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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Овчарук Віталій Віталійович 

E-mail: Ovcharukvitaly1994@gmail.com     

ORCID: 0000-0001-9124-6708                                                    

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZlsnsQEA

AAAJ&hl=ru 

Researcher ID: T-4774-2018              

                                                               

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2010 рр. – Сапіжанська середня загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів №1, с. Сапіжанка, Шаргородського р-н., Вінницької обл.; 

01.09.2010 – 30.06.2012 рр. – Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки 

в галузі науки, смт. Тиврів, Тиврівського р-н., Вінницької обл. фізико-

математичний факультет; 

01.09.2012 – 28.02.2016 рр. – Одеський національний політехнічний університет, 

інститут комп’ютерних систем, спеціальність «Інформаційні управляючі системи 

і технології», диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 30.01.2018 рр. – Одеський національний політехнічний університет, 

інститут комп’ютерних систем, спеціальність «Інформаційні управляючі системи 

і технології», диплом магістра; 

14.09.2018р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, відділ аспірантури і докторантури, аспірант зі спеціальності 201 – 

Агрономія. 

 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович. 

 

Сфера наукових інтересів: екологія, вплив сидератів на агроекологічний стан 

грунту. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради: «Оцінка впливу сидератів і 

відходів рослинництва на агроекологічний стан ґрунту та якість продукції в 

умовах Лісостепу правобережного», яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 7 від 28 лютого 

2019 року). 

https://scholar.google.com/citations?user=ZlsnsQEAA
https://scholar.google.com/citations?user=ZlsnsQEAA
https://publons.com/researcher/T-4001-2018/
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи  

 

Досвід роботи:  

13.06.2016 – 28.02.2018 р. – інженер-програміст в Одеській національній 

юридичній академії; 

14 вересня – 2 жовтня 2020 р. – педагогічна практика на кафедрі екології та 

охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного 

університету, м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Рис. 2. Електронна залікова книжка 

 

 
Рис.3. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 24.05.19 р. 
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Рис. 4. Складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної 

діяльності», 27.11.19 р. 

 
Рис. 5. Екзамен з дисципліни «Сучасні тенденції світової агрономічної 

науки», 25.11.20 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

 
Індивідуальний план роботи аспіранта: 

 
Рис. 6. Складання індивідуальний плану роботи 

 

 
Рис. 7. Дослідження на базі кафедри екології 

 
База проведення досліджень:  Дослідження проводились у лабораторії кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного 

аграрного університету.  Дослідні ділянки факультету агрономії та лісівництва 

Вінницького національного аграрного університету. 
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Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Разанов С.Ф., Ткачук О. П., Овчарук В. В., Кравченко В. С. «Оцінювання 

хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення 

сільськогосподарських угідь важкими металами». Вісник УНУС. №2. 2017. С. 40-

43. 

 
Рис. 8. Стаття в журналі Вісник УНУС 

 

2. Ткачук О.П., Овчарук В.В., Екологічний потенціал зернобобових культур у 

сучасній інтенсивній сівозміні. Сільське господарство та лісівництво. 2020. 

№ 18. С. 161 – 171. 

 
Рис. 9. Стаття в журналі Сільське господарство та лісівництво, ВНАУ  
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3. С.Ф. Разанов, А.М. Разанова, Овчарук В.В., Вплив рівня забруднення ґрунтів 

важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої 

(sílybum mariánum). Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 14.  

С. 196 – 205. 

 
Рис. 10. Стаття в журналі Сільське господарство та лісівництво ВНАУ 

 

4. С.Ф. Разанов, О.П. Ткачук, Овчарук В.В., Вплив рівня забруднення ґрунтів 

важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої 

(sílybum mariánum). Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 165 – 169. 

  
Рис. 11. Стаття в науково практичному журналі Збалансоване 

природокористування Київ  
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5. Ткачук О. П., Овчарук В. В. Екологічний потенціал зернобобових культур 

у сучасній інтенсивній сівозміні. Сільське господарство та лісівництво. ВНАУ 

2020. № 18. с. 161 – 168. (0,8 друк арк., особистий внесок – 0,35 друк. арк. ) 

   

Рис.12. Стаття в науковому журналі“Сільське господарство та 

лісівництво” 

 

 

6. Victor Mazur, Ihor Didur, Oleksandr Tkachuk, Hanna Pantsyreva, Vitaliy 

Ovcharuk. Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the 

context of climate change. Scientific horizonts. Polissia National University. 2021. № 1. 

P. 54 – 61. (0,8 друк арк., особистий внесок – 0,15 друк. арк.) 

   
 

Рис.13. Стаття в науковому журналі «Scientific horizons» 
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Ovcharuk V. Biomass potential of post-harvest residues as an organic fertilizers The 

scientific heritage. 2020. № 49. P. 4 – 7. 

 
Рис. 14. Стаття  у журналі «The scientific heritage» 

 

Матеріали конференцій 

 

1. Овчарук В. В., «Побічна продукція рослинництва – альтернатива поповнення 

органічної речовини грунту». Dynamics of the development of world science. 

Vancouver, Canada. 2020. № 9. P. 781 – 788 

2. Ткачук О. П., Овчарук В. В., «Потенціал біомаси побічної продукції 

рослинництва для удобрення ґрунту». Scientific achievements of modern society. 

Liverpool, United Kingdom. 2020. № 9. P. 1069 – 1076.  
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Участь у конференціях 

 

Рис. 15. Пленарне засідання  на Міжнародній науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Молодіжний науковий форум», 23-24 квітня 2019 р., ЛК ВНАУ, м. 

Ладижин. Тема доповіді: «Вплив сумісного використання соломи та сидератів на 

агроекологічний стан грунту Лісостепу правобережного». 

 

Рис. 16. Сертифікат про участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Молодіжний науковий форум» 
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2. 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 «Пріоритети вирощування сидеральних культур в умовах 

інтенсивного землеробства». 

 

Рис. 17. Сертифікат про участь у міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції молодих вчених. «Проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» 

3. IX International Scientific and Practical Conference «Scientific achievements 

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

«Вплив соломи пшениці озимої на хімічний стан грунту». 

 

Рис. 18. Сертифікат про участь IX International Scientific and Practical 

Conference, 28-30 April 2020 
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4. IX International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the 

development of world science», 13-15 May 2020, Vancouver, Canada. Тема доповіді: 

«Потенціал органічних решток як аналог сидератів».  

 

Рис. 19. Сертифікат про участь у IX International Scientific and Practical 

Conference, 13-15 May 2020 

 

5. 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: 

«Перспективи застосування сидератів для зменшення забруднення ґрунтів 

важкими металами». 

 

Рис. 20. Виступ на Міжнародній науково-практичній інтернет конференція 

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового 

сектора економіки в умовах конвергенції» 
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6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація європейського 

зеленого курсу в україні: погляд молодих учених» 14-15 травня 2021 року, ВНАУ, 

Вінниця. Тема доповіді ««Вплив зернобобових культур на агроекологічний стан 

ґрунту в сучасній інтенсивній сівозміні» 

   
Рис .21. Сертифікат про участь всеукраїнській науково-практичній 

конференції, 14-15 травня 2021року 

 

Участь у науково-дослідній роботі: Ініціативна тематика «Екотоксикологічна 

оцінка харчових недеревних лісових рослинних ресурсів Лісостепу 

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

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0119U101696), термін виконання: березень 2019 року  – червень 2022 

року. 
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Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 22. Профіль аспіранта Овчарука В.В. у «Google Scholar» 

 

 

 

Рис. 23. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0002-0170-4291) 
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Рис. 24. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( T-4774-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика  

З 14.09.2020 по 02.10.2020 проходив педагогічну практику на кафедрі 

екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного 

аграрного університету. 

За період проходження педагогічної практики самостійно підготував та 

провів відкриту лекцію студентам 2 курсу груп Е-19-1, Е-19-2 факультету 

агрономії та лісівництва з дисципліни «Екотрофологія», на тему «Складання 

харчових раціонів». Також провів практичне заняття з дисципліни «Екологія», на 

тему «Складання і функціонування біосфери, глобальні процеси в біосфері» на 

кафедрі екології та охорони навколишнього середовища для студентів 2 курсу, 

групи ТУР-20-1. 

 

  
Рис. 25. Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Екотрофологія», на тему 

«Складання харчових раціонів» 

Зарахування педагогічної практики на кафедрі екології та охорони 

навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва загальним 

обсягом 3 кредити ЄКТС (90 год.) з балом (90 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. 
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Рис. 26. Захист звіту з педагогічної практики 

 

 
Рис. 27. Довідка про впровадження результатів дисертації в навчальний процес 
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Вебінари: 

1. 10 червня 2020 року був присутній на вебінарі із використання бази даних 

WEB OF SCIENCE. Тема вебінару: «Критерії та процедури відбору видань до 

Web of Science Core Collection». Протягом вебінару було розглянуто критерії 

якості наукових видань, процедура подачі видання для оцінки та критерії, за 

якими проходить відбір.  

 
Рис. 28. Сертифікат про прослуховування вебінару «Критерії та процедури 

відбору видань до Web of Science Core Collection» 

2. 5 та 8 квітня 2021 року прослухав вебінари із використання бази даних WEB OF 

SCIENCE. 

 

Рис. 29. Сертифікат про прослуховування вебінару «Відповідальна наукометрія» 
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Рис. 30. Сертифікат про прослуховування вебінару «Презентація здобутків 

науковця» 
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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 

Агрономії та 

лісівництва 

 

20.06.2019 

Другий 

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

15.06.2020 

Агрономії та 

лісівництва 

 

16.06.2020 

Третій 

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

07.06.2021 

Агрономії та 

лісівництва 18.06.2021 

 


