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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Вовк Валерія Юріївна 

E-mail: vvovk_2703@ukr.net  
 

ORCID: Valeria Vovk https://orcid.org/0000-0003-4029-5109 
Researcher ID: AAG-5731-2021 

Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=F3IXvzMAAAAJ&hl=uk  
 

Освіта: 
01.09.2003 – 31.05.2014 рр. – Великокісницька ЗОШ І-ІІІ ст., с. Велика Кісниця, 
Ямпільський р-н, Вінницька обл., отримала атестат про повну загальну середню 
освіту з відзнакою; 
01.09.2010 – 27.05.2012 рр. – Заболотненське вище професійне училище № 31 
ім.  Д.К. Заболотного, професія «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 

секретар керівника (організації, підприємства, установи)», отримала диплом 
кваліфікованого робітника з відзнакою; 
01.09.2014 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 
факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Міжнародна економіка», 
отримала диплом бакалавра з відзнакою; 
01.09.2018 – 27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 
факультет обліку та аудиту, спеціальність «Економіка», отримала диплом 
магістра з відзнакою; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 
університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – 
економіка кафедри економіки та підприємницької діяльності факультету 
економіки та підприємництва. 
 

Науковий керівник: д.е.н., професор кафедри економіки та підприємницької 

діяльності факультету економіки та підприємництва, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності Гончарук Інна Вікторівна. 
 

Сфера наукових інтересів: економіка, альтернативні джерела енергії, 
відновлювана енергетика, економічна ефективність виробництва біопалив, 
біоенергетика, управління відходами сільського господарства, енергетична 
безпека, енергетична незалежність. 
 
Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 
«Організаційно-економічний механізм утилізації сільськогосподарських відходів 
як складова енергетичної безпеки», затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету, протокол № 3 від 
25.09.2020 р. 
 
 

mailto:vvovk_2703@ukr.net
https://scholar.google.com.ua/citations?user=F3IXvzMAAAAJ&hl=uk
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників, ВНАУ, 25.09.2020 р. 
 

 

 
Рис. 2. Аспіранти після затвердження тем дисертаційних робіт з проректором з 
наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. та в.о. завідувачем відділу 

аспірантури і докторантури Охотою Ю.В., 25.09.2020 р. 
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Рис. 3. Аспірантка Вовк В.Ю. з науковим керівником д.е.н., доцентом, 

професором кафедри економіки та підприємницької діяльності, проректором з 
наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. 

 
Досвід роботи:  
03.09.2018 – 01.04.2019 рр. – завідувач лабораторій кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного факультету ВНАУ, 

м. Вінниця; 

01.04.2019 – 07.09.2020 рр. – фахівець 2-ї категорії кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного факультету ВНАУ, 

м. Вінниця; 

03.02.2020 – 30.06.2020 рр. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування факультету обліку та аудиту ВНАУ, м. Вінниця; 

08.09.2020 – 11.02.2021 рр. – асистент кафедри комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики факультету економіки та підприємництва ВНАУ за сумісництвом; 

12.02.2021 р. – по теперішній час – науковий співробітник державної тематики 

«Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для 

забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств» за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспірантки Вовк В.Ю. 

 

Рис. 5. Проведення занять для аспірантів 1-го року навчання у навчальних 

аудиторіях, 1 семестр 2020-2021 н.р. 
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Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» аспірантами 1-го 

року навчання, 26.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 3 

від 25.09.2020 р.). 

 
Рис. 7. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки Вовк В.Ю. 



9 

Публікації 
Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Ковальчук С.Я., Вовк В.Ю. Аграрні трансформації України: 
євроінтеграційна модель. Агросвіт. 2017. № 10. С. 35-39. 
URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2017/8.pdf.  

 
Рис. 8. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Агросвіт», 

2017 р., №10 

2. Кафлевська С.Г., Вовк В.Ю. Сучасний стан розвитку міжнародної 
торгівлі в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №4/1. С. 15-22. 

  
Рис. 9. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Економіка. Фінанси. 

Право», 2018 р., №4/1 

http://www.agrosvit.info/pdf/10_2017/8.pdf
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3. Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. Інвестиційна привабливість Вінницького 
регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 3 (14).                     
С. 371-375. 

 
Рис. 10. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління», 2018 р., №3(14) 

4. Юрчук Н.П., Вовк В.Ю., Топіна Р.П. Інноваційно-інвестиційна діяльність 
як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України. Агросвіт. 
2019. № 3. С. 53-61. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.3.53. 

 
Рис. 11. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Агросвіт», 

2019 р., № 3 
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5. Купчук І.М., Вовк В.Ю., Дацюк Д.А. Оцінка економічної ефективності 
технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва 
етанолу. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні 
науки. 2020. № 2 (283). С. 36-47. 

 
Рис. 12. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Вісник Хмельницького 

національного університету. Серія: технічні науки», 2020 р., №2 

6. Tverdokhlib I., Spirin A., Hunko I., Vovk V. Granite heat accumulators for air 
heaters. Вібрації у техніці та технологіях. 2020. №2(97). 
С. 72-80. 

 
Рис. 13. Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Вібрації у 

техніці та технологіях», 2020 р., №2 (97) 
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7. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії 
сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого 
використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: 
актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 23-38. 
DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-2. 

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

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», 2020 р., №3 (53) 
 

8. Вовк В.Ю. Економічна ефективність використання безвідходних 
технологій в АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і 
практики. 2020. № 4 (54). С. 186-206. 

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

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», 2020 р., №4 (54) 
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 

9. Вовк В.Ю. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у 
контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку. Modern engineering and 
innovative technologies. 2020. Issue 11, Part 3. P. 69-78.  

 
Рис. 16. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Modern engineering 

and innovative technologies», 2020 р., № 11(3) 
 

10. Вовк В.Ю. Цифрові трансформації в економіці: світовий досвід та 
можливості для України. Sciences of Europe. 2020. Vol. 4, № 51/51. P. 15-24. 

 
Рис. 17. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Sciences of Europe», 

2020 р., Vol. 4, № 51/51 
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11. Spirin A., Tverdokhlib I., Vovk V. Mathematical Model of the Epidemic 
Development. Sciences of Europe. 2020. Vol. 1, № 58. P. 60-64. 

 
Рис. 18. Наукова публікація у міжнародному збірнику Sciences of Europe, 2020 р., 

Vol. 1, № 58 
 

12. Spirin A., Tverdokhlib I., Vovk V. Vibro Conveyor for Loading a Grater 
Device. Sciences of Europe. 2020. Vol. 2, № 51. P. 40-45. 

 
Рис. 19. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Sciences of Europe», 

2020 р., Vol. 2, № 51 
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13. Spirin A., Tverdokhlib I., Omelianov O., Vovk V. Ways to Intensify the 
Collection Seed of Herbares. Annali d'Italia. 2020. № 14 (1). P. 55-60. 

 
Рис. 20. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Annali d'Italia», 2020 р., 

№ 14 (1) 
 

Матеріали конференцій 

1. Вовк В.Ю., Ковальчук С.Я. Вплив євроінтеграційних процесів на сталий 
розвиток аграрної сфери за селозберігаючою моделлю. Materials of the XIII 

International Scientific and Practical conference «Modern scientific potential. 
28 February-07 March, 2017. C. 15-17. 

 
Рис. 21. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Modern 

scientific potential», 28.02-07.03. 2017 р. 
 
2. Вовк В.Ю. Використання безвідходних технологій як фактор 

забезпечення екологізації сільського господарства. Матеріали ІV Міжнародної 
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науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи», м. Житомир, 
29 травня 2020 р. С. 169-172. 

 
Рис. 22. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Біоенергетичні системи», 29.05.2020 р. 
 

3. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Вовк В.Ю., Замрій М.А. Визначення часу 
розвитку епідемії. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції 
«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 
становлення» (випуск 50), м. Тернопіль, 8 липня 2020 р. С. 59-65. 

  
Рис. 23. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» 
(випуск 50), 8 липня 2020 р. 
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Участь у конференціях 

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

студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. 

Тема доповіді: «Концептуальні засади інноваційного забезпечення розвитку 

економіки України». 

 
Рис. 24. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

та студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного 

сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16.05.2019 р. 

 

 
Рис. 25. Учасники Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16.05.2019 р. 
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2. Студентська науково-практична конференція «Перестороги та наслідки  

прийняття і введення в дію Закону України (№ 2178-10) «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення»», м. Вінниця, 22 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Світовий досвід 

формування ринку земель сільськогосподарського призначення». 

 
Рис. 26. Студентська науково-практична конференція «Перестороги та 

наслідки прийняття і введення в дію Закону України (№ 2178-10) «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення»», 22.10.2019 р. 

 

 
Рис. 27. Студентська науково-практична конференція «Перестороги та 

наслідки прийняття і введення в дію Закону України (№ 2178-10) «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення»», 22.10.2019 р. 
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Рис. 28. Учасники Студентської науково-практичної конференції 

«Перестороги та наслідки прийняття і введення в дію Закону України (№ 2178-

10) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення»», 22.10.2019 р. 

 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 
студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 
умовах конвергенції», м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р. Тема доповіді: «Оцінка 
інвестиційного забезпечення розвитку економіки України». 

 
Рис. 29. Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового 
сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р. 



20 

 
Рис. 30. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 
та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки 

в умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р. 

 
4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні 

системи», м. Житомир, 29 травня 2020 р. Тема доповіді: «Використання 

безвідходних технологій як фактор забезпечення екологізації сільського 
господарства». 

 
Рис. 31. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні 

системи», 29.05.2020 р. 
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Рис. 32. Сертифікат IV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Біоенергетичні системи», 29.05.2020 р. 
 

5. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: 
технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», м. Тернопіль, 
8 липня 2020 р. Тема доповіді: «Визначення часу розвитку епідемій». 

  
Рис. 33. Програма Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» 
(випуск 50), 8 липня 2020 р. 
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Рис. 34. Сертифікат Міжнародної наукової інтернет-конференції 

«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 
становлення», м. Тернопіль, 08.07.2020 р. 

 
6. Всеукраїнська науково-практичної конференція «Трансформаційна 

динаміка розвитку агропромислового виробництва», м. Вінниця,                                 
25-26 жовтня 2020 р. Тема доповіді: «Понятійний апарат категорії 
сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого 
використання для виробництва біоенергії». 

 
Рис. 35. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна 

динаміка розвитку агропромислового виробництва», 28-29.10.2020 р.
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Рис. 36. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практична конференції 

«Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»,  
28-29.10.2020 р. 

 
Участь у науково-дослідній роботі: 

1. Виконавець наукової роботи молодих вчених «Розробка новітньої 

концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення 

енергетичної автономії аграрних підприємств» (номер державної реєстрації 

0119U100786), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України 

впродовж 2019-2021 рр. у ВНАУ (Наказ МОН №1439 від 22.12.2018 р. та 

Наказ МОН №96 від 31.01.2019 р.). 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом 

України від 12.10.2010 №2519-17: Раціональне природокористування. 

Назва пріоритетного тематичного напряму наукових досліджень і науково-

технічних розробок згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

07.09.2011 №942: Економічні перетворення: демографічні зміни та благополуччя 

суспільства. 

2. Ініціативна тематика «Управління розвитком економічних систем в 

умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу», яка затверджена в 

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

присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004204), термін 

виконання: січень 2017 року – грудень 2020 року. Рішення засідання кафедри 

економіки про прикріплення до тематики (протокол № 2 від 14.09.2020 р.).
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Рис. 37. Штатний розпис на виконання науково-дослідної теми: «Розробка новітньої концепції використання відходів 

сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств» ВНАУ з 01.01.2021 р.
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Рис. 38. Програма ініціативної тематики «Управління розвитком економічних 

систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу»
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Рис. 39. Календарний план ініціативної тематики «Управління розвитком 
економічних систем в умовах міжнародної конвергенції аграрного бізнесу» 
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Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 40. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Вовк В.Ю. ORCID ID                 

(Valeria Vovk https://orcid.org/0000-0003-4029-5109) 

 

 
Рис. 41. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки Вовк В.Ю., 

який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS) 

(AAG-5731-2021)  
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Рис. 42. Профіль аспірантки Вовк В.Ю. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 
Педагогічна практика 

 

Аспірантка Вовк В.Ю. працювала асистентом кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування факультету обліку та аудиту ВНАУ (лютий-червень 

2020 р.), де викладала курс практичних занять із навчальних дисциплін 

«Міжнародні фінанси», «Державний борг і державний кредит» та навчальну 

практику «Вступ до фаху»; а також асистентом кафедри комп’ютерних наук та 

економічної кібернетики факультету економіки та підприємництва ВНАУ 

(вересень 2020 р. – січень 2021 р.), де викладала курс практичних занять із 

навчальних дисциплін «Економетрика», «Логістика», «Інформаційні технології у 

тваринництві». 

 

Вебінари 

 

Аспіранткою Вовк В.Ю. було прийнято участь у серії наукових вебінарів 

щодо можливостей використання ресурсів платформи Web of Science Core 

Collection з метою їх ефективного використання у своїй науковій та інноваційній 

діяльності. Вебінари присвячені особливостям оновленого інтерфейсу платформи 

Web of Science Core Collection, можливостям та функціям референс-менеджера 

EndNote, формуванню авторських профілів науковців. Протягом вебінарів також 

розглянуто критерії якості наукових видань, приділено увагу обов’язковим 

технічним елементам: ISSN, doi та багатьом іншим питанням щодо публікацій у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web 

of Science Core Collection. Лектором вебінарів, які організовує компанія Clarivate, 

виступила експертка компанії з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання 

Ірина Тихонкова. 

Також аспіранткою прослухано серію вебінарів, організатором яких була 

компанія Elsevier, щодо пошуку досліджень, присвячених Цілям сталого 

розвитку, використання авторських профілей в Scopus та платформи SciVal для 

пошуку партнерів, аналізування можливостей наукової співпраці. Зазначено, де 

знайти необхідну інформацію про Цілі сталого розвитку, які публікації були 

підготовлені за результатами досліджень, присвячених Цілям сталого розвитку, та 

за рахунок яких джерел фінансування. Спікерами на вебінарах виступили фахівці 

компанії Бартломей Вєнцковскі, Кшиштоф Шиманьскі та Кейт Патирак. Вебінари 

розраховані для керівників закладів вищої освіти, наукових установ, членів 

редколегій, наукових співробітників, аспірантів та студентів.  
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Рис. 43. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі «Що нам готує 

новий інтерфейс Web of Science Core Collection», 02.06.2020 р. 
 

 
Рис. 44. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Можливості 

аналітичного інструменту InCites», 05.06.2020 р. 
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Рис. 45. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Публікації в 

міжнародних виданнях», 08.06.2020 р. 

 

 

Рис. 46. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Профіль 

установи у Web of Science: створення, корегування, використання», 09.06.2020 р. 
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Рис. 47. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі «Що нам готує 

новий інтерфейс Web of Science Core Collection», 10.06.2020 р. 

 

 

Рис. 48. Сертифікат учасника вебінару «Публікаційна стратегія науковця», 

10.09.2020 р. 
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Рис. 49. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі «Можливості і 

функції референс-менеджера EndNote», 10.02.2021 р. 

 

Рис. 50. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Розширений 

пошук у новому інтерфейсі», 11.02.2021 р.
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Рис. 51. Аспіранти 1-го року навчання на онлайн вебінарі від Clarivate Analytics 

«Розширений пошук у новому інтерфейсі», 11.02.2021 р. 

 

Рис. 52. Аспіранти 1-го року навчання на онлайн вебінарі від Clarivate Analytics 

«Розширений пошук у новому інтерфейсі», 11.02.2021 р.
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Рис. 53. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Початок 

роботи з ScienceDirect», 25.02.2021 р. 

 

Рис. 54. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі «UA Sustainable 

Development Goals – how to analyze bibliometric indicators?», 25.02.2021 р. 
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Рис. 55. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі «ScienceDirect: 

багатство знань», 25.02.2021 р.  

 

Рис. 56. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у спільному вебінарі 

«Publish not perish, або як не загинути при публікації», 04.03.2021 р. 
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Рис. 57. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі «Розширте свої 

горизонти з ScienceDirect», 07.03.2021 р. 

 

Рис. 58. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Ваші колеги 

та Ви у Scopus», 07.03.2021 р. 
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Рис. 59. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Журнали: 

доброго не буває забагато», 07.03.2021 р. 

 

 

Рис. 60. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Не все те 

золото, що блищить», 07.03.2021 р.
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Рис. 61. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Можливості 

ресурсів Clarivate для усішної грантової зявки», 09.03.2021 р. 

 

Рис. 62. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у серії вебінарів «Головні 

метрики сучасної науки Scopus та Web of Science», 29.03-02.04.2021 р.
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Рис. 63. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі «Відповідальна 

наукометрія», 05.04.2021 р. 

 

Рис. 64. Сертифікат аспірантки Вовк В.Ю. про участь у вебінарі  «Презентація 

здобутків науковця», 08.04.2021 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Досягнення та нагороди 

 нагороджена стипендією мера м. Вінниці як кращий студент університету у 

2017 році; 

 призначено стипендію Президента України за високі досягнення у навчанні 

(2019 р.); 

 нагороджена відзнакою президента ВНАУ «Кращий студент факультету» 

(2019 р.). 

 

Громадська діяльність 

 2017 – 2018 рр. – член Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ВНАУ; 

 2018 – 2020 рр. – секретар Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ВНАУ; 

 2020 – по теперішній час – заступник голови Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ВНАУ. 

 

Рис. 65. Підготовка до проведення наукової конференції членами Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ВНАУ 
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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     
Другий     

Третій     

Четвертий     

 

 



43 

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 
 

  

 
 


