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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Швидкий Павло Андрійович 

E-mail: pavlo-shvydkij@ukr.net 

ORCID: Pavlo Shvydkij https://orcid.org/0000-0001-9437-1619 

ResearcherID: Т-3264-2018 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations? 

user=gnZ9fA0AAAAJ&hl=uk&authuser=1 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2010 рр. – Середня загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 12, м. Вінниця; 

01.09.2010 – 30.06.2014 рр. – Вінницький транспортний коледж, відділення 

лісового господарства, спеціальність «Лісове господарство», отримав диплом 

молодшого спеціаліста; 

01.09.2014 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Лісове та садово-паркове 

господарство», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Садово-паркове господарство», 

отримав диплом магістра. 

01.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання   зі   спеціальності 

201 – агрономія кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва 

та виноградарства факультету агрономії та лісівництва 

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор кафедри лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та 

лісівництва Вдовенко Сергій Анатолійович. 

Сфера наукових інтересів: агрономія, технології вирощування овочевих 

культур, вплив біопрепаратів на ріст та розвиток овочевих культур. 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету про 

затвердження: «Оптимізація елементів технології вирощування солодкого 

перцю (Capsicum annuum L.) в умовах Лісостепу Правобережного України», 

затверджено на засіданні Вченої Ради Вінницького національного аграрного 

mailto:pavlo-shvydkij@ukr.net
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університету, протокол № 2 від 26.09.2018 р. 

Рис. 1. Аспіранти першого року навчання після затвердження тем 
дисертаційних робіт та призначення наукових керівників, ВНАУ, 26.09.2018 р. 

 

Рис. 2. Написання схеми роботи досліду з науковим керівником д.с-г.н. 

професором кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства Вдовенком С.А. 

Досвід роботи 

10.03.2014 – 31.08.2016 рр. – оператор комп’ютерного набору у приватному 

підприємстві «Калина», м. Вінниця; 

10.09.2017 – 20.08.2018 рр. – старший лаборант кафедри садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства, агрономічного факультету ВНАУ; 

09.09.2019 р. – по теперішній час – асистент кафедри лісового, садово- 

паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та 

лісівництва ВНАУ, за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

 
Рис. 3. Електрона залікова книжка аспіранта із ЕСУ «Сократ» Швидкого П.А. 
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Рис. 4. Складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної діяльності», 

27.11.2019 р. 

 

Рис. 5. 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 згідно індивідуального плану роботи 

аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету протоколом 

№ 2 від 26.09.2018 р. 

Рис. 6. Титульний лист індивідуального плану аспіранта Швидкого П.А. 
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База проведення досліджень 

Під час навчання були проведенні дослідження за темою дисертаційної 

роботи в періоди: травень-червень 2019 р та травень-червень 2020 р. Метою 

досліджень є оптимізація елементів технології вирощування солодкого перцю 

до умов відкритого ґрунту північної провінції Лісостепу Правобережного 

України. Дослідження проводились на дослідних ділянках кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства ВНАУ. В 

програму досліджень входило закладення чотирьох дослідів, а саме: 

сортовивчення сортів та гібридів солодкого перцю вітчизняної та закордонної 

селекції, строки садіння розсади у відкритий ґрунт, схеми садіння розсади у 

відкритий ґрунт, порівняння технологій вирощування солодкого перцю у 

відкритому ґрунті. 

 

Рис. 7. Пікірування розсади у плівковій теплиці ЦІМЕТ кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства ВНАУ, 

квітень 2019 р. 
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Рис. 8. Завершення процесу пікірування солодкого перцю, травень 2019 р. 
 

Рис. 9. Висаджування розсади солодкого перцю у відкритий ґрунт на постійне 

місце вирощування 
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Рис. 10. Замір морфологічних показників плодів солодкого перцю разом із 

науковим керівником д.с.-.г.н., професором кафедри лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства Вдовенком С.А. 

Рис. 11. Замір висоти стебла солодкого перцю сорту Афродіта у вегетаційний 

період, липень 2019 р. 
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Рис. 12. Вимір вмісту нітратів в плодах солодкого перцю сортів «Афродіта» і 

«Тамара» 
 

Рис. 13. Визначення площі листка досліджуваного сорту солодкого перцю 

«Тамара» 
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Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Вдовенко С.А., Іванович О.М., Швидкий П.А., Затолочний О.В. Сортові 

особливості капусти брюссельської за адаптованої технології вирощування у 

відкритому ґрунті. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Випуск № 17. 

С. 156-166. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-14. 

 

Рис. 14. Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Сільське 

господарство та лісівництво», 2020 р., № 17 
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2. Вдовенко С.А., Швидкий П.А., Затолочний О.В. Вплив віку розсади на 

біометричні показники солодкого перцю в умовах Лісостепу Правобережного 

України. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Випуск № 18. С. 115-126. 

DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3-10. 
 

 

 

Рис. 15. . Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Сільське 

господарство та лісівництво», 2020 р., № 18 
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Матеріали конференцій: 

1. Швидкий П.А. Вплив віку розсади на урожайність солодкого 

перцю (Сapsicum annuum l.). Інноваційні розробки молоді в сучасному 

овочівництві:    матеріали    міжнародної     науково-практичної     конференції. 

м. Вінниця, 3 жовтня, 2019 р. С. 101-102. 

2. Швидкий П.А. Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю 

(Сapsicum annuum l.). Scientific bases of solving of the Modern tasks: Abstracts of 

XIX international scientific and practical conference 1-2 June, 2020. Frankfurt am 

Main, Germany, 2020. Р. 383-384. 

3. Швидкий П.А. вплив біопрепаратів на біометричні показники 

солодкого перцю за вирощування розсадним методом в умовах відкритого 

ґрунту Лісостепу Правобережного України. Science and Education: problems, 

Prospects and Innovations Abstracts of III International Scientific and Practical 

Conference, 2-4 December 2020. Kyoto, Japan, 2020. P. 802-805. 

 

Участь у конференціях 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний 

науковий форум», м. Ладижин, 23-24 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Технологія 

вирощування солодкого перцю в умовах Правобережного Лісостепу України». 

2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного 

сектора   економіки    в   умовах    інтеграційних     процесів»,   м.   Вінниця, 15-

16 травня 2019 р. Тема доповіді: «Біологізація елементів технології 

вирощування солодкого перцю в умовах Правобережного Лісостепу України». 

3. Міжнародна   науково-практична    конференція    молодих    вчених 

«Інноваційні розробки молоді в сучасному овочівництві», село Селекційне, 

3 жовтня 2019 року. Тема доповіді: «Вплив віку розсади на урожайність 

солодкого перцю (Сapsicum annuum l.)». 

4. ХIX Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC BASES 

OF SOLVING OF THE MODERN TASKS”, Франкфурт-на-Майні, Німеччина, 1-

2 червня 2020 р. Тема доповіді: «Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого 

перцю (Сapsicum annuum l.)». 

5. Міжнародна науково-практична конференція Science and Education: 

problems, Prospects and Innovations Abstracts of III International Scientific and 

Practical Conference, Кіото, Японія, 2-4 грудня 2020 р. Тема доповіді: «Вплив 

біопрепаратів на біометричні показники солодкого перцю за вирощування 



15  

розсадним методом в умовах відкритого ґрунту Лісостепу Правобережного 

України». 

6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «The combination of theory 

and practice, experience and perspectives», 12-13 лютого 2021 року, Амстердам, 

Нідерланди. Тема доповіді: «Ботанічні і морфологічні ознаки та фармакологічні 

властивості солодкого перцю (Сapsicum аnnuum L.)». 

 

  

Рис.16. Сертифікат про участь у 

ІІ Всеукраїнській науково- 

практичній конференції 

«Молодіжний науковий форум» 

23-24.04.2019 р. 
 

 

 

 

Рис. 18 Сертифікат про участь у 

Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених 

«Інноваційні розробки молоді в 

сучасному овочівництві» 

03.10.2019 р. 

Рис. 17. Сертифікат про участь у 

Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції молодих 

вчених та студентів «Проблеми і 

перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в 

умовах інтеграційних процесів», 

15-16.05.2019 р. 
 

Рис. 19. Сертифікат про участь у 

ХIX Міжнародній науково- 

практичній конференції 
“SCIENTIFIC BASES OF SOLVING 

OF THE MODERN TASKS”, 

1-2.06.2020 р. 
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Рис. 20. Сертифікат про участь у 

ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «SCIENCE 

AND EDUCATION: PROBLEMS, 

PROSPECTS AND 

INNOVATIONS» 2-4.12.2020 р. 

 
 

Рис. 21Сертифікат про участь у ІІ 

Міжнародній науково-практичній 

конференції «The combination of theory 

and practice, experience and perspectives» 

12-13.02.2021 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі 

Ініціативна тематика «Удосконалення прийомів та розробка 

ресурсоощадних технологій вирощування овочевих рослин та їстівних 

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

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера 0117U004290. Мета та завдання дослідження полягає у обґрунтуванні 

положень удосконалення ефективних рішень вирощування та отримання 

продукції овочевих рослин і грибів в умовах закритого та відкритого ґрунту. 

Науково-дослідна робота виконується у Вінницькому національному аграрному 

університеті відповідно до календарного плану та подається у вигляді 

методичних рекомендацій, наукових статей, тез доповідей та звітів. До 

проведення науково-дослідних робіт приєднався у вересні 2018 р., термін 

ініціативної тематики 2017-2021 рр. Рішення засідання кафедри садово- 

паркового господарства, садівництва та виноградарства про прикріплення до 

тематики (протокол № 5 від 01.10.2018 р.). 
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Рис. 21. Програма ініціативної тематики «Удосконалення прийомів прийомів 

та розробка ресурсоощадних технологій вирощування овочевих рослин та 

їстівних грибів» 
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Рис. 22. Календарний план ініціативної тематики «Удосконалення прийомів 

прийомів та розробка ресурсоощадних технологій вирощування овочевих рослин 

та їстівних грибів» 
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Цитування наукових публікацій 
 

Рис. 23. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Швидкого П.А. ORCIDID 

(Pavlo Shvydkij https://orcid.org/0000-0001-9437-1619) 
 
 

Рис. 24. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта 

Швидкого П.А., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS) 



20  

 
 

Рис. 25. Профіль аспіранта Швидкого П. А. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика 

Розпочав педагогічну діяльність у 2019 році на посаді 0,25 ставки 

асистента кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства за сумісництвом (табл. 1). 

Таблиця 1 

Педагогічна практика на посаді асистента кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства 

(2019-2021 навчальні роки) 

Дата Курс Група Назва дисципліни 

09 вересня 2019- 

31 грудня 2019 
1 СіВ-19-1 

Субтропічні рідкісні плодоовочеві 

рослини 

09 вересня 2019- 

31 грудня 2019 
3 СПГ-17-1 

Гідротехнічні споруди садів і 

парків 

09 вересня 2019- 

31 грудня 2019 
4 СПГ-16-1 

Інженерне обладнання садово- 

паркових об’єктів 

01 лютого 2020- 

30 червня 2020 
1 СПГ-19-1, ЛГ-19-1 Дендрологія 

01 лютого 2020- 

30 червня 2020 
2 СПГ-18-1 

Інтродукція та адаптація 

декоративних рослин 

01 лютого 2020- 

30 червня 2020 
5 СПГ-19-1м 

Охорона і захист садово-паркових 

об`єктів 

01 лютого 2020- 

30 червня 2020 
5 СіВ-19-1м 

Інноваційні технології 

виноградарства 

09 вересня 2020- 

31 грудня 2020 
4 СПГ-17-1 

Інженерне обладнання садово- 

паркових об’єктів 

09 вересня 2020- 

31 грудня 2020 
5 СіВ-20-1м 

Інноваційні технології у 

садівництві та виноградарстві 

09 вересня 2020- 

31 грудня 2020 
5 СПГ-19-1м 

Будівництво та експлуатація 

садово-паркових об’єктів 

01 лютого 2021- 

30 червня 2021 
1 СПГ-20-1, ЛГ-20-1 Дендрологія 

01 лютого 2021- 

30 червня 2021 
2 СПГ-19-1 

Рекреаційне садово-паркове 

господарство 
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За період роботи на посаді асистента кафедри виконав загальне навчальне 

навантаження у 2019-2020 навчальному році 242 години та у 2020-2021 

навчальному році 166 годин. 
 

 

Рис. 26. Навчальне навантаження асистента кафедри лісового, садово- 

паркового господарства, садівництва та виноградарства Швидкого П.А. за 

2019-2020 н.р. 
 

 

Рис. 27. Навчальне навантаження асистента кафедри лісового, садово- 

паркового господарства, садівництва та виноградарства Швидкого П.А. за 

2020-2021 н.р. 

У 2019 році було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни 

«Гідротехнічні споруди садів та парків» для студентів третього курсу 

спеціальності садово-паркове господарство на тему: «Системи автоматичного 

поливу садів і паків». 
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Рис. 28. Відкрите практичне заняття з дисципліни «Гідротехнічні 

споруди садів та парків» , 21.10.2019 р. 

В рамках педагогічної практики у період 14.09.2020 р.   – 02.10.2020 р. 

було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Інноваційні 

технології садівництва та виноградарства» для магістрів першого року навчання 

на тему: «Будова і функції органів надземної частини овочевих рослин». 
 

Рис. 29. Відкрите практичне заняття з дисципліни «Інноваційні технології 

садівництва та виноградарства», 25.09.2020 р. 
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Під час   проведення   відкритого   практичного   заняття   з   дисципліни 

«Інноваційні технології садівництва та виноградарства» для магістрів першого 

року навчання на тему: «Будова і функції органів надземної частини овочевих 

рослин» було висвітлено матеріал дисертаційного дослідження щодо впливу 

елементів технології вирощування на морфологічні показники овочевих рослин. 

Дане впровадження було розміщено у теоретичній частині до практичної 

роботи. За результатами впровадження в навчальний процес ВНАУ було 

отримано відповідну довідку. 

 

Рис. 30. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень у 

навчальний процес ВНАУ, 02.10.2020 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. 12 грудня 2018 року разом з командою ВНАУ взяв участь у конкурсі 

«Агро-2019», який проходив у місті Києві за сприяння благодійного фонду 

Бориса Колеснікова. У команді я виконував роль консультанта з проекту 

«Vegetech», що присвячений створенню енергоефективного комплексу для 

вирощування помідор у підвальних приміщеннях з використанням різних 

джерел освітлення. 

 

Рис. 31. Команда ВНАУ на конкурсі «Агро-2019» у м. Києві 

2. 21 лютого 2019 року відвідав семінар на тему: «Можливості платформи 

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

Тихонкова Ірина Олександрівна, представник Clarivate Analytics в Україні. 
 

Рис. 32. Семінар на тему: «Можливості платформи Web of Science для 

якісних наукових досліджень та навчання» 
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3. 06 червня 2019 року відвідав лекцію д.е.н., професора, член- 

кореспондента НААН України, директора Інституту продовольчих ресурсів 

НААН України Сичевського Миколи Петровича, який поділився досвідом, 

проблемами та перспективами розвитку харчової промисловості. 
 

Рис. 33. Зустріч аспірантів з д.е.н., професором, член-кореспондентом 

НААН України, директором Інституту продовольчих ресурсів НААН України 

Сичевським Миколою Петровичем 

 

4. 11 жовтня 2019 року був присутній на презентації та відкритті Центру 

підтримки технологій та інновацій TISC на базі Вінницького національного 

аграрного університету. Це перший у Вінниці і вже восьмий центр в Україні. 

Центр надає послуги з патентного пошуку та аналізу, консультує науковців з 

питань захисту інтелектуальної власності на національному та міжнародному 

рівні, підтримує винахідників у процесі комерціалізації розробок та 

створенні бізнес-проектів. 
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Рис. 34. Відкриття Центру підтримки технологій та інновацій (TISC) на базі 

Вінницького національного аграрного університету, 11.10. 2019 р. 

5. 4 червня 2020 року був присутній на вебінарі «Профіль установи у Web 

of Science: створення, коригування, використання», лектор Ірина Тихонкова. 

 

Рис. 35. Вебінарі «Профіль установи у Web of Science: створення, 

коригування, використання», лектор Ірина Тихонкова 
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РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 
 
 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

 

Перший 

Лісового, садово- 

паркового 

господарства, 

садівництва та 

виноградарства 

 

17.06.2019 р. 

 
Агрономії та 

лісівництва 

 

20.06.2019 р. 

 

Другий 

Лісового, садово- 

паркового 

господарства, 

садівництва та 

виноградарства 

 

15.06.2020 р. 

 
Агрономії та 

лісівництва 

 

16.06.2020 р. 

Третій     

Четвертий     

 

Рис. 36. Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 

2018-2019 н.р., червень 2019 року 
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РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 
дисертації: 

Результат обговорення 
Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 
  

 

на фаховому семінарі 
  

 

захист в спецраді 
  

 


