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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Іванович Олександра Михайлівна      
  

E-mail: ivanovicoleksandra@gmail.com  

ORCID: 0000-0001-7824-2788   

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=vP6zjdYAAAAJ 

Researcher ID: 

https://publons.com/researcher/1907813/oleksandra-ivanovych/ 

 

 
 

Освіта: 

01.09.2009 – 30.06.2014 рр. – Верхівський сільськогосподарський коледж 

Вінницького національного аграрного університету, спеціальність  «Виробництво 

та переробка продуктів рослинництва»; 

01.09.2014 – 27.06.2016  рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія»; 

01.09.2016 –  28.02.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія»; 

07.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності 

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

виноградарства факультету агрономії та лісівництва. 
 

Науковий керівник: доктор с.-г. наук, професор кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету 

агрономії та лісівництва Вдовенко Сергій Анатолійович. 
 

Сфера наукових інтересів: агрономія, овочівництво, сортовивчення, селекція, 

біологічне землеробство. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету про 

затвердження: «Оптимізація елементів технології вирощування капусти  

брюссельської в умовах  Правобережного Лісостепу України», протокол № 2 від 

04.10.2017 р. 

mailto:ivanovicoleksandra@gmail.com
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та наукових керівників на 

Вченій раді університету, 04.10.2017 р. 

 

 
Рис. 2. Аспіранти після затвердження дисертаційних робіт  з президентом 

університету Калетніком Г.М. та  в.о. завідувача відділу аспірантури і 

докторантури Гончарук Т.В., 04.10.2017 р. 

 

 

 



5 
 

 
 

Рис. 3. Написання схеми  досліду з науковим керівником, доктором с.-г. наук, 

професором  кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства факультету агрономії та лісівництва Вдовенком С.А.,  

13.12.2017 р. 

 

Досвід роботи 

12.06.2018 р. – по теперішній час фахівець 1-ї категорії деканату факультету 

агрономії та лісівництва ВНАУ, м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка аспірантки  Іванович О.М. із ЕСУ «Сократ»   
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці», 

 06.12.2017 р. 

 

 
Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології у наукових 

дослідженнях», 23.05.2018 р. 
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Рис. 7. Складання комплексного іспиту з дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування (англійська)», 30.05.2018 р. 

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

26.11.2018 р. 
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Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Спеціальна агрономія», 22.05.2019 р. 

 

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

психології», 24.05.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

Навчання в аспірантурі здійснюється згідно індивідуального плану роботи 

аспірантки, який затверджено на Вченій раді університету (протоколом № 2 

04.10.2017 р.). 
 

Рис. 11.Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки  Іванович О.М. 
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База проведення досліджень 

Впродовж навчання в аспірантурі було проведено дослідні роботи 

відповідно до теми дисертаційної роботи. На дослідних ділянках кафедри 

лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  

факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету проводилися біометричні та  фенологічні спостереження  капусти 

брюссельської, також проводились спостереження по визначенні впливу 

біопрепаратів на урожайність та  якість плодів капусти брюссельської. 

 

Рис. 12. Пересадка розсади капусти брюссельської у касети в плівковій теплиці 

кафедри лісового, садово-паркового-господарства, садівництва та виноградарства, 

15.04.2018 р. 
 

 
Рис. 13. Дослідна ділянка аспірантки Іванович О.М., 27.05.2018 р. 
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Рис. 14-15. Проведення вимірів біометричних показників капусти брюссельської на 

дослідних ділянках кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства, 11.07.2018 р. 

 

 
Рис. 16-17. Вимірювання  вмісту нітратів в плодах капусти брюссельської 

гібридів Франклін та Діамант, 11.08.2019 р. 
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Рис. 18-19. Проведення збирання врожаю капусти брюссельської на дослідних ділянках 

кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства., 

13.10.2019 р. 

 

Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Вдовенко С.А., Іванович О.М. Перспектива вирощування капусти 

брюссельської для українського ринку.  Сільське господарство та лісівництво.  

2018. № 11.  С. 89-96. 
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Рис. 20-21. Наукова  стаття у фаховому збірнику «Сільське господарство 

та лісівництво», 2018, № 11 
 

2. 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. № 17.  

С. 157-166. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-14.  
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Рис. 22-23. Наукова стаття у фаховому збірнику «Сільське господарство 

та лісівництво», 2020, № 17 

 

  Наукові публікації у зарубіжних журналах 

           1. Вдовенко С.А., Іванович О.М. Ефективність застосування 

препаратів бактерійного походження під час вирощування капусти брюссельської 

в умовах Правобережного Лісостепу України. «Colloquium-journal», Agricultural 

sciences. 2021 №16(103).  Р.13-15. 
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Рис.24-26. Наукова стаття у збірнику  «Colloquium-journal»,  Agricultural 

sciences. 2021 №16(103). Р.13-15. 

 
 

Матеріали конференцій 

1. Вдовенко С.А., Іванович О.М. Особливості технології вирощування 

капусти брюссельської в Правобережному Лісостепу України. Матеріали  ІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної конференції «Основні та малопоширені види 

рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські та біологічні науки)», 

14-15.03.2018 р. с. Крути. Том 2. 2018. С. 25-30. 

 
Рис. 27. Матеріали  ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Основні 

та малопоширені види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські та 

біологічні науки) , 14-15.03.2018 р. 
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2. Вдовенко С.А., Іванович О.М. Вирощування капусти брюссельської в 

Правобережному Лісостепу України. Збірник тез міжнародної науково-

практичної конференції «Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі 

овочівництва в сучасних умовах» . с. Селекційне. 2018. С. 22-23. 

 
Рис. 28. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і 

практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах»,              

25.07. 2018 р. 

 

Участь у конференціях 

1.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  молодих вчених 

та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», 

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, ВНАУ. 15-16 травня  

2018 року. Тема доповіді: «Перспектива вирощування капусти брюссельської для 

українського ринку». 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ, с. Чернятин, Жмеринський р-н, 

Вінницька обл., 21-22 березня 2019 року. Тема доповіді: «Використання 

біопрепаратів при вирощуванні капусти брюссельської». 

3. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів 

«Напрями досліджень в аграрній науці:стан та перспективи», Вінницький 

національний аграрний університет, м. Вінниця, ВНАУ, 23-24 квітня 2019 року. 

Тема доповіді: «Особливості вирощування сортів капусти брюссельської  в 

умовах Вінниччини». 
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4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», Вінницький національний аграрний 

університет, м. Вінниця, ВНАУ,  15-16 травня 2019 року. Тема доповіді: 

«Органічна технологія вирощування  капусти брюссельської в умовах 

Вінниччини». 

5. Міжнародна науково-практична інтернет - конференція молодих вчених 

та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», Вінницький національний аграрний університет,                     

ВНАУ, м. Вінниця, 14-15 травня 2020 року. Тема доповіді: «Гібридні особливості 

капусти брюссельської за адаптованої технології вирощування у відкритому 

грунті». 

6. 6.Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих вчених» ВНАУ,  

м. Вінниця, 14-15 травня 2021 р. Тема доповіді: «Варіювання кількісних та 

якісних показників капусти брюссельської в Правобережному Лісостепу залежно  

від змін клімату» 

 

 

 
Рис. 29. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної  

інтернет-конференції  молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного 

сектору України: погляд молодих вчених», 15-16.05.2018 р. 
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Рис. 30. Сертифікат Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у 

виробництво продукції бджільництва», 21.03.2019 р. 

 
Рис. 31. Сертифікат учасника Всеукраїнсьої  наукової конференція аспірантів, 

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

перспективи», 23-24.04.2019 р. 
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Рис. 32. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 

«Використання інноваційних технологій в агрономії», 03.06.2020 р. 

 

 

   

Рис. 33 Програма Всеукраїнська науково-практична конференція 

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

ВНАУ, 14-15 травня 2021 р. 
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Рис. 34. Доповідь на секційному засіданні  Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  «Реалізація європейського зеленого курсу в Україні: погляд 

молодих учених», ВНАУ, 14-15 травня 2021 р. 
 

 

 

Участь у науково-дослідній роботі 

 Тема дисертаційної роботи «Оптимізація елементів технології вирощування 

капусти брюссельської в умовах Правобережного Лісостепу України» 

прикріплена до ініціативної тематики «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. 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 приєдналася у вересні 2017 р., 

термін ініціативної тематики 2017-2021 рр. Рішення засідання кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства про прикріплення 

до тематики (протокол № 3 від 15.09.2017 р.). 
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Рис. 35-36. Програма ініціативної тематики «Удосконалення прийомів прийомів 

та розробка ресурсоощадних технологій вирощування овочевих рослин та 

їстівних грибів» 
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Цитування наукових публікацій: 

 
 

Рис. 37. Профіль Іванович О.М.  в Google Scholar 

 

 
Рис. 38. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID  ID (0000 0001 7824 

2788) 
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Рис. 39. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)(L-2732-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publons.com/researcher/L-2806-2018/
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

В період з 14.09.2020 р. по 02.10.2020 р. згідно з індивідуальним планом 

проходження педагогічної практики відвідала 6 аудиторних занять провідних 

викладачів Вінницького національного аграрного університету (таблиця 1).   

Таблиця 1 

Відвідування аудиторних занять 

Викладач, 

котрий 

проводив 

заняття 

Дата і час 

проведення 

заняття 

Академ. 

група 

Тема заняття, навчальна 

дисципліна 

Вид 

занятт

я 

Зрібняк Борис 

Іванович 

15.09.2020 р. 

3 пара  

(11.30-12.50) 

41-СіВ 

Плодівництво 

Тема заняття: «Морфологічна будово 

плодових рослин та функції окремих 

органів» 

ЛК 

Вдовенко 

Сергій 

Анатолійович 

15.09.2020 р.            

4 пара  

(11.30-14.30) 

Маг.СіВ 

2 р.н. 

Інтродукція та адаптація малопоширених 

овочевих рослин 

Тема заняття: «Технологія вирощування 

апельсин, мандарину в умовах зимового 

саду» 

ЛК 

Алєксєєв 

Олексій 

Олександрович 

15.09.2020 р. 

5 пара 

(14.40-16.00) 

Маг.ЕО 

1 р.н. 

Утилізація та поводження з відходами 

Тема заняття: «Утворення та 

нагромадження відходів:сучвсний стан та 

проблеми» 

ЛК 

Вдовенко 

Сергій 

Анатолійович 

16.09.2020 р. 

4 пара 

 (11.30-14.30) 

Маг.СіВ 

1 р.н. 

Інноваційні технології садівництва та 

виноградарства 

Тема заняття : 

«Значення, історичні етапи розвитку 

овочівництва» 

ЛК 

Цицюра 

Ярослав 

Григорович 

17.09.2020 р 

2 пара 

(9.30-10.50) 

11-СПГ, 

11-ЛГ 

Геодезія 

Тема заняття:  

«Основи картографії та томографії» 

ЛК 

Циганський 

Вячеслав 

Іванович 

18.09.2020 р. 

4 пара 

 (11.30-14.30) 

 

41-СіВ 

Рослинництво з основами кормо 

виробництва  

Тема заняття: «Основні етапи розвитку 

рослинництва» 

ПЗ 
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Рис. 40. Лекція професора кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства Зрібняка Б.І., 15.09.2020 р. 

 

Рис. 41. Лекція професора кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету 

агрономії та лісівництва Вдовенка С.А., 15.09.2020 р.             
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Рис.  42. Лекція старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Алєксєєва О.О., 15.09.2020 р. 

 

Рис. 43. Лекція професора кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету 

агрономії та лісівництва Вдовенка С.А., 16.09.2020 р.             
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Рис. 44. Лекція доцента кафедри  землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Цицюри Я.Г., 17.09.2020 р.             

 

Рис. 45. Практичне заняття старшого викладача кафедри рослинництва, 

селекції та біоенергетичних культур Циганського В.І., 18.09.2020 р.             
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За планом педагогічної практики в період з 14.09.2020  по  02.10.2020 р., 

було проведено відкрите лекційне зайняття на тему «Вирощування розсади 

овочевих  культур» з дисципліни «Інноваційні технології садівництва та 

виноградарства» та практичне заняття із цієї ж дисципліни на тему: «Вплив 

факторів навколишнього середовища на ріст та розвиток овочів». 

 

Рис. 46. Проведення відкритого лекційного заняття для магістрантів 1-го року 

навчання спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство», 23.09.2020 р. 

 

Рис. 47. Проведення практичного заняття для магістрантів 1-го року навчання 

спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство», 29.09.2020 р. 
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 Під час проведення відкритої лекції було описано основні елементи 

технології вирощування капусти  брюссельської та висвітлено вплив 

біопрепаратів на урожайність та якісні показники плодів капусти брюссельської. 

Дані впровадження розміщено у лекційному матеріалі. За результатами  

впровадження в навчальний процес ВНАУ було отримано відповідну довідку. 
 

 
Рис. 48. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи на тему: «Оптимізація елементів технології вирощування 

капусти  брюссельської в умовах  Правобережного Лісостепу України» 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 1. 6 листопада 2018 року була  присутня на зустрічі із народним депутатом 

України, першим заступником голови комітету з питань науки і освіти Верховної 

Ради України Співаковським Олександром Володимировичем. 

 Також університет відвідав Григорій Заболотний, заступник Голови  

Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 

відносин. Народні депутати ознайомились із діяльністю університету, особливу 

увагу приділили науковій роботі. 

   

Рис. 49. Зустріч із народним депутатом України, першим заступником голови 

комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Співаковським О.В., 

06.11.2018 р. 
 

 

2.  06 червня 2019 відвідала 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. 
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Рис. 50. Зустріч аспірантів з д.е.н., професором, член-кореспондентом 

НААН України, директором Інституту продовольчих ресурсів НААН України 

Сичевським Миколою Петровичем, 06.06.2019 р. 

          3. 11 жовтня 2019 року була присутня на відкритті-зустрічі першого на 

Вінниччині Центру підтримки технологій та інновацій (TISK) на базі Вінницького 

національного аграрного університету. 

 
Рис. 51. Відкриття першого на Вінниччині Центру підтримки технологій та 

інновацій (TISK) на базі Вінницького національного аграрного університету,                  

11.10 2019 р. 
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  4. 4 червня 2020 року була присутня на вебінарі «Профіль установи у Web 

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

 
Рис. 52. Вебінар «Профіль установи у Web of Science: створення, 

коригування, використання», лектор Ірина Тихонкова, 04.06.2020 р. 
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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 

Садово -паркового 

господарства, 

садівництва та 

виноградарства 

13.06.2018 р. Агрономічний 16.06.2018 р. 

Другий 

Лісового, садово-

паркового 

господарства, 

садівництва та 

виноградарства 

17.06.2019 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
20.06.2019 р. 

Третій 

Лісового, садово-

паркового 

господарства, 

садівництва та 

виноградарства 

15.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р. 

Четвертий     
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Рис. 53-54. Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспірантки 

Іванович О.М. на Вченій раді факультету агрономії та лісівництва, 16.06.2018 р. 
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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 

 

  

 
 


