Прада, с. Сопин,  

21.05.2020 р. 

 

Рис. 15. Дослідна ділянка рослин картоплі сорту Бела Роса та Сорая, с. Сопин, 

29.05.2020 р. 
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Рис. 16. Дослідна ділянка рослин картоплі сорту Бела Роса та Гранада, с. Сопин,  

29.05.2020 р. 

 

Рис. 17. Загрузка саджалки. Сорт Лабелла, с. Сопин, 11.05.2021 р.  
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Рис. 18. Сходи картоплі, с. Сопин, 09. 06.2021 р. 
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Рис. 19. Підготовка ґрунту  перед посадкою, с. Сопин, 2021 р.  

 
Рис. 20. Коренева система сорту Прада, с. Сопин, 2021 р. 
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Рис. 21. Картопля сорту Гранада на дослідному полі, с. Сопин, 2021 р. 
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Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична конференція «TENDENZE ATTUALI 

DELLA MODERNA RICERCA SCIENTIFICA», 5 червня 2020 р., Штутгарт, 

Німеччина. Тема доповіді: «Сучасні підходи до впроваження новітніх технологій 

агровиробництва картоплі».  

1. The 11 th International scientific and practical conference «Actual trends of 

modern scientific research». Munich. Germany. 6-8 June 2021. Тема доповіді: 

«Вплив застосування добрив на урожайність та якість  картоплі». 

2. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених». м. Вінниця. 14-

15 травня 2021 року. Тема доповіді: «Оптимізація технологічних прийомів 

вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни 

клімату». 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

 

Рис. 22. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське 

господарство та лісівництво», 2020 р. № 20 
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Рис. 23. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське 

господарство та лісівництво», 2021 р. № 21 

 

Наукові публікації в зарубіжних журналах 

 

   

Рис. 24. Зарубіжний науковий журнал «The scientific heritage»,  № 48, 2020 р., 

включений до наукометричної бази Index Copernicus 
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Матеріали наукових конференцій 

  

Рис. 25. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ΛΌГOΣ 

«Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica», 05.06.2020 р. 

 

   

Рис. 26. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ΛΌГOΣ 

«Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica», 05.06.2020 р. 
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Рис. 27. Збірник тез доповідей ХІ International Scientific and Practical Conference, 

Germany, 6-8 June 2021 

 

Участь у наукових конференціях 

 



25 
 

 

Рис. 28. Міжнародна науково-практична конференція «Tendenze attuali della 

moderna ricerca scientifica», 05.06.2020 р. 

 

Рис. 29. Сертифікат ХІ International Scientific and Practical Conference, 

Germany, 6-8 June 2021 
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Рис. 30. Програма про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

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

14-15.06.2021 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Врожайні властивості сортів картоплі залежно від 

удосконалення технологічних прийомів вирощування» з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0117U006162), термін виконання: 2017 – 2020 роки. 

Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Поліщук І.С. Рішення засідання кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур про прикріплення до тематики 

(протокол № 4 від 24.09.2018 р.) 

Ініціативна тематика «Врожайні властивості сортів насіннєвої картоплі 

залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування» з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0121U110776), термін виконання: 2021 – 2023 

роки. Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Мазур О.В.  
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Рис. 31. Програма ініціативної тематики «Врожайні властивості сортів 

картоплі залежно від удосконалення технологічних прийомів вирощування» 
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Рис. 32. Календарний план ініціативної тематики «Врожайні властивості 

сортів картоплі залежно від удосконалення технологічних прийомів 

вирощування» 
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Рис. 33. Програма ініціативної тематики «Врожайні властивості сортів 

насіннєвої картоплі залежно від оптимізації технологічних прийомів 

вирощування» 
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Рис. 34. Календарний план ініціативної тематики «Врожайні властивості 

сортів насіннєвої картоплі залежно від оптимізації технологічних прийомів 

вирощування» 
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Цитування наукових публікацій:  

 

Рис. 35. Міжнародний ідентифікатор автора ORCIDID (0000-0001-8401-6138) 

 

 

Рис. 36. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS) 

(T-9201-2018) 
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Рис. 37. Профіль аспірантки Миронової Г.В. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Вебінари 

Аспіранткою Мироновою Г.В було прийнято участь у серії наукових 

вебінарів щодо можливостей використання ресурсів платформи Web of Science 

CoreCollection з метою їх ефективного використання у своїй науковій та 

інноваційній діяльності. Вебінари присвячені особливостям оновленого 

інтерфейсу платформи Web of Science Core Collection, можливостям та функціям 

референс-менеджера EndNote, формуванню авторських профілів науковців. 

Протягом вебінарів 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, Webof Science Core Collection. Лектором вебінарів, які організовує 

компанія Clarivate, виступила ксперткакомпанії з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання Ірина Тихонкова. 

 

 
Рис. 38.Сертифікат учасника вебінару «Що нам готує новий інтерфейс 

Web of Science Core Collection», 10.06.2020 р. 
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Рис.39. Сертифікат учасника вебінару «Новий інтерфейс Web of Science», 

08.12.2020 р 

 

Рис. 40. Сертифікат Миронової Г.В. за участь у вебінарі на тему «Відповідальна 
наукометрія», 5.04.2021 р. 

Сертифікат  
 

засвідчує, що 8 грудня 2020 року 

 

Hanna Myronova 

прослухав(ла) вебінар  

 

Новий інтерфейс Web of Science 

 
Тривалістю одна година 

 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 

Інформаційно-аналітичні ресурси  

та навчання,  

Clarivate  

Сертифікат  
 

засвідчує, що 5 квітня 2021 року 

 

Anna Myronova 
 

прослухав(ла) вебінар  
 

Відповідальна наукометрія 

 
Тривалість одна година 

 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 

Інформаційно-аналітичні ресурси  

та навчання,  

Clarivate  
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Рис. 41. Сертифікат Миронової Г.В.. за участь у вебінарі на тему «Референс-

менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання», 6.04 2021 р. 

 

Рис. 42. Сертифікат Миронової Г.В. за участь у вебінарі на тему «Web of Science 

у новому інтерфейсі», 7.04.2021 р. 

Сертифікат  
 

засвідчує, що 6 квітня 2021 року 

 

Anna Myronova 
 

прослухав(ла) вебінар  
 

Референс-менеджер EndNote:  

оформлення публікації за форматом видання 

 

 
Тривалість одна година 

 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 

Інформаційно-аналітичні ресурси  

та навчання,  

Clarivate  

Сертифікат  
 

засвідчує, що 7 квітня 2021 року 

 

Hanna Myronova 
 

прослухав(ла) вебінар  
 

Web of Science у новому інтерфейсі 

 

 
Тривалість одна година 

 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 

Інформаційно-аналітичні ресурси  

та навчання,  

Clarivate  



36 
 

 

Рис. 43. Сертифікат Миронової Г.В. за участь у вебінарі на тему «Презентація 

здобутків науковця», 8.04.2021 р. 

 
Рис. 44. Сертифікат Миронової Г.В. за участь у вебінарі на тему «Аналітичний 

інструмент InCites для науковця та адміністратора», 9.04.2021 р. 

Сертифікат  
 

засвідчує, що 8 квітня 2021 року 

 

Hanna Myronova 
 

прослухав(ла) вебінар  
 

Презентація здобутків науковця 

 
Тривалість одна година 

 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 

Інформаційно-аналітичні ресурси  

та навчання,  

Clarivate  

Сертифікат  
 

засвідчує, що 9 квітня 2021 року 

 

Hanna Myronova 
 

прослухав(ла) вебінар  
 

Аналітичний інструмент InCites для науковця та 

адміністратора 

 
Тривалість одна година 

 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 

Інформаційно-аналітичні ресурси  

та навчання,  

Clarivate  
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Рис. 45. Сертифікат Миронової Г.В. за участь у вебінарі на тему «Оформлення 

публікації за форматом видання», 7.06.2021 р. 

  

Сертифікат  
 

засвідчує, що 7 червня 2021 року 

 

Hanna Myronova 
 

Взяв(ла) участь у вебінарі 
 

Оформлення публікації  

за форматом видання 
 

 

Тривалість заходу одна година 

 

 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 

Консультант з регіональних рішень 

Clarivate  
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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 

Рослинництва, 

селекції та 

біоенергетичних 

культур 

12.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р.  

Другий 

Рослинництва, 

селекції та 

біоенергетичних 

культур 

10.06.2021 р. 
Агрономії та 

лісівництва 

 

18.06.2021 р. 

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 

 

  

 

 


