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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Копитчук Юрій Миколайович  

 

 

 

E-mail: kopitchuk.yura@gmail.com 
 

ORCID: Yura Kopitchuk https://orcid.org/0000-0001-7553-6668 

Researcher ID: AAH-2779-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=vj8TWTEA

AAAJ 

 

Освіта: 

01.09.2002 – 30.06.2013 рр. – Клекотинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

с. Клекотина, Шаргородський р-н., Вінницької обл.; 

01.09.2013 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

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

01.09.2017 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

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

13.09.2019 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 факультету агрономії та 

лісівництва, ректор Вінницького національного аграрного університету Мазур 

Віктор Анатолійович. 

 

Сфера наукових інтересів: рослинництво, агрономія, сільське господарство та 

технології вирощування зернових культур. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Вплив 

технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів пшениці озимої в 

умовах Лісостепу Правобережного», яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

27.09.2019 р.) 
 

mailto:kopitchuk.yura@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7553-6668
https://publons.com/researcher/AAH-2779-2021/
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=vj8TWTEAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=vj8TWTEAAAAJ
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових керівників на 

засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, 27.09.2019 р. 

 

 
Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження на Вченій раді тем 

дисертацій з керівництвом університету 

 

Досвід роботи: 

01.06.2018 р. – по теперішній час – агроном ПП «Зето», с. Мурафа, 

Шаргородський район, Вінницька область. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
Рис. 3. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспіранта 

Копитчука Ю.М. 
 

 

Рис. 4. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці», 28.11.2019 р. 
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Рис. 5. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 11.06.2020 р. 

 

 

Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в агрономії», 

25.11.2019 р. 
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Рис. 7. Складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної діяльності», 

23.11.2020 р. 

 
Рис. 8. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»,  

26.11.2020 р. 
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Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Спеціальна агрономія», 19.05.2021 р. 

 

 

Рис. 10. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 20.05.2021 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи 

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. 11. Титульний аркуш індивідуального плану роботи аспіранта 

Копитчука Ю.М. 



10 
 

База проведення досліджень 

Метою досліджень є обґрунтувати використання технологічних прийомів 

вирощування пшениці озимої та підвищення її продуктивності в умовах Лісостепу 

правобережного. 

Завдання досліджень: визначити оптимальні строки сівби пшениці озимої із 

застосуванням регуляторів росту, що забезпечують реалізацію біологічного 

потенціалу сортів цієї культури за умов глобального потепління; встановити 

особливості росту й розвитку рослин пшениці озимої залежно від строків сівби та 

застосування регуляторів росту; визначити продуктивність пшениці озимої та 

якість зерна залежно від строків сівби та застосування регуляторів росту. 

Об'єкт дослідження – процес формування продуктивності сортів пшениці 

озимої залежно від строків сівби із застосуванням регуляторів росту та 

особливості їх взаємодії у ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу 

правобережного. Предмет дослідження – сорти озимої пшениці, строки сівби, 

регулятори росту, продуктивність, якість зерна, економічна та енергетична 

ефективність вирощування.  

В процесі досліджень застосовуються такі методи:загальнонаукові: гіпотеза, 

спостереження, порівняння, узагальнення, конкретизація; Польові: вимірювально-

ваговий – встановлення параметрів показників елементів структури врожайності 

та визначення врожайності зерна; морфофізіологічний – визначення біометричних 

показників та продуктивності рослин; хімічний – визначення рухомих форм 

елементів в ґрунті; біохімічний – визначення хімічного складу зерна. 

Дослідження проводяться на базі науково-дослідного господарства  

«Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, 

с. Агрономічне. 

 

Рис. 12. Визначення кількості зерен в 

колосі 
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Рис. 13. Удобрення озимої пшениці різних сортів на дослідних ділянках  

с. Агрономічне, 2020 рік 

 

Рис. 14. Проведення спостережень 

першої фенологічної фази озимої 

пшениці, НДГ «Агрономічне» ВНАУ 
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Рис. 15. Проведення спостережень густоти рослин пшениці озимої 

Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Копитчук Ю.М. Дослідження анатомо-

морфологічної будови стебла озимої пшениці в агроценозах правобережного 

Лісостепу України. Наукові доповіді НУБіП України. 2020. Випуск № 3 (85). 

С. 34-39. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.03.009 

http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.03.009
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2. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Копитчук Ю.М. Збереження родючості 

ґрунту за раціонального використання системи удобрення і норми висіву озимої 

пшениці. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Випуск № 17. С. 5-14.     

DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-1. 

3. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Копитчук Ю.М. Формування анатомо-

морфологічної будови стебла озимої пшениці залежно від технологічних 

прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу. Корми та 

кормовиробництво. 2020. Випуск № 89. С. 93-101. DOI: 

10.31073/kormovyrobnytstvo202089-09 

 

Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

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

24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Збереження родючості ґрунту за 

раціонального використання системи удобрення та норми висіву озимої 

пшениці». 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», м. Вінниця, 14-15 

травня 2020 р. Тема доповіді: «Вплив системи удобрення і норми висіву на 

врожайність озимої пшениці». 
 

Наукові публікації у фахових виданнях 

 
 

Рис. 16. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Наукові доповіді 

НУБІП України», 2020 р. № 3  
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Рис. 17. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське 

господарство та лісівництво» 2020 р., № 17  

 

  
Рис. 18. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Корми і 

кормовиробництво» 2020 р., № 89  
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Участь у наукових конференціях 

 
Рис. 19. Програма про участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 

24-25.10.2019 року 

 

 
Рис. 20. Програма і сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній  

інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора 

економіки в умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р. 
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Рис. 21. Міжнародна науково-практичній конференції «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25.10.2019 р. 
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Рис. 22. Міжнародна науково-практичній конференції «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави»,  

24-25.10.2019 р. 

 

 

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-технічні і економічної інформації 

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

термін виконання: 2017 – 2021 роки. Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент 

Дідур І.М. Рішення засідання кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

про прикріплення до тематики (протокол № 4 від 23.09.2019 р.) 
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Рис. 23. Програма ініціативної тематики «Удосконалення елементів технології 

вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу 

Правобережного» 
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Рис. 24. Календарний план ініціативної тематики «Удосконалення елементів 

технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу 

Правобережного» 
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Цитування наукових публікації:  
 

 

 

Рис. 25. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID  

(Yura Kopitchuk https://orcid.org/0000-0001-7553-6668) 

 
Рис. 26. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Копитчук Ю.М. ResearcherID, 

який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS) 

 (ААН-2779-2021) 

 
 

Рис. 27. Профіль аспіранта Копитчука Ю.М. у «Google Scholar» 

https://orcid.org/0000-0001-7553-6668
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РОЗДІЛ 4. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік навчання Назва кафедри Дата 
Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Рослинництва, 

селекції та 

біоенергетичних 

культур 

12.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р.  

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 5. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


