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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

                               Шевчук Вікторія Дмитрівна 

 

E-mail: vdshevchuk0@gmail.com  

ORCID: Viktoria Shevchuk https://orcid.org/0000-0002-7895-

9938 

Researcher ID: AAI-3035-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=J87eGUQAAAAJ&hl=uk 

 

Освіта: 

01.09.2002 – 30.09.2013 рр. – Вінницька ЗОШ І-ІІІ ст. № 10, м. Вінниця; 

01.09.2013 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет,  напрям підготовки 6.040106 «Екологія та охорона 

навколишнього середовища», отримала диплом бакалавра; 

01.09.2017 – 28.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Екологія»,  отримала диплом магістра з 

відзнакою; 

01.09.2017 – 28.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримала диплом магістра 

(заочна форма навчання); 

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 Мудрак 

Галина Василівна. 
 

Сфера наукових інтересів: екологія, овочівництво, екологізація сільського 

господарства, захист навколишнього природного середовища. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Оцінка якості 

та безпеки овочевої продукції вирощеної в умовах інтенсивного землеробства 

Лісостепу Правобережного», яку затвердили на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 27 вересня 

2019 р.). 

https://publons.com/researcher/AAI-3035-2021/
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників, ВНАУ, 27.09.2019 р. 

 

Рис. 2. Співбесіда з науковим керівником по формуванню індивідуального 

навчального плану аспіранта  

Досвід роботи  

26.03.2018 р. – по теперішній час – фахівець 2-ї категорії загального відділу 

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

 

 
Рис. 3. Електронна залікова книжка із АСУ «Сократ» аспірантки Шевчук В.Д. 
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Рис. 4. Складання іспиту з дисципліни «Методика дослідної справи в агрономії», 

25.11.2019 р. 

 
Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці»,  

28.11.2019 р. 
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Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної діяльності», 

23.11.2020 р. 

 

Рис. 7. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»,  

26.11.2020 р. 
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Рис. 8.  Складання заліку «Теоретико-методологічні проблеми психології» 

20.05.2021 р. 

 

 

Рис. 9. Складання заліку «Спеціальна агрономія» 19.05.2021 р. 

 



9 
 

РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

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. Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки Шевчук В.Д. 
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База проведення досліджень 

Метою дисертаційної роботи є вивчення якості та безпеки продукції 

овочівництва вирощеної в умовах високого рівня хімізації в галузі рослинництва. 

Завданням досліджень є: вивчити гербіцидне, пестицид не та мінеральне 

навантаження на ґрунти задіяні під інтенсивне землеробство; дослідити 

інтенсивність накопичення в овочевій продукції нітратів та важких металів (Pb, 

Cd, Zn та Cu); оптимізувати способи підвищення якості овочевої продукції; 

охарактеризувати екологічну та економічну ефективність заходів щодо 

підвищення якості та безпеки продукції овочівництва вирощеної в умовах 

інтенсивного землеробства Лісостепу Правобережного. 

Таке дослідження полягає у вирішенні важливої наукової проблеми щодо 

забезпечення населення якісною овочевою продукцією. Встановлення і 

оптимізація шляхів зменшення пестицидного, гербіцидного і мінерального 

навантаження на ґрунти в яких вирощується овочева продукція, та покращення 

якості овочевої продукції вирощеної в умовах інтенсивного землеробства 

Лісостепу Правобережного. 

На основі проведених досліджень можна встановити оптимальні способи 

зниження пестицидного, гербіцидного та мінерального навантаження на ґрунти 

які задіяні при вирощуванні овочевої продукції; сприяти зменшенню нітратів та 

важких металів (Pb, Cd, Zn та Cu) у овочевій продукції внаслідок чого 

підвищиться якість і безпека овочевої продукції. 

Об`єктом дослідження є якість та безпека овочевої продукції вирощеної в 

умовах інтенсивного землеробства.  

Предмет дослідження – інтенсивність забруднення продукції овочівництва 

важкими металами та нітратами. 

 
Рис. 11.  Дослідна ділянка, на якій проводяться дослідження, м. Вінниця, 2020 р. 
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Рис. 12. Садивний матеріал для проведення досліджень, власна ділянка, 2020 р. 
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Публікації 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Шевчук В. Д. Аналіз стану вирощування овочевої продукції у Вінницькій 

області. International independent scientific journal. 2020.  Vol. 2. № 15. 

С. 40-43.  

 

Рис. 13. Наукова публікація у міжнародному збірнику International independent 

scientific journal. Krakow. vol.2. №15/2020.  

2. 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 (0,69 друк. арк., особистий внесок – 0,23 друк. арк.). 

 

Рис. 14. Colloquium-journal. Warszawa, Polska №10 (97), 2021. 
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3. 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 (0,97 друк. арк., 

особистий внесок – 0,33 друк. арк.). 

 
Рис. 15. Збалансоване природокористування. Київ. № 1. 2021. 

 

Матеріали конференцій 

1. Шевчук В. Д. Сучасний стан вирощування овочевої продукції в Україні. 

Наука та інновації – 2019: теорія, методологія та практика: матеріали 

Міжнародної наукової конференції. 6 грудня 2019 р. Запоріжжя. 2019. С. 71-74.  

 

Рис. 16. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Наука та інновації 

– 2019: теорія, методологія та практика», 6 грудня 2019. 

2. Шевчук В.Д. Аналіз стану вирощування овочевої продукції в Україні. 

Виклики науки в наші дні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. 6-8 квітня 2020 р. Вашингтон. США. 2020. С. 311-315.  
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Рис. 17. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики 

науки в наші дні», 6-8 квітня 2020 р. 

 

3.Шевчук В.Д., Мудрак Г.В. Оцінка інтенсивності забруднення важкими 

металами грунтів задіяних під вирощування овочевих культур. Науковий збірник 

«InterConf»: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Scientific research in XXI century». 6-8 березня  2021 року. Отава. Канада. 2021. С. 

676-683. (0,25 друк. арк., 0,12 особ. внесок). 

 
Рис. 18. Науковий збірник «InterConf» VIII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Scientific research in XXI century» 

4. Шевчук В.Д. Характеристика органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції. Науковий збірник «InterConf»:  матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної конференції «Scіentific community: 

interdisciplinary research». 18-19 травня 2021 року. Гамбург. Німеччина. С. 590-

595. (0,14 друк. арк.). 
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Рис.19. Науковий збірник «InterConf»: IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Scіentific community: interdisciplinary research» 

5. Шевчук В.Д., Мудрак Г.В. Дослідження особливостей виробництва 

овочевої продукції в контексті сталого розвитку  Науковий вісник «Vin Smart 

Eco»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Vin Smart 

Eco». 20-21 травня 2021 року. КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 

Вінниця, 2021. (подано до друку). 

 

Участь у конференціях 

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

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

«Сучасний стан вирощування овочевої продукції в Україні».  

 
Рис. 20. Сертифікат Міжнародної наукової конференції «Наука та інновації – 

2019: теорія, методологія та практика», 6 грудня 2019 р. 
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2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Виклики науки в наші 

дні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції». Вашингтон, 

США, 6-8 квітня  2020 р. Тема доповіді: «Аналіз стану вирощування овочевої 

продукції в Україні». 

 

Рис. 21. Сертифікат ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики 

науки в наші дні», 6-8 квітня 2020 р. 

 

3.VIII Міжнародна науково-практична конференція «Scientific research in 

XXI century». 6-8 березня 2021 року., Отава. Канада. Тема доповіді «Оцінка 

інтенсивності забруднення важкими металами ґрунтів задіяних під вирощування 

овочевих культур». 

 

Рис. 22. Сертифікат про участь у VIII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Scientific research in XXI century» 
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4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Scіentific community: 

interdisciplinary research». 18-19 травня 2021 року., Гамбург. Німеччина. Тема 

доповіді «Характеристика органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції». 

 

Рис.23. Сертифікат про участь у IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Scіentific community: interdisciplinary research» 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація Європейського 

Зеленого Курсу в Україні: погляд молодих учених». 14-15 травня 2021 року. 

Вінницький національний аграрний університет. м. Вінниця.  

 

Рис. 24. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація 

Європейського Зеленого Курсу в Україні: погляд молодих учених» 
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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: «Дослідження особливостей виробництва овочевої продукції в 

контексті сталого розвитку». 

 

Рис.25. Сертифікат про участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Vin Smart Eco» 
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Участь у науково-дослідній роботі 

Ініціативні тематики: 

1. «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 (протокол № 5 від 

01 жовтня 2019 р.). 

2. «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: 2020-2022 рр. Рішення засідання кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища (протокол  № 14 від 

03 лютого 2020 р.). 

 
Рис. 26. Програма ініціативної тематики «Екологічна стійкість агроекосистем 

на основі використання технологій ефективних мікроорганізмів в умовах  

Лісостепу правобережного» (0116U0003899) 
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Рис. 27. Календарний план ініціативної тематики «Екологічна стійкість 

агроекосистем на основі використання технологій ефективних мікроорганізмів в 

умовах Лісостепу правобережного» 

 
Рис. 28. Програма ініціативної тематики «Підвищення екологічної якості вод 

АПК методом структуризації» (0119U01101696) 
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Рис. 29. Календарний план ініціативної тематики «Підвищення екологічної 

якості вод АПК методом структуризації» 
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Цитування наукових публікацій 
 

 

Рис. 30. Профіль аспірантки Шевчук В.В. у «Google Scholar» 

 

 
Рис. 31. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Шевчук В.Д.  

ORCID ID (Viktoria Shevchuk https://orcid.org/0000-0002-7895-9938) 

 

https://orcid.org/0000-0002-7895-9938
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Рис. 32. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Шевчук В.Д. RESEARCHER ID, 

який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS) (AAI-3035-2021) 

 

 

  

https://publons.com/researcher/AAI-3035-2021/
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Вебінари: 

1. 1 грудня 2020 року та 3 грудня 2020 року взяла  участь у вебінарах на 

тему: «Робота у новій Web of Science Core Collection» лектора Ірини Тихонкової – 

експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate 

Analytics на платформі WebexMeet. 

 
Рис. 33. Сертифікат аспірантки Шевчук В.Д. про участь у вебінарі на тему: 

«Робота у новій Web of Science Core Collection», 1 грудня 2020 рік 

 

2. 3 грудня 2020 року взяла  участь у вебінарах на тему: «Journal Citation 

Reports» лектора Ірини Тихонкової – експерта з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі WebexMeet 

 
Рис. 34. Сертифікат аспірантки Шевчук В.Д. про участь у вебінарі на тему: 

«Journal Citation Reports», 3 грудня 2020 рік 
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3. 11 лютого 2021 року та взяла  участь у вебінарі на тему: «Роширений 

пошук у новому інтерфейсі» лектора Ірини Тихонкової – експерта з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на 

платформі WebexMeet. 

 
Рис. 35. Сертифікат аспірантки Шевчук В.Д. про участь у вебінарі на тему: 

«Роширений пошук у новому інтерфейсі», 11 лютого 2021 рік 

4. 12 лютого 2021 року взяла  участь у вебінарі на тему: та «Відкритий 

доступ та план S» лектора Ірини Тихонкової – експерта з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі 

WebexMeet. 

 

Рис. 36. Сертифікат аспірантки Шевчук В.Д. про участь у вебінарі на тему: 

«Відкритий доступ та план S», 12 лютого 2021 рік 
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5. 6 квітня  2021 року взяла  участь у вебінарі на тему: «Референс-менеджер 

EndNote: оформлення публікації за форматом видання» лектора Ірини Тихонкової 

– експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate 

Analytics на платформі WebexMeet. 

 

Рис. 37. Сертифікат аспірантки Шевчук В.Д. про участь у вебінарі на тему: 

«Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання», 6 

квітня 2021 рік 

6. 8 квітня  2021 року взяла  участь у вебінарі на тему: «Презентація 

здобутків науковця» лектора Ірини Тихонкової – експерта з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics на платформі 

WebexMeet. 

 

Рис. 38. Сертифікат аспірантки Шевчук В.Д. про участь у вебінарі на тему: 

«Презентація здобутків науковця», 8 квітня 2021 рік 
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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 охорона 

навколишнього 

середовища 

15.06. 

2020 р. 

Агрономії та 

лісівництва 

16.06. 

2020 р. 

Другий 

 Екології та охорона 

навколишнього 

середовища 

07.06. 

2021 р. 

Агрономії та 

лісівництва 

18.06. 

2021 р. 

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 

 

  

 


