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РОЗДІЛ 1. ЗАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Затолочний Олег Васильович  

E-mail: zatolochniy.ol@gmail.com  
 

ORCID: Oleg Zatolochniy:// https://orcid.org/0000-0003-3975-8161 

Researcher ID: AAH-3878-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qq8F17IAAAAJ&hl=uk  

 
 

Освіта: 

01.09.2004 – 30.05.2014 рр. – Михайлівська середня загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів ім. Р.А. Скалецького, с. Михайлівка, Бершадського р-ну, 

Вінницької обл.; 

01.09.2014 – 30.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2018 – 26.12.2011 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Садівництво та виноградарство» за 

кваліфікацією садівництво та виноградарство, отримав диплом магістра з 

відзнакою; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

201 – агрономія кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 

факультету агрономії та лісівництва. 
 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, ректор ВНАУ Мазур Віктор 

Анатолійович. 
 

Сфера наукових інтересів: вивчення впливу факторів вирощування, 

післязбиральної доробки на якість зерна, свіжої та переробленої плодоовочевої 

сировини; використання ферментних препаратів при доробці та переробці різних 

видів рослинницької сировини; сучасні технологій зберігання та переробки зерна 

та плодоовочевої сировини. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету: 

«Удосконалення технологічних прийомів вирощування нуту в умовах 

правобережного Лісостепу України», затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету, протокол № 3 від 

25.09.2020 р. 

mailto:zatolochniy.ol@gmail.com
https://publons.com/researcher/AAH-3878-2021/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qq8F17IAAAAJ&hl=uk
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників на Вченій раді 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. Аспірант Затолочний О.В. з науковим керівником к.с.-г.н., професором 

кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, ректором ВНАУ 

Мазуром В.А. 

Досвід роботи:  

17.09.2018 – 26.12.2019 рр. – старший лаборант кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету 

агрономії та лісівництва ВНАУ, м. Вінниця; 

07.09.2020 р.– по теперішній час – асистент кафедри лісового, садового-паркового 

господарства садівництва та виноградарства факультет агрономії та лісівництва 

ВНАУ за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Рис. 4. Електронна залікова книжка із АСУ «Сократ» аспіранта 

Затолочного О.В. 

 

Рис. 5. 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. 6. Титульний лист індивідуального плану роботи аспіранта Затолочного О.В.  
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Публікації 

Наукові публікації у фахових журналах 

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

особливості капусти брюссельської за адаптивної технології вирощування у 

відкритому ґрунті. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 17. С. 156-166. 

  

Рис. 8. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське господарство 

та лісівництво», 2020 р., № 17 

 

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. 

№ 18. С. 115-126. 

    

Рис. 9. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське господарство 

та лісівництво», 2020 р., № 18 

3. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Затолочний О.В. Порівняльна 
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характеристика сортів нуту за комплексом господарсько - цінних ознак в умовах 

правобережного Лісостепу України. Сільське господарство та лісівництво. 

ВНАУ. 2021. № 20.  

С. 5-15 . 

 

Рис. 10. Наукова публікація у науковому фаховому збірнику «Сільське 

господарство та лісівництво», 2021 р., № 20 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Mazur K., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. the influence of globalization of 

society on international of higher education in Ukraine and Poland. The Scientific 

Heritage. 2020. Vol. 45. P. 71-75. URL. https://cyberleninka.ru/article/n/the-influence-

of-globalization-of-society-on-international-of-higher-education-in-ukraine-and-poland. 

         

Рис. 11. Наукова публікація у міжнародному збірнику «The Scientific Heritage», 

2020 р., № 45. 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/the-scientific-heritage
https://cyberleninka.ru/journal/n/the-scientific-heritage
https://cyberleninka.ru/article/n/the-influence-of-globalization-of-society-on-international-of-higher-education-in-ukraine-and-poland
https://cyberleninka.ru/article/n/the-influence-of-globalization-of-society-on-international-of-higher-education-in-ukraine-and-poland
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Участь у конференціях 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень 

в аграрній науці:стан та перспективи», м. Вінниця, 6 листопада 2020 р. Тема 

доповіді: Дослідження господарсько-біологічних особливостей сортів нуту в 

правобережному Лісостепу України.  

 

Рис. 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень в 

аграрній науці:стан та перспективи», 5-6.11.2020 р. 

 

 

Рис. 13. Програма і сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 5-6 

листопада 2020 року. 
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2. Затолочний О.В. Технологічні аспекти вирощування нуту в умовах 

правобережного Лісостепу України. Збірник тез доповідей Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблем та 

перспективи розвитку», 23 березня 2021 року. С. 209-211.  

 

 

Рис. 14. Програма і сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної 

інтернен-конференції. Вітчизняна наука на зламі епох: проблем та перспективи 

розвитку. 23 березня 2020 року. 
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3. Затолочний О.В. Господарсько-цінне значення та перспективи 

вирощування нуту в умовах правобережного Лісостепу України. Збірник тез 

доповідей «Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 

аспірантів та студентів». 24-25.03.2021 р. С. 8-9. 

 

 

 
 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Удосконалення елементів технології вирощування 

зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004702), 

термін виконання: квітень 2017 року – грудень 2021 року. Рішення засідання 

кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур про прикріплення до 

тематики (протокол № 7 від 26.10.2020 р.). 
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Рис. 12. Програма ініціативної тематики «Удосконалення елементів технології 

вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу 

Правобережного» 



14 
 

 
 

Рис. 13. Календарний план ініціативної тематики «Удосконалення елементів 

технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу 

Правобережного» 
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Цитування наукових публікацій: 

 

 

Рис. 14. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Затолочного О.В. ORCID ID 

(Oleg Zatolochniy:// https://orcid.org/0000-0003-3975-8161) 

 
 

  

Рис. 15. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта 

Затолочного О.В., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS)( Т-3264-2018) 

https://orcid.org/0000-0003-3975-8161
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Рис. 16. Профіль аспіранта Затолочного О.В. у «Google Scholar». 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Педагогічна практика 

З вересня 2020 року працюю асистентом кафедри лісового, садово-

паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та 

лісівництва ВНАУ, де викладаю курс практичних занять з навчальних дисциплін 

«Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду», «Сортовивчення овочевих, 

плодових культур і винограду», «Програмування врожаю в плодоовочівництві» 

для студентів 5 курсу спеціальност «Садово-паркове господарство». 

 

 

Рис. 17. Проведення аспірантом Затолочним О.В. практичного заняття з 

навчальної дисципліни «Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду» 

дистанційно, 1 семестр 2020-2-21 н. р. 

 

Вебінари  

 

Аспірантом Затолочним О.В. 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. 
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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. 

 

 

Рис. 18. Сертифікат аспіранта Затолочного О.В. про участь у вебінарі 

«Можливості і функції референс-менеджера EndNote», 10.02.2021 р. 
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Рис. 19. Сертифікат аспіранта Затолочного О.В. про участь у вебінарі 

«Розширений пошук у новому інтерфейсі», 11.02.2021 р 

 

 

Рис. 20. 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. 21. Аспіранти 1-го року навчання на онлайн вебінарі від Clarivate Analytics 

«Розширений пошук у новому інтерфейсі», 11.02.2021
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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     

Другий     

Третій     

Четвертий     
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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   

 


