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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Демчук Ольга Андріївна 

E-mail: kush.o.a.@ukr.net 

 

ORCID: 000-0001-9124-6708 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=NJihEW4AAAAJ&hl=ru 

Researcher ID: Е-4001-2018 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2012 рр. – Вінницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8, м. Вінниця; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Організатор природокористування», 

отримала диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Екологія», отримала диплом магістра; 

14.09.2018р. – 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, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та 

лісівництва Ткачук Олександр Петрович. 

 

Сфера наукових інтересів: екологія, покращення якості вод за допомогою 

новітніх технологій, структуратори води. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради:  

Рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету 

від 26 вересня 2018 року протокол № 2 затверджено тему дисертації на здобуття 

наукового ступеню доктора філософії у редакції «Оцінка інтенсивності 

забруднення важкими металами селітебних зон міста Вінниці» та призначено 

наукового керівника к.геогр.н., доцента кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Мудрак Г.В. 

У зв’язку зі зміною об’єкта дисертаційного дослідження, рішенням Вченої 

ради університету від 28 лютого 2019 року протокол № 7 перезатверджено тему 

дисертації у редакції «Підвищення екологічної якості вод АПК методом 

структуризації» та призначено наукового керівника д.с.-г.н., доцента кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища Ткачук О.П. 
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Досвід роботи:  

1 червня – 26 червня 2016 р. – виробнича практика у Вінницькій екологічній 

інспекції, м. Вінниця; 

2 липня – 15 серпня 2019 р. – приймальна комісія у Вінницькому національному 

аграрному університеті; 

02.02.2019 – 30.06.2019 р. – асистент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників аспірантам та докторанту на засіданні Вченої ради Вінницького 

національного аграрного університету, 26.09.2018 р. 
 

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

раді тем дисертацій та призначення наукових керівників з відділом аспірантури і 

докторантури ВНАУ, 26.09.2018 р. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Рис. 3. Електронна залікова книжка аспірантки Демчук О.А. 

 

 
Рис. 4. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 24.05.2019 р. 
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної 

діяльності», 27.11.2019 р. 

 
Рис. 6. Екзамен з дисципліни «Сучасні тенденції світової агрономічної 

науки», 25.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального 

навчального плану роботи аспіранта, який затверджено на вченій раді 

університету (протокол № 2 від 26.09.2018 р.). 

 
Рис. 7. Індивідуальний план роботи аспірантки Демчук О.А. 
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База проведення досліджень: 

Дослідження за темою дисертації проводяться у лабораторії кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету. Лабораторні 

досліди також проводяться у хіміко-бактеріологічній лабораторії 

КП «Вінницяоблводоканал». Дослідні ділянки факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету. 

За результатами лабораторних досліджень та опрацьованих літературних 

джерел:   

-досліджено способи структуризації води та її якісні характеристики; 

- визначено проблеми та перспективи використання структурованої води у 

галузях АПК; 

- проаналізовано екологічні наслідки впливу структурованої води на 

агропромислове виробництво; 

- вивчено методики досліджень; 

- розроблено схему і програму досліджень; 

- визначено та вибрано структуратор проведення досліджень. 
 

 
Рис. 8. Структуратор води, який використовується для проведення досліджень 
 

 
Рис. 9. Вигляд структурованої води під мікроскопом залежно від характеру 

обробки (до і після структуризації) 
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Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Ткачук О. П., Демчук О.А. Структурована вода та перспективи її 

використання для екологізації тваринництва. Аграрна наука та харчові 

технології. 2019. № 2 (105). С. 129-138. 

2. Ткачук О.П., Демчук О.А., Кравченко В.С. Вплив структурованої води на 

енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (Raphanus sativus L.). 

Вісник УНУС. 2020. № 1. С. 67-70. 

3. Ткачук О.П., Демчук О.А. Екологічна ефективність очистки поверхневих 

вод методом структуризації, забруднених діяльністю агропромислового 

комплексу. Сільське господарство та лісівництво. 2021.  

№ 21. С. 220-232.  

4. . Ткачук О.П., Демчук О.А. Оптимізація гідрохімічного складу води в 

рослинництві методом структуризації. Збалансоване природокористування. 2021. 

№ 1. С. 76-81. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Demchuk O. Features of the use of structured water. The scientific heritage. 

Budapest, Hungary. 2020. № 47. P. 11-14. 

2. Демчук О.А. Перспективи використання структурованої води у галузях 

АПК. Slovak international scientific journal. Bratislava. Slovakia. 2020. №. 41.           

Р. 6-9. 

Матеріали конференцій 

1. Ткачук О.П., Демчук О.А. Вплив магнітного поля на фізико-хімічні 

властивості води. Eurasian scientific congress: Abstracts of III Іnternational scientific 

and practical conference. 22-24 march 2020. Barcelona. С. 32-38. 

2. Ткачук О.П., Демчук О.А. Відновлення стану ґрунтів внесенням 

структурованої води. VinSmartEco: збірник матеріалів І Міжнародної науково-

практичної конференції. 16-18 травня 2019 р. Вінниця. 2019. С. 268-269. 

3. Демчук О.А., Ткачук О.П. Напрями використання структурованої води в 

галузях АПК в умовах зміни клімату. Кліматичні зміни та сільське господарство. 

Виклик для аграрної науки та освіти: тези ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. 10-12 квітня 2019 р. Київ-Миколаїв-Херсон. 2019. С. 119-122. 

4. Ткачук О.П., Демчук О.А. Структурація води за допомогою тонких 

енергій. Dynamics of the development of world science: Abstracts of VI international 

Scientific and Practical Conferenсe. 19-21 February 2020. Vancouver. Canada.  

С. 1135-1141. 

5. Демчук О.А. Вплив структурованої води на енергію проростання. Наука 

ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 22-23 квітня 2020 р. 

Бердянськ. С. 17-18.  
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6. Демчук О.А., Антко Р.А. Роль води для підвищення урожайності 

зернових культур. Scientific achievements of modern society: Abstracts of IX 

International Scientific and Practical Conference. 28–30 April 2020. Liverpool. United 

Kingdom. С. 475-479.  

7. Демчук О.А. Ефективність оптимізації складу води в рослинництві 

методом структуризації. Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та 

перспективи розвитку», 14 травня 2021 р. 

8. Демчук О.А. Екологічна ефективність очистки поверхневих вод методом 

структуризації. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Актуальні питання науки», 31 травня 2021 р. С 8-10. 

Участь у конференціях 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», 21-22 березня 2019 р., Чернятинський коледж ВНАУ, Чернятин. 

Тема доповіді: «Структурована вода та перспективи її використання для 

екологізації тваринництва». 

2. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів 

«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 23-24 квітня                        

2019 р., ВНАУ, Вінниця. Тема доповіді: «Структурація води: поняття та 

екологічні перспективи». 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та 

сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня  

2019 р., МНАУ, Київ-Миколаїв-Херсон. Тема доповіді: «Напрями використання 

структурованої води в галузях АПК в умовах зміни клімату». 

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16 травня 2019 р., ВНАУ, 

Вінниця. Тема доповіді: «Напрями використання структурованої води в галузях 

АПК». 

5.Міжнародна науково-практична конференція «VinSmartEco», 

16-18 травня 2019 р., Вінниця. Тема доповіді: «Відновлення стану ґрунтів 

внесенням структурованої води». 

6. VI International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the 

development of world science», 19-21 February 2020, Vancouver, Canada. Тема 

доповіді: «Структурація води за допомогою тонких енергій». 

7. III Іnternational scientific and practical conference «Eurasian scientific 

congress», 22-24 march 2020, Barcelona. Тема доповіді: «Вплив магнітного поля на 

фізико-хімічні властивості води». 

8. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ 

тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 22-23 квітня 2020 р., 

Бердянськ. Тема доповіді: «Вплив структурованої води на енергію проростання». 
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9. IX International Scientific and Practical Conference «Scientific achievements 

of modern society», 28-30 April 2020, Liverpool, United Kingdom. Тема доповіді: 

«Роль води для підвищення урожайності зернових культур». 

10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», 14-15 травня 2020 р., м. Вінниця. Тема доповіді: «Вплив 

структурованої води на енергію проростання та схожість насіння». 

11. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання науки», м. Бердянськ, 31 травня 2021 р. Тема доповіді: «Екологічна 

ефективність очистки поверхневих вод методом структуризації».  

 

 
Рис. 10. Наукова публікація у фаховому журналі «Вісник УНУС», 2020р., № 1 
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Рис. 11. Наукова публікація у зарубіжному журналі «The scientific heritage»,  

2020 р., № 47 

 
 
 

   
 

Рис. 12. Наукова публікація у зарубіжному журналі «Slovak international scientific 

journal», 2020 р., № 41 
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Рис. 13. Наукова публікація у фаховому журналі «ВНАУ», 2021р., № 1 

 

 

Рис. 14. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у 

виробництво продукції бджільництва», 21-22.03.2019 р. 
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Рис. 15. Сертифікат про участь у Всеукраїнській науковій конференції 

аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан 

та перспективи», 23-24.04.2019 р. 

 

 

Рис. 16. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

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

освіти», 10-12.04.2019 р. 
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Рис. 17. Сертифікат про участь у Міжнародій науково-практичній 

конференції «VinSmartEco», 16-18.05.2019 р. 

 

Рис. 18. Сертифікат про участь у VI International Scientific and Practical 

Conference, 19-21.02.2020 р. 
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Рис. 19. Сертифікат про участь у III Іnternational scientific and practical 

conference, 22-24 march 2020 

 

 

Рис. 20. Сертифікат про участь у ІV Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції, 22-23.04.2020 р. 
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Рис. 21. Сертифікат про участь IX International Scientific and Practical 

Conference, 28-30 April 2020 

 

Рис. 22. Сертифікат про участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції, «Актуальні питання науки», 31.05.2021 р. 
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 Рис. 23. Участь аспірантки Демчук О.А. на науково-практичних конференціях  

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативні тематики: 

Ініціативна тематика «Екологічна стійкість агроекосистем на основі 

використання технологій ефективних мікроорганізмів в умовах Лісостепу 

правобережного», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної та 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0116U003899), термін виконання: 2017-2019 рр. Рішення засідання 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища про прикріплення до 

тематики (протокол № 4 від 08 жовтня 2018 р.). 

У зв'язку із закінченням терміну попередньої ініціативної тематики разом з 

науковим керівником відкрила нову (де є відповідальним виконавцем) 

«Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічної та економічної 

інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0119U101696), термін виконання: 2019-2022 рр. Рішення засідання кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища про прикріплення до тематики 

(протокол № 14 від 18 лютого 2019 р.).  
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Рис. 24. Програма  та календарний план НДДКР «Підвищення екологічної якості 

вод АПК методом структуризації» (0119U101696) 
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Цитування наукових публікацій: 

 

Рис. 25. Профіль аспірантки Демчук О.А. у «Google Scholar» 
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Рис. 26. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0001-9124-6708) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( T-4001-2018) 

https://publons.com/researcher/T-4001-2018/
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика 

Розпочала свою педагогічну діяльність з лютого 2020 року на посаді 0,5 

ставки асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Вінницького національного аграрного університету. 

За період роботи на посаді асистента кафедри виконала загальне навчальне 

навантаження у 2019-2020 навчальному році 188 годин, для студентів: 

1. «Системний аналіз якості навколишнього середовища» для студентів 1 

курсу групи Е 19-1 Маг факультету агрономії та лісівництва денної форми 

навчання ОС «Магістр» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 

101 «Екологія». 

2. «Моніторинг довкілля» для студентів 3 курсу груп Е 17-1 та Е 17-2 

факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання ОС «Бакалавр» галузі 

знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія». 

3. «Ландшафтна екологія» для студентів 2 курсу групи Е 18-1 факультету 

агрономії та лісівництва денної форми навчання ОС «Бакалавр» галузі знань                       

10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія». 

4. «Загальна екологія» для студентів 1 курсу групи Е 19-1 факультету 

агрономії та лісівництва денної форми навчання ОС «Бакалавр» галузі знань 10 

«Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія». 

5. «Основи ветеринарної екології» для студентів 1 курсу групи Вет 19-1 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної 

форми навчання ОС «Бакалавр» галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина», 

спеціальності – 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза». 

Під час роботи асистентом на кафедрі було проведено відкрите практичне 

занятят 14 травня о 9:30 год. в режимі онлайн відеоконференції (з використанням 

платформи Zoom) для студентів 1-го курсу спеціальності 101-Екологія денної 

форми навчання факультету агрономії та лісівництва на тему: «Біоіндикація і її 

роль в екологічних дослідженнях. Екологічні особливості рослин, що ростуть на 

різних ґрунтах». До практичного заняття долучились завідувач кафедри екології 

та охорони навколишнього середовища д.с.-г.н., професор Разанов С.Ф., голова 

НМК факультету агрономії та лісівництва к.геогр.н., доцент Мудрак Г.В., к.с-

г.н.,старший викладач Гуцол Г.В., асистенти кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища: Врадій О.І., Вергеліс В.І. 
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Рис. 28. Відкрите практичне заняття в режимі онлайн відеоконференції (з 

використанням платформи Zoom), 14.05.2020 р. 

В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020 – 02.10.2020 р., було 

проведено відкрите практичне зайняття з дисципліни «Моніторинг довкілля», яке 

відбулось 29.09.2020 року (перша пара 08:00) в аудиторії 2420 для студентів 3 

курсу групи Е-18-1 факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання 

на тему «Біоіндикація і її роль в екологічних дослідженнях. Екологічні 

особливості рослин, що ростуть на різних ґрунтах». 

 
Рис. 29. Проведення відкритого практичного заняття 29.09.2020 року 
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Відбулось зарахування педагогічної практики на кафедрі екології та 

охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва 

загальним обсягом 3 кредити ЄКТС (90 год.) з найвищим балом (100 А) 

відповідно до пункту 3.14. Положення про педагогічну практику здобувачів вищої 

освіти ступення доктора філософії у Вінницькому національному аграрному 

університеті, затверджено Вченою радою ВНАУ від 28.02.2020 р. протоколом 

№ 9. 

 
Рис. 30. Захист звіту з педагогічної практики, 29.09.2020 р. 

Дані впровадження розміщено у практичному матеріалі. За результатами  

впровадження в навчальний процес ВНАУ було отримано відповідну довідку. 

 
Рис. 31. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи у навчальний процес кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища 
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Вебінари: 

9 та 10 червня 2020 року взяла участь у серії вебінарів із використання бази 

даних WEB OF SCIENCE. Теми вебінарів: «Критерії та процедури відбору видань 

до Web of Science Core Collection» та «Що нам готує новий інтерфейс Web of 

Science Core Collection». На вебінарах було розглянуто критерії якості наукових 

видань, процедура подачі видання для оцінки та критерії, за якими проходить 

відбір.  
 

 
 

 
Рис. 32. Сертифікати про прослуховування вебінарів, 09.06.-10.06.2020 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 

18.06.2019 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
20.06.2019 р. 

Другий 

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

15.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р. 

Третій     

Четвертий     

 

 

Рис. 33. Звітування аспірантки Демчук О.А. про виконання індивідуального плану 

роботи аспіранта на вченій раді факультету агрономії та лісівництва, 

 20.06.2019 р. 
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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 
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РОЗДІЛ 7. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ                 

1. 10 жовтня – 2 грудня 2018 року брала участь у Грантовому конкурсі 

UKRSIBBANK для молодих екологів: Climate Changemakers Awards. 

 

Рис. 34.Учасники Грантового конкурсуUKRSIBBANK для молодих екологів: 

Climate Changemakers Awards. 

 

2. 21 лютого 2019 року взяла участь у семінарі на тему «Можливості 

платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання», який 

відбувся на базі Вінницького національного аграрного університету та був 

проведений Тихонковою Іриною Олександрівною (представник Clarivate Analytics 

в Україні). 

 

Рис. 35. Семінар на тему «Можливості платформи Web of Science для якісних 

наукових досліджень та навчання», 21 лютого 2019 року 
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3. 6 червня 2019 року в рамках Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового 

виробництва» на базі ВНАУ для викладацького складу та аспірантів відбулась 

лекція директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії 

аграрних наук України, д.е.н., професора, академіка НААНУ Сичевського 

Миколи Петровича на тему «Харчова промисловість як основа продовольчої 

безпеки та розвитку держави». 

 

Рис. 36. Лекція директора Інституту продовольчих ресурсів НААНУ,  доктора 

економічних наук, професора, академіка, члена-кореспондента НААНУ 

Сичевського Миколи Петровича 

4. 11 жовтня 2019 року брала участь у святкуванні 37-ї річниці Вінницького 

національного аграрного університету. Відвідала святковий концерт. 

 

Рис. 37. Святкування 37-ї річниці Вінницького національного аграрного 

університету, 11.10.2019 р. 
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5. 24-25 жовтня 2019 року взяла участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної 

безпеки держави» на базі Вінницького національного аграрного університету з 

метою обговорення питань ризиків та позитивів запровадження ринку землі в 

Україні. Реєструвала учасників пленарного засідання. 

 

Рис. 38. Реєстрація учасників у Міжнародній науково-практичній 

конференції 

 

6. В лютому 2020 року взяла участь у конкурсі серед здобувачів вищої 

освіти по відбору експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти (НАЗЯВО)  для проведення акредитації освітніх програм зі спеціальності 

201 – агрономія. В рамках конкурсу було прослухано онлайн курс на платформі 

Prometheus, загальною тривалістю приблизно трьох годин,  орієнтований на 

здобуття слухачами всіх необхідних теоретичних знань, ознайомлення із 

процедурою акредитації освітніх програм, критеріями оцінювання та роллю 

експерта. За підсумками прослуховування онлайн курсу було пройдено 

контрольне тестування. 

 


