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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Тинько Валентина Василівна 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

E-mail: 22valya.tinko@ukr.net 
 

ORCID: 0000-0002-9922-1502 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&g

mla=AJsN 

ResearcherID:L-2806-2018 
 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2012 рр. – Мізяківсько-Хутірська загальноосвітня школа 

I-III ст., с. Мізяківські Хутори, Вінницький р-н, Вінницька обл.; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отрималадиплом бакалавра; 

01.09.2016 – 28.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримала диплом 

спеціаліста. 

01.09.2017 р. – і дотепер – аспірантка кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного 

аграрного університету.  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва Поліщук 

Михайло Іванович. 

Сфера наукових інтересів: агрономія, підвищення продукції зернових культур, 

вплив позакореневого підживлення на зернові культури. 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету про 

затвердження:«Підвищення продуктивності ярого ячменю залежно від 

позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу 

України»(протокол №2 від 04.10.2017 р.). 

mailto:22valya.tinko@ukr.net
https://publons.com/researcher/L-2806-2018/
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи на Вченій раді університету,  

04.10.2017 р. 

 
Рис.2. Після затвердження теми дисертаційної роботи на Вченій раді ВНАУ з 

президентом університету Калетніком Г.М., 04.10.2017 р. 

 
Рис.3.Написання схеми роботи досліду з науковим керівником, к.с-г.н, доцентом 

Поліщуком М.І.,07.04.2018 р. 
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Досвід роботи 

 

01.03.2017 р. – 01.09.2017 р. – практикант у приватному підприємстві «Сад»,  

с. Мізяківські Хутори, Вінницький р-н, Вінницька обл. 

12.04.2018 р. – 30.08.2019 р. – фахівець 2-ї категорії навчально-наукового центру 

ВНАУ. 

10.09.2019р. – 30.06.2020 р. – асистент кафедрирослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур факультету агрономії та лісівництва ВНАУ. 

01.09.2020 р. і дотепер – фахівець1-ї категорії навчально-наукового центру ВНАУ. 

 

Рис.4. Робоче місце в навчально-науковому центрі ВНАУ 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.5. Електрона залікова книжка аспірантки Тинько В.В. 

 

 



7 
 

  
Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни 

«Українська мова в науці», 20.06.2017 р. 

Рис. 7. Складання заліку з дисципліни 

«Інформаційні технології у наукових 

дослідженнях», 11.06.2018 р. 

 
 

Рис. 8. Складання комплексного іспиту 

з дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування 

(англійська)»,30.05.2018 р. 

Рис. 9. Складання заліку з дисципліни 

«Методика викладання у вищій школі», 

26.11.2018 р. 

 
 

Рис. 10. Складання заліку з дисципліни 

«Спеціальна агрономія», 22.05.2019 р. 

Рис. 11. Складання заліку з дисципліни 

«Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 24.05.2019 р. 

 



8 
 

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. 12. Індивідуальний план роботи аспірантки Тинько В.В. 
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База проведення досліджень 

 

Під час навчання в аспірантурі було проведено досліди відповідно до теми 

дисертаційної роботи. На дослідному полі факультету агрономії та лісівництва 

Вінницького національного аграрного університету проводилися посіви ярого 

ячменю та фенологічні спостереження культури ячменю ярого таких сортів як: 

«Армакс», «Сварог». У фазі кущення та  стеблування були внесені біопрепарати 

різних видів та концентрацій відповідно до схеми проведення досліджень. 

Виробниками-постачальниками біопрепаратів є ТОВ ТД «Ензим-Агро» та 

ТОВ ТД «БТУ Центр». 

 
Рис. 13. Посів ярого ячменю сортів «Армакс» та «Сварог» на дослідному полі кафедри 

10.04.2018 р. 
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Рис.14. Відбір сертифікованого 

насіннєвого матеріалу ярого ячменю, 

28.03.2018 р. 

Рис. 15. Внесення позакореневого 

підживлення в фазі кущення ярого 

ячменю, 7.05.2018 р. 

 

 

Публікації 

Наукові публікаціїуфахових виданнях 

1.Тинько В.В. Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня 

зернової продуктивності ячменю ярого. Сільське господарство та лісівництво. 

2020. № 17. С. 223-234. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-20. 
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Рис. 16. Збірник «Сільське господарство та лісівництво», 2020. № 17.  

 

Науковіпублікаціїузарубіжних журналах 

1.Polishchuk M., Tynko V. Individual productivity of barley spring dependence 

on external fodder feeding under conditions of the right shore forest steppe of  Ukraine. 

The scientific heritage. 2020. Vol. I (51). P. 22-26. 

URL:VOL%201,%20No%2051%20(51)%20(2020)%20(2).pdf. 

  

Рис.17. Титулка та зміст збірника «The scientific heritage»2020. Vol. I (51).  

 

 

file:///C:/Users/USER/Downloads/VOL%201,%20No%2051%20(51)%20(2020)%20(2).pdf
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2. Поліщук М.І., Тинько В.В. Тривалість вегетацій та міжфазних періодів 

ячменю ярого залежно від температурного впливу вирощування в умовах 

Правобережного Лісостепу України. Deutsche internationale Zeitschrift für 

zeitgenössische Wissenschaft. 2021. № 10. С. 8-18. 

 

     

Рис.18. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. № 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, с. Чернятин, 

Жмеринський р-н, Вінницька обл.Тема доповіді: «Використання біопрепаратів 

при вирощуванні ярого ячменю в умовах правобережного Лісостепу України». 

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

студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16 травня 2019 року, Вінницький 

національний аграрний університет,  м. Вінниця. Тема доповіді: «Позакореневі 

підживлення  як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю 

ярого». 
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Рис.19. Сертифікат Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих 

вчених та студентів «Впровадження 

передових технологій у виробництво 

продукції бджільництва», 21.03. 2019 р 

Рис.20. Сертифікат Міжнародна 

науково-практична інтернет - 

конференція молодих вчених та 

студентів «Сучасні тенденції 

розвитку агропромислового сектора 

економіки в умовах конвергенції», 

14-15.04. 2020 р. 

 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Земля˗потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», ВНАУ,  м. Вінниця, 

24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Збалансоване використання ресурсного 

потенціалу земель сільськогосподарського призначення». 

4. Міжнародна науково-практична інтернет - конференція молодих вчених 

та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

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

«Індивідуальна продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневого 

підживлення в умовах правобережного Лісостепу України». 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Використання 

інноваційних технологій в агрономії», ВНАУ, м. Вінниця, 3-4 червня 2020 р. Тема 

доповіді: «Індивідуальна продуктивність ячменю ярого сорту «Сварог» залежно 

від позакореневих підживлень».  
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Рис.21. Сертифікат Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція молодих 

вчених та студентів «Проблеми та 

перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах 

інтеграційних процесів», 15-16.04. 2019 р. 

Рис.22. Сертифікат Міжнародна науково–

практична конференція «Використання 

інноваційних технологій в агрономії», 

3.06. 2020 р. 

 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих вчених» ВНАУ, 14-15 

травня 2021 р., м. Вінниця, Тема доповіді: «Вплив меліоративних умов на фази 

росту та розвитку ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України». 

 

Рис. 23. Участь в Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Реалізація Європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих вчених» 

ВНАУ, м. Вінниця, 14-15.05.2021 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі 

Ініціативна тематика «Особливості формування продуктивності 

сільськогосподарських культур в системі типової сівозміни за зміни клімату в 

умовах Лісостепу Правобережного України», яка затверджена в Українському 

інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0117U003145), термін виконання: серпень 

2017 року  – грудень 2020 року. Рішення засідання кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії про прикріплення до тематики (протокол № 10 від 

30.01.2017 р.). 

Цитування наукових публікацій 

 
Рис. 24. Профіль аспірантки Тинько В.В. у «GoogleScholar» 

 

 
 

Рис. 25. Міжнародний ідентифікатор автора ORCIDID (0000-0002-9922-1502) 
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Рис. 26. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою WebofScience (WoS)(L-2806-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Розпочала свою педагогічну діяльність у вересні 2019 року на посаді 

0,5 ставки асистента кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

за сумісництвом.  

За період роботи на посаді асистента кафедри виконала загальне навчальне 

навантаження у 2019-2020 навчальному році 318 годин. За період 2019-2020 

навчального року  на кафедрі рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

проводила практичні заняття з дисциплін «Насіннєзнавство», «Садово-паркова 

селекція», «Рослинництво», «Кормовиробництво та луківництво», 

«Насіннєзнавство з основами селекції кормових трав» для студентів 2, 3, 4 курсів 

спеціальностей «Агрономія», «Лісове господарство», «Садово-паркове 

господарство». 

 

Рис. 27. Навчальне навантаження асистента, 0,5 ставки на 2019-2020 н.р. 
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Під час роботи асистентом на кафедрі було проведено дві відкриті пари з 

дисциплін «Насіннєзнавство» та «Кормовиробництво та луківництво» для 

студентів 4 та 3 курсів спеціальності «Агрономія». 

 

Рис. 28. Проведення відкритого практичного заняття з дисципліни 

«Насіннєзнавства, 06.11.2019 р. 

 

 
Рис. 29. Проведення відкритого практичного заняття в онлайн режимі з 

дисципліни «Кормовиробництво та луківництво», 07.05.2020 р. 
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В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020 – 02.10.2020 р. було 

проведено відкрите лекційне зайняття з дисципліни «Агрометеорологія», яке 

відбулось 24.09.2020 р. (четверта пара 13:10) в аудиторії 2220 для студентів 1 

курсу спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання на тему 

«Температурний режим атмосфери, гідросфери та ґрунту». 

Також під час проходження педагогічної практики розроблено та 

опубліковано методичні рекомендації:  Липовий В.Г., Гетман Н.Я., Телекало Н.В., 

Мордванюк М.О., Тинько В.В. «Лісова меліорація». Методичні вказівки до 

виконання практичних робіт. Вінниця. 2020 р. (затверджено методичною радою 

ВНАУ, протокол №4 від 15.10.2020 р.) 

 

 

Рис. 30. Методичне видання для студентів 4-го курсу спеціальності «Лісове 

господарство», «Лісова меліорація», м.Вінниця, 2020 р. 
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Рис. 31. Проведення відкритого лекційного заняття 24.09.2020 р. 
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Підчас проведення відкритої лекції висвітлено для студентів 1-го курсу 

матеріал щодо впливу температурного режиму та випадів опадів протягом 

2018-2020 років на вегетаційний період ярого ячменю. Дані впровадження 

розміщено у лекційному матеріалі. За результатами  впровадження в навчальний 

процес ВНАУ було отримано відповідну довідку. 

 

Рис. 32. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи на тему: «Формування продуктивності ячменю ярого 

залежно від позакореневого підживлення в умовах правобережного Лісостепу 

України». 
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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 

Землеробства, 

ґрунтознавства та 

агрохімії 

11.06.2018 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2018 р. 

Другий 

Землеробства, 

ґрунтознавства та 

агрохімії 

10.06.2019 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
20.06.2019 р. 

Третій 

Землеробства, 

ґрунтознавства та 

агрохімії 

11.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р. 

Четвертий     

 

  
Рис. 33. Річний звіт на кафедрі 

землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії, 11.06.2018 р 

Рис. 34. Річний звіт на кафедрі 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, 

10.06.2019 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 

 

  

 
 


