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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Франчук Мирослава Олександрівна 
 

E-mail: mira24franchyk@gmail.com 
 

ORCID: Myroslava Franchuk https://orcid.org/0000-0002-8546-

3201 

Researcher ID: AAI-2409-2021 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kl-

FNGUAAAAJ&hl=uk 
 

Освіта: 

01.09.2002 – 30.05.2011 рр. – Новоприлуцька середня загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область; 

01.09.2011 – 30.05.2013 рр. – Турбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 

смт. Турбів, Липовецький район, Вінницька область; 

01.09.2013 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», отримала диплом бакалавра; 

01.09.2017-27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Екологія», диплом магістра з 

відзнакою; 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності  

201 – агрономія кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

факультету агрономії та лісівництва. 
 

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва 

Хаєцький Григорій Сильвестрович. 
 

Сфера наукових інтересів: агрономія, екологія, аналітика, статистика, 

дослідження стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах 

зміни клімату. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Обґрунтування стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в 

сучасних екологічних умовах навколишнього середовища на прикладі Вінницької 

області», яку затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного 

аграрного університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 

https://publons.com/researcher/AAI-2409-2021/
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників аспірантам на Вченій раді університету 27.09.2019 р. 
 

 
Рис. 2. Після затвердження теми дисертаційної роботи і наукового керівника з 

керівництвом університету 27.09.2019 р. 
 

 
Рис. 3. Формування індивідуального навчального плану аспіранта з науковим 

керівником Хаєцьким Г.С. 
 

Досвід роботи:  

12.03.2018 р. – 26.12.2018 р. – старший лаборант кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища агрономічного факультету Вінницького 

національного аграрного університету, м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка ЕСУ «Сократ» аспірантки Франчук М.О. 

 

 
Рис. 5. Під час складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в 

агрономії», 25.11.2019 р. 
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Рис. 6. Під час складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної 

діяльності», 23.11.2020 р. 

 
Рис. 7. Під час складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій 

школі», 26.11.2020 р. 

 
Рис. 8. Під час складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 20.05.2021 р. 
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Рис. 9. Під час складання заліку з дисципліни «Спеціальна агрономія», 19.05.2021 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 засідання Вченої ради університету 

(протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 

 
Рис. 10. Титулка індивідуального плану роботи аспірантки Франчук М.О. 

 

База проведення досліджень: 

Завдання досліджень: дослідити стан вивченості проблеми переходу 

сільськогосподарського виробництва на засади сталого розвитку; провести аналіз 

природних і кліматичних умов розвитку сільськогосподарського виробництва 

Вінницької області; здійснити моніторинг сільськогосподарського виробництва 

Вінницької області; оцінити вплив агротехнологічних та агрометеорологічних 
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факторів на агроекологічний стан ґрунтів і продуктивність 

сільськогосподарського виробництва Вінницької області; розробити стратегічні 

напрямки, цілі та завдання для переходу сільськогосподарського виробництва на 

засади сталого розвитку та стратегії бездефіцитного балансу гумусу на території 

Вінницької області. 

Об’єкт дослідження  процеси, що протікають в агроекологічній системі 

сільськогосподарського виробництва на території Вінницької області. 

База проведення досліджень: сільськогосподарські угіддя господарств 

Вінницької області. 

Методи дослідження: аналіз та синтез (з метою оцінки стану, динаміки та 

тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва), кореляційно- 

регресійний аналіз (для встановлення тісноти зв’язку між урожайністю та 

кліматичними і агрометеорологічними показниками), статистичні (біометрична 

обробка цифрових даних). 

Наукове дослідження спрямоване на збереження якісного стану ґрунтового 

покриву Вінницької області, оптимізацію і покращення роботи 

сільськогосподарських підприємств, і в цілому сільського господарства області як 

провідної галузі економіки. 

 

 
Рис. 11. Відбір проб для аналізу в агрохімічну лабораторію, 30.03.2020 р. 

 

Рис. 12. Заміри досліджуваних сільськогосподарських культур на фермерському 

господарстві «Україна», 20.07.2020 р. 
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Рис. 13. Фото проведення моніторингу сільськогосподарських культур у 

Вінницькій області, 11.08.2020 р. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Огляд посівів озимої пшениці та соняшнику на фермерському 

господарстві «Україна», 19.06.2021 р. 
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Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Франчук М.О.  Моніторинг виробництва сільськогосподарських культур  

Вінницької області в умовах зміни клімату. Збалансоване природокористування. 

2020. №1. С. 139-146.  

 
Рис. 15. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Збалансоване 

природокористування», 2020 р., №1 

 

2. Франчук М.О., Хаєцький Г.С., Шевчук В.Д. Перспективи розвитку 

органічного землеробства на території Вінницької області в умовах зміни клімату. 

Збалансоване природокористування. 2021. № 1. С. 127-136. 

 
Рис. 16. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Збалансоване 

природокористування», 2021 р., №1 
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Шевчук В.Д., Мудрак Г.В., Франчук М.О. Екологічна оцінка інтенсивності 

забрудення грунтів важкими металами. Colloquium-journal. 2021. № 10 (97). Part 1.  

P. 40-46. 

 
Рис. 17. Наукова публікація у зарубіжному журналі «Colloquium-journal»,  

2021 р., № 10 (97) 

 

Матеріали конференцій 

1. Франчук М.О. Особливості пристосування сільського господарства до 

тенденції зміни клімату в Україні. Наука та інновації – 2019: теорія, методологія 

та практика: матеріали Міжнародної наукової конференції  

6 грудня 2019 р. Запоріжжя, Україна: МЦНД. 2019. Т. 2. С. 65-66.  

 
Рис. 18. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Наука та інновації – 

2019: теорія, методологія та практика», 6.12.2019 р. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologichna-otsinka-intensivnosti-zabrudennya-gruntiv-vazhkimi-metalami
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologichna-otsinka-intensivnosti-zabrudennya-gruntiv-vazhkimi-metalami
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2. Франчук М.О., Поп’як О.Г. Тенденції вирощування олійних культур в 

Україні за умов зміни клімату. Challenges in Science of Nowadays: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 6-8 квітня 2020 р. Вашингтон, 

США: EnDeavours Publisher. 2020. С. 306-310. 

 
Рис. 19. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Challenges 

in Science of Nowadays», 6-8.04.2020 р. 

 

3. Франчук М.О., Хаєцький Г.С. Моніторинг внесення добрив на території 

Вінницької області. Науковий збірник «InterConf»: матеріали II Міжнародної 

науково-практичної конференції «Глобальні та регіональні аспекти сталого 

розвитку» (26-28 лютого 2021 р.). Копенгаген, Данія: Берліц Форлаг, 2021. № 43. С. 

613-617. 

 
Рис. 20. Науковий збірник «InterConf»: II Міжнародної науково-практичної 

конференції «Глобальні та регіональні аспекти сталого розвитку» 
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4. Франчук М.О.  Придатність земель Вінниччини для ведення органічного 

землеробства. Науковий збірник «InterConf»: матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції «Наукове співтовариство: міждисциплінарні дослідження» 

18-19 травня 2021 року. Гамбург, Німеччина: Busse Verlag GmbH, 2021. № 57.  

С. 586-589. 

 
Рис. 21. Науковий збірник «InterConf»: IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Наукове співтовариство: міждисциплінарні дослідження» 

 

Участь у конференціях 

1. Міжнародна наукова конференція «Наука та інновації – 2019: теорія, 

методологія та практика», 6 грудня 2019 року, Запоріжжя. Тема доповіді: 

«Особливості пристосування сільського господарства до тенденції зміни клімату в 

Україні». 

 

Рис. 22. Сертифікат Міжнародної наукової конференції «Наука та інновації – 

2019: теорія, методологія та практика», 6.12.2019 р. 
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2. Міжнародна науково-практична конференція «Challenges in Science of 

Nowadays», 6-8 квітня 2020 року, Вашингтон. Тема доповіді: «Тенденції 

вирощування олійних культур в Україні за умов зміни клімату». 

 

Рис. 23. Сертифікат ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики 

науки в наші дні», 6-8.04.2020 р. 

 

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні та регіональні 

аспекти сталого розвитку», 26-28 лютого 2021 року, Копенгаген. Тема доповіді: 

«Моніторинг внесення добрив на території Вінницької області». 

 
Рис. 24. Сертифікат ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні 

та регіональні аспекти сталого розвитку», 26-28.02.2021 р. 
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4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукове співтовариство: 

міждисциплінарні дослідження», 18-19 травня 2021 року, Гамбург. Тема доповіді: 

«Придатність земель Вінниччини для ведення органічного землеробства». 

 
Рис. 25. Сертифікат IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукове 

співтовариство: міждисциплінарні дослідження», 18-19.05.2021 р. 

 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

Європейського Зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 14-15 травня 

2021 року, м. Вінниця. ВНАУ. Тема доповіді: «Моніторинг вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату у Вінницькій області». 

 

Рис. 26. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація 

Європейського Зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених»,  

14-15.05.2021 р. 
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6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco», 20-21 

травня 2021 року, м. Вінниця, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». 

Тема доповіді: «Екологічні проблеми малих річок Вінницької області». 

 
Рис. 27. Сертифікат ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Vin Smart 

Eco», 20-21.05.2021 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Екологічна стійкість агроекосистем на основі 

використання технологій ефективних мікроорганізмів в умовах Лісостепу 

правобережного», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної та 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0116U003899), термін виконання: 2017-2019 рр. Рішення засідання 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища про прикріплення до 

тематики (протокол №5 від 01 жовтня 2019 р.). 

У зв'язку із закінченням терміну попередньої ініціативної тематики була 

прикріплена до нової «Підвищення екологічної якості вод АПК методом 

структуризації», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної та 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0119U101696), термін виконання: 2019-2022 рр. Рішення засідання 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища про прикріплення до 

тематики (протокол №14 від 03 лютого 2020 р.). 
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Рис. 28. Програма ініціативної тематики «Екологічна стійкість агроекосистем 

на основі використання технологій ефективних мікроорганізмів в умовах  

Лісостепу правобережного» 
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Рис. 29. Календарний план ініціативної тематики «Екологічна стійкість 

агроекосистем на основі використання технологій ефективних мікроорганізмів в 

умовах Лісостепу правобережного» 
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Рис. 30. Програма ініціативної тематики «Підвищення екологічної якості вод 

АПК методом структуризації» 
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Рис. 31. Календарний план ініціативної тематики «Підвищення екологічної 

якості вод АПК методом структуризації» 
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Цитування наукових публікацій:  

 

 
Рис. 32. Профіль аспірантки Франчук М.О. у «GoogleScholar» 

 

 

 
Рис. 33. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Франчук М.О. ORCID ID 

(Myroslava Franchuk https://orcid.org/0000-0002-8546-3201) 
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Рис. 34. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки Франчук М.О., 

який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (AAI-2409-2021) 

 

  

https://publons.com/researcher/AAI-2409-2021/
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Вебінари: 

1. З 2 по 5 червня 2020 року проходила навчання за програмою вебінарів із 

використання бази даних Web of Science Core Collection. Вебінари організовувала 

компанія Clarivate Analytics на платформі WebexMeet.. Лектором була експертка з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії  Ірина Тихонкова. 

 

 
Рис. 35. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі «Що нам 

готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», 1.06.2020 р. 

 

 
Рис. 36. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі «Критерії 

та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», 3.06.2020 р. 
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Рис. 37. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі «Профіль 

установи Web of Science: створення, корегування, використання», 4.06.2020 

 

 
Рис. 38. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі 

«Можливості аналітичного інструменту InCites», 5.06.2020 р. 

 

2.  1, 3, 7, 8 грудня 2020 року проходила навчання за програмою вебінарів із 

використання бази даних Web of Science Core Collection. Вебінари організовувала  

компанія Clarivate Analytics на платформі WebexMeet.. Лектором була експертка з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії  Ірина Тихонкова. 
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Рис. 39. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі «Робота у 

новій Web of Science Core Collection», 1.12.2020 р. 

 

 

 
Рис. 40. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі «Journal 

Citation Reports», 3.12.2020 р. 
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Рис. 41. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі «Світ 

наукових видань», 7.12.2020 р. 

 

 

 
Рис. 42. Сертифікат аспірантки Франчук М.О. про участь у вебінарі «Новий 

інтерфейс Web of Science», 8.12.2020 р. 
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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 

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

15.06.2020 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 

Другий 

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

7.06.2021 
Агрономії та 

лісівництва 
18.06.2021 

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 

 

  

 


