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 Народилася 18 березня 1956 року в Росії:  м. Кавелахта  
Ломоносівського району Ленінградської області.

 В 1959 році сім’я переїхала на Україну. 
 У 1973 році отримала середню освіту, закінчивши школу 

№ 1 м. Вінниці.
 З 09.2002 по 11.2004 аспірантка – пошукач Інституту 

агроекології УААН м. Київ.
 Тема кандидатської дисертації «Еколого-лісівничий аналіз 

наслідків пошкодження ожеледдю та льодоламом лісових 
насаджень Вінниччини» спеціальність – 03. 00. 16 –
екологія 2004 рік, м. Київ, диплом – ДК № 028137

 Вчене звання доцента отримала у 2007 році,  № диплома: 
12ДЦ № 016117

 У березні 2016 року отримала Почесне звання доктора 
екології Інституту агроекології та природокористування 
НААН України, м. Київ.

 Брала активну участь у роботі громадських організацій. 
Так з 1983-1986 роки була обрана зам. голови Ради 
товариства охорони природи м. Вінниці,   а з 2009 року 
голова ВГО «АСОЦІАЦІЯ АГРОЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ» у 
Вінницькій області.





Формування навчального плану 
аспірантів

Вимоги до плану дослідницької роботи аспірантів 
формувались на базі:

 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у закладах 
вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 
2016 р. № 261 та інших нормативних документів.

 На засіданні кафедри при затверджені 
навчального плану кожного аспіранта приділялась 
особлива увага щодо виконання і розробки плану 
досліджень та його виконання, при цьому у 
аспірантів мають бути сформовані універсальні 
дослідницькі компетентності:

 - володіння різними формами наукової 
комунікації; 

 - опанування технологіями організації науково-
дослідницької діяльності;

 - здатність переводити наукові знання у площину 
практичного використання. 

 Особлива увага на кафедрі приділялась роботі з 
аспірантами в он-лайн режимі: для цього було 
проведено ряд методичних семінарів



Проведення спільних досліджень з 
аспірантами



Підвищення кваліфікації

 Завданням підвищення кваліфікації передбачено 
ознайомлення з екологічними аспектами інноваційної 
діяльності ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 
консорціум». 

 ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 
консорціум» є активним учасником  рамкової програми 
ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 
Програма започаткована у 2014 році. 

 Підвищення кваліфікації відбулося в березні 2018 року 
на  базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 
консорціум» в результаті якого була опублікована 
стаття “Еколого-збалансоване використання 
маргінальних земель при вирощуванні енергетичних 
культур”.( Збірник наукових праць Вінницького 
національного аграрного університету «Сільське 
господарство та лісівництво». Вип. №15. 2019. С.5-21)  
і дослідження представлені на Міжнародній наук.-
практ. конференції «Інновації сучасної агрономії». 30-
31 травня 2019 року, м. Вінниця, 2019



Доповіді на міжнародних та 
всеукраїнських  конференціях

Міжнародна науково-практична конференція 
«Земля – потенціал енергетичної, економічної та 
національної безпеки держави», 
24-25 жовтня 2019 р.

Всеукр. наук.-практ. конф. 5-6 листопада  
2020 року, м. Вінниця, 2020.

Міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації сучасної агрономії». 30-
31 травня 2019 року, м. Вінниця, 2019

Інститут агроекології та 
природокористування НААН України, м. Київ.

Міжнародна науково-практичної 

конференція «Vin Smart Eco» (16-18 
травня 2019, м. Вінниця,Україна).

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, 
землевпорядкуванні та будівництві»
26 – 27 березня 2019 року, м. Кременчук



Монографії, підручники,посібники
 Підручники, посібники, монографії:
 Екологічна безпека Вінниччини. Монографія / О.В. Мудрак, Г.І. 

Кравчук та ін.у співавторстві за заг. ред. О.В. Мудрака . Вінниця: ВАТ 
«Міська друкарня», 2008.-456с.

 Кравчук Г.І. Заповідна справа. Навчальний посібник. /Г.І. Кравчук, 
О.В. Мудрак, М.А. Дзюмак, Ю.А. Єлісавенко ,- Вінниця: «ФОБ 
Фаліщішіна» інд. код 2539805289, 2011.- 112 с.

 Кравчук Г.І. Екотехнології міських систем. Навчальний посібник. / Г.І. 
Кравчук, Ю.М Шкатула ., М.А. Дзюмак , М.В Первачук Вінниця: 
«Едельвейс і К», 2012. с.45-103.

 Кравчук Г.І. Методи екологічних досліджень: фітоценотичні та 
созологічні підходи. Навчально-методичний посібник. Частина 1. / Г.І. 
Кравчук, О.О. Кравчук, Г.В. Мудрак, С.Л. Кушнір. - Вінниця: ВНАУ, 
2013. - 108 с.

 Кравчук Г.І. Заповідна справа. Наукова брошура.. /Г.І. Кравчук, Л.В. 
Кириленко. Вінниця: «ФОБ Фаліщішіна» інд. код 2539805289, 2015. -
110с.

 Кравчук Г.І. Заповідна справа. Тематичний глосарій /Г.І. Кравчук, 
Петриченко Н.М., Кравчук С.А.,- Вінниця: «ФОБ Фаліщішіна» інд. код 
2539805289, 2015.-88с.

 Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кравчук Г.І. Методологія сучасних 
екологічних досліджень: теорія і практика. Навчально-методичний 
посібник. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. - 352 с.



Робота з аспіранткою під час 
педагогічної практики 



Робота наукового гуртка



Наукові публікації, доповіді із 
здобувачами

Гуцол А.І., Кравчук Г.І. Видове 
різноманіття рослин медоносів 
лісових екосистем Східного 
Поділля. Тенденції та перспективи 
розвитку науки і освіти в умовах 
глобалізації. Збірник наукових 
праць. Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний 
університет імені Григорія 
Сковороди. м. Переяслав-
Хмельницький. № 51, 2019. С. 10-
14.

 Аналіз екологічного стану 
лісових екосистем Східного 
Поділля/ Г.І. Кравчук, А.І. Гуцол/ 
Збірник наукових праць 
Вінницького національного 
аграрного університету 
«Сільське господарство та 
лісівництво» №14 2019 С.206-219 
с.



Участь у заслуховувані результатів 
дисертаційних досліджень аспірантів



Звіт наукового керівника про 
роботу з аспірантами

 Аспірантка
Гуцол А.І. 

 Аспірантка 
Дуднік Е. Г.



Участь в наукових госпрозрахункових, 
ініціативних, державних тематиках, грантах


