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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Антко Руслан Анатолійович 

E-mail: ruslan-antko@ukr.net     

ORCID: 0000-0002-3717-9038                                                    

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl 

=uk&user=rFj_tqoAAAAJ 

 Researcher ID: T-3272-2018              

                                                                  

 
 

Освіта: 

01.09.1988 – 30.05.1999 рр. – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кантелина 

Іллінецького району Вінницької області  

01.09.1999 – 30. 05. 2003 рр. – Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет, 

спеціальність географія і біологія. 

01.09.2012 – 30.06.2015 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

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

01.09.2015 – 20.09.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», диплом магістра; 

14.09.2018р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, відділ аспірантури і докторантури, аспірант зі спеціальності 201 – 

Агрономія. 

 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва Поліщук 

Михайло Іванович. 

 

Сфера наукових інтересів: агрономія, підвищення продукції зернових культур, 

вплив позакореневого підживлення на зернові культури.  

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради: «Формування 

продуктивності пшениці ярої залежно від системи позакореневих підживлень в 

умовах Правобережного Лісостепу України» (протокол № 2 від 26.09.2018 р.). 

 

 

mailto:ruslan-antko@ukr.net
https://scholar.google.com.ua/citations?hl
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Досвід роботи:15.10. 2002 – 01.08.2006 – вчитель фізики в загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів с. Кантелини Іллінецького району Вінницької області; 

01.03.2012 – 01.09. 2012 рр. – агроном СТОВ Дружба с. Кантелина Іллінецького 

району Вінницької області; 

01.09.2012 – 11.05.2017 – головний агроном агроном СТОВ Дружба с. Кантелина 

Іллінецького району Вінницької області; 

 

 
Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи, 26.09.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Написання схеми роботи досліду з науковим керівником, к.с-г.н, доцентом 

кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Поліщук М.І., 07.03.2019 р. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Рис. 3. Успішність аспіранта Антка Р.А. 

 

 
Рис.4. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 24.05.19 р. 
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Екологізація агрономічної 

діяльності», 27.11.19 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
Індивідуальний план роботи аспіранта: 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального 

навчального плану роботи аспіранта, який затверджено на вченій раді 

університету (протокол № 2 від 26.09.2018 р.). 

 

 
Рис. 6. Індивідуальний план роботи 
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База проведення досліджень: Під час навчання в аспірантурі було 

проведено дослідні роботи відповідно до теми дисертаційної роботи. На 

дослідному полі факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного 

аграрного університету проводилися посіви ярого ячменю та фенологічні 

спостереження культури ярої пшениці таких сортів як: : «Рання 93» та «КВС 

Коллада». У фазі кущення та  стеблування були внесені біопрепарати різних видів 

та концентрацій відповідно до схеми проведення досліджень. Виробниками-

постачальниками  біопрепаратів є ТОВ ТД «Ензим-Агро» та ТОВ ТД «БТУ 

Центр». 

 

Рис. 7. Посів ярої пшениці сортів «Рання 93» та «КВС Коллада» на 

дослідному полі кафедри 03.04.2019 р. 
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Публікації: 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Поліщук М.І., Антко Р.А. Удосконалення технологічного прийомів 

вирощування пшениці ярої в умовах правобережного лісостепу України. Сільське 

господарство та лісівництво. 2020. № 17. С. 64 – 73.  

  
Рис. 8. Збірник «Сільське господарство та лісівництво», 2020. № 17.  

 

2. Поліщук М.І., Антко Р.А. Вплив мінеральих добрив та прийомів захисту 

рослин на елементи продуктивності пшениці ярої в умовах лісостепу 

праврбережного Сільське господарство та лісівництво. 2021.  

№ 22. (0,7 друк арк., особистий внесок – 0,45 друк. арк.,подано до друку). 

 

Рис. 9. Довідка про опублікування статті у журналі «Сільське 

господарство та Лісівництво» 
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Матеріали конференцій 

1. Антко Р.А. Вплив регуляторів росту на продуктивність пшениці ярої. 

Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція. 22-23 квітня 

2020 р. Бердянськ. С 11 – 12.  

  
Рис.  Рис. 10. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 22-23 квітня 2020 р. 

 

2. Демчук О.А., Антко Р.А. Роль води для підвищення урожайності 

зернових культур. Scientific achievements of modern society: Abstracts of IX 

International Scientific and Practical Conference, 28–30 April 2020. Liverpool. United 

Kingdom. С. 475 – 479 

 

 

Рис. 11. Збірник тез доповідей Abstracts of IX International Scientific and 

Practical Conference. Scientific achievements of modern society, 28-30 April 2020 
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Участь у конференціях 

1. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ 

тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», 22-23 квітня 2020 р., 

Бердянськ. Тема доповіді: «Вплив регуляторів росту на продуктивність пшениці 

ярої». 

 
Рис. 12. Сертифікат про участь у ІV Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції, 22-23 квітня 2020 р. 

 

2. IX International Scientific and Practical Conference «Scientific achievements 

of modern society», 28-30 April 2020, Liverpool, United Kingdom. Тема доповіді: 

«Роль води для підвищення урожайності зернових культур». 

 
Рис. 13. Сертифікат про участь IX International Scientific and Practical 

Conference, 28-30 April 2020 
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації точного та 

органічного землеробства в умовах змін клімату за різної адаптивності рослин», 

10-11 червня 2021 р., ВНАУ. Тема доповіді: «Вплив мінеральних добрив та 

прийомів захисту рослин на елементи продуктивності пшениці ярої в умовах 

Лісостепу правобережного в умовах екологічно-збалансованого 

землекористування». 

 

 
Рис. 14. Програма міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

точного та органічного землеробства в умовах змін клімату за різної 

адаптивності рослин» , 10-11 червня 2021 року 
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 Рис. 15. Виступи аспіранта Антко Р.А. на науково-практичних конференціях  
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативні тематики: 

1. Ініціативна тематика «Особливості формування продуктивності 

сільськогосподарських культур в системі типової сівозміни за зміни клімату в 

умовах Лісостепу Правобережного України», яка затверджена в Українському 

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

державного реєстраційного номера (0117U003145), термін виконання квітень 2017 

– грудень 2019 рр. 

 

Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 16. Профіль аспіранта Анкто Р.А. у «Google Scholar» 

 

 
Рис. 17. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0002-3717-9038) 
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Рис. 18. Міжнародний ідентифікатор автора в системі бібліографічних баз 

Researcher ID від науково-метричної бази Web of Science (T-3272-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика 

Згідно з індивідуальним планом проходження педагогічної практики  з 

14.09.2020 – 02.10.2020 р. відвідав шість занять провідних викладачів 

Вінницького національного аграрного університету. 

Викладач 

Дата і час 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 

Тема заняття, навчальна 

дисципліна 

Вид 

заняття 

Поліщук 

Михайло 

Іванович 

14.09.2020 

А-19,1-4; А-

20,5; СіВ – 

19,1 

«Утворення і розвиток 

ґрунту». Ґрунтознавство з 

основами геології 

ЛК 

Броннікова Ліна 

Феодосівна 
14.09.2020 А-19,3 

«Правила відбору і 

підготовка ґрунтів до 

аналізу». Ґрунтознавство з 

основами геології 

ПЗ 

Збірняк Борис 

Іванович 
15.09.2020 СіВ – 17,1 

«Морфологічна будова 

плодових рослин і функції 

окремих органів». 

Плодівництво 

ПЗ 

Вдовенко 

Сергій 

Анатолійович 

15.09.2020 
СіВ – 19 – 

1маг 

«Значення, походження та 

поширення ґрейпфруту, 

кумквату». Інтродукція та 

адаптація малопошириних 

плодоовочевих рослин. 

ЛК 

Алєксєєв 

Олексій 

Олександрович 

15.09.2020 Маг ЕО 1 

«Утворення та 

нагромадження відходів: 

сучасний стан і 

проблеми».Утилізація та 

походження з відходами. 

ЛК 

Дідур Ігор 

Миколайович 
16.09.2020 А – 19,1-4 

«Вступ. Організація 

навчального процесу», 

Агрохімія. 

ЛК 
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Рис. 19. Відвідування занять провідних викладачів Вінницького 

національного аграрного університету 14.09.2020 – 02.10.2020 р. 

 

В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020 – 02.10.2020 р., було 

проведено відкрите лекційне зайняття 22.09.2020 року з дисципліни «Система 

застосування добрив» 4 курс спеціальності 201 «Агрономія» груп 41А, 42А, 43А 

факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання на тему «Особливості 

живлення і удобрення озимих зернових культур». 
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Рис. 20. Проведення відкритого лекційного заняття 22.09.2020 року 

Під час проведення відкритої лекції висвітлено для студентів 4-го курсу 

матеріал щодо особливостей впливу живлення і удобрення ярої пшениці. Дані 

впровадження розміщено у лекційному матеріалі. За результатами  впровадження 

в навчальний процес ВНАУ було отримано відповідну довідку. 
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Рис. 21. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи на тему: «Підвищення продуктивності ярого ячменю 

залежно від позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу 

України». 
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Вебінари: 

1. 3 червня 2020 року був присутній на вебінарі із використання бази даних 

WEB OF SCIENCE. Тема вебінару: «Критерії та процедури відбору видань до 

Web of Science Core Collection» Протягом вебінару було розглянуто критерії 

якості наукових видань, процедура подачі видання для оцінки та критерії, за 

якими проходить відбір. 

 
 

Рис. 22. Сертифікат про прослуховування вебінару «Критерії та процедури 

відбору видань до Web of Science Core Collection», 03.06. 2020 р. 

 

2. З 5-9 квітня 2021 року був присутній на серії вебінарів із використання 

бази даних WEB OF SCIENCE.  

 

 
Рис. 23. Сертифікат про прослуховування вебінару «Відповідальна наукометрія»  
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Рис. 24. Сертифікат про прослуховування вебінару «Референс-менеджер 

EndNote: оформлена публікацій за форматом видання» 

 

 
Рис. 25. Сертифікат про прослуховування вебінару «Web of Science у новому 

інтерфейсі» 

 

 
Рис. 26. Сертифікат про прослуховування вебінару «Презентація здобутків 

науковця» 
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Рис. 27. Сертифікат про прослуховування вебінару «Аналітичний 

інструмент InCites для науковця та адміністратора» 
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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 

Землеробства, 

ґрунтознавства та 

агрохімії 

10.06.2019 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
20.06.2019 р. 

Другий 

Землеробства, 

ґрунтознавства та 

агрохімії 

11.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р. 

Третій 

Землеробства, 

ґрунтознавства та 

агрохімії 

17.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
18.06.2020 р. 

 

 

 


