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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Дудник Євгенія Григорівна 

 

E-mail: Jein.94@gmail.com 
 

ORCID: 0000-0003-2290-1427 

Google Scholar: 

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

=uk# 

Researcher ID: L-2366-2018 
 

Освіта: 

01.09.2000 – 30.05.2009 рр. – Вінницька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4; 

01.09.2009 – 30.06.2012 рр. – Вінницький будівельний технікум, спеціальність 

«Землевпорядкування», отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; 

01.09.2012 – 30.06.2015 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», отримала диплом бакалавра з відзнакою; 

01.09.2015 – 28.02.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, денна форма навчання, спеціальність «Екологія та 

охорона навколишнього середовища», отримала диплом магістра з відзнакою; 

01.09.2015 – 29.08.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

заочна форма навчання, агрономічний факультет, спеціальність «Екологічна 

політика і право». 

01.09.2017 – 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 сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища Кравчук Галина Іванівна. 
 

Сфера наукових інтересів: стан навколишнього середовища, техногенне 

навантаження на екосистеми, зміна агроландшафтів під впливом антропогенної 

діяльності, дослідження стану дендрофлори у населених пунктах та 

агроландшафтах. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Вплив 

антропогенних та природних чинників на дендрофлору міських екосистем у 

Вінницькій області» (протокол № 2 від 04.10.2017 р.). 
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на Вченій раді Вінницького національного аграрного університету, 

04.10.2017 р. 

 

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

керівництвом університету доктором економічних наук, професором, 

академіком НААН України Калетніком Г.М. та в.о. завідувача відділу 

аспірантури та докторантури Гончарук Т.В., 04.10.2017 р. 

 

Досвід роботи:  

03.08.2016 – 28.02.2017 рр. – старший лаборант за сумісництвом кафедри екології 

та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного 

університету. 

07.01.2015 р. – по теперішній час – викладач танцю стилю «Tap-dance» у 

танцювальному колективі «Flame Tap», м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

   

    
Рис. 3. Електронна залікова книжка аспірантки Дудник Є. Г. в системі 

ЕСУ «Сократ» 
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Рис. 4. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці», 06.12.2017 р. 

 

Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 23.05.2018 р. 
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Рис. 6. Складання комплексного іспиту з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська)», 30.05.2018 р. 

 

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

26.11.2018 р. 
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Рис. 8. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 24.05.2019 р. 

 

Рис. 9. Складання іспиту з дисципліни «Сучасні тенденції світової агрономічної 

науки», 28.11.2019 р.  
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

Індивідуальний план роботи аспіранта затверджений на Вченій раді 

університету протоколом № 2 від 04.10.2017 р. 

 

Рис. 10. Титульна сторінка індивідуального плану роботи аспірантки 

Дудник Є. Г. 
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База проведення досліджень: 

В процесі роботи над науковою тематикою були визначені ділянки 

досліджень, що входять до складу МКП «Віницязеленбуд». З даним 

підприємством власними зусиллями було укладено договір про створення філії 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища на виробничій базі 

підприємства (договір №1 від 23.03.2018 р.). 

У якості дослідних об'єктів використовували наступні види деревних 

рослин: гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum L.); липа дрібнолиста 

(Tilia cordata). Дослідні рослини росли на різних за антропогенним 

навантаженням вулицях міста Вінниці, а саме: вул. Хмельницьке шосе та 

вул. Пирогова.  

  

Рис. 11. Відбір проб листків для проведення лабораторних досліджень  

 

Рис. 12. Розгляд договору про створення філії кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища на виробничій базі МКП «Віницязеленбуд» 



11 

 

Рис. 13. Договір про створення філії кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища на базі МКП «Вінницязеленбуд»  

   

Рис. 14. Проведення лабораторних досліджень  
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Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Дудник Є. Г. Вплив антропогенних та природних чинників на стан 

дендрофлори урбоекосистем Вінницької області. Сільське господарство та 

лісівництво. 2018. № 1 (8). С. 160-170. URL:  http://forestry.vsau.org/uk/num/1-8. 

 

Рис. 15. Сільське господарство та лісівництво, № 8 

2. Дудник Є. Г. Аналіз впливу техногенних факторів на дендрофору 

м. Вінниці. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні 

науки. 2020. № 6 (291). С. 51-56. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-

content/uploads/2021/03/VKNU-TS-2020-N6-291-1.pdf 

  

Рис. 16. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 

№ 6  
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Kravchuk H., Dudnik Ye. Study of the state of forest ecosystems. East 

European Scientific Journal. 2021. № 3 (67). Vol. 1. С. 10-16. URL:  

https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/26/56 (Index Copernicus). 

  

Рис. 17. East European Scientific Journal, № 3 

2. Дудник Є. Г., Кравчук Г. І. Моделювання надходження важких металів у 

листкову масу деревних рослин придорожніх смуг. Colloquium-journal. 2021. 

№ 15 (102). Vol. 2. С. 14-19. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2021/05/colloquium-journal-15102-chast-2.pdf (Index Copernicus). 

  

Рис. 18. Colloquium-journal, № 15 
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3. Kravchuk H., Titarenko O., Dudnyk Y.  Research of the  Content of  heavy 

metals in linden and poplar leaves in the  conditions of  road plantations in  Vinnitsa 

Slovak international scientific journal. № 53. 2021. P. 33-38. URL: http://sis-

journal.com/wp-content/uploads/2021/06/Slovak-international-scientific-journal-

%E2%8-4%9653-2021-VOL.1.pdf. 

  

Рис. 19. Slovak international scientific journal, № 53 

 

Матеріали конференцій 

1. Кравец Р. А., Дудник Є. Г. Ecology as an academic disсipline. Мова, 

культура та освіта: тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-

практичної конференції викладачів та студентів. 13 квітня 2013. м. Вінниця: 

ВНАУ. 2013. С. 164-167. 

  

Рис. 20. Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної 

конференції викладачів та студентів «Мова, культура та освіта», 13.04.2013 р. 
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2. Дудник Є. Г., Первачук М. В. Оцінка водних ресурсів Гайсинського 

району. Стратегія і тактика збереження довкілля: матеріали науково-

практичної конференції аспірантів, студентів та магістрів. 7 квітня 2014. 

м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет. 2014. С. 135-137. 
 

  

Рис. 21. Матеріали науково-практичної конференції аспірантів, студентів та 

магістрів «Стратегія і тактика збереження довкілля», 7.04.2014 р. 

3. Дудник Є. Г., Тітаренко О. М. Питна вода. Побутові фільтри для очистки 

води. Стратегія і тактика збереження довкілля: матеріали науково-практичної 

конференції аспірантів, студентів та магістрів. 7 квітня 2014. м. Вінниця, 

Вінницький національний аграрний університет. 2014. С. 145-147. 

4. Бурлака Н. І., Дудник Є. Г. Доцільність використання біологічної 

сировини для виробництва біопалив. Земля України – потенціал продовольчої, 

енергетичної та екологічної безпеки держави: матеріали IV Міжнародної 

науково-технічної конференції. 17-18 жовтня 2014. м. Вінниця, Вінницький 

національний аграрний університет. 2014. С. 77-80. 

  
 

Рис. 22. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля 

України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки 

держави», 17-18 жовтня 2014 р. 
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Рис. 23. Матеріали науково-практичної конференції  студентів, магістрів та 

аспірантів «Збалансоване природокористування – перспектива розвитку 

суспільства», 30.03.2016 р. 

5. Дудник Є. Г. Екологічне значення липи дрібнолистої та каштану 

кінського в урбоекосистемах. Збалансоване природокористування – перспектива 

розвитку суспільства: матеріали науково-практичної конференції  студентів, 

магістрів та аспірантів. 30 березня 2016. м. Вінниця, Вінницький національний 

аграрний університет. 2016. С. 63-64. 

6. Дудник Є. Г., Кравчук Г. І. Необхідність вивчення впливу антропогенних 

та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області. 

Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: 

матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 12-20 

листопада 2018. Національний університет ДФС України. м. Ірпінь, 2018. 

С. 239 -242. 

 

Рис. 24. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», 

м. Ірпінь, 12-20 листопада 2018 р. 
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Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», 

м. Вінниця, ВНАУ, 15-16 травня 2018 р. Тема доповіді: «State of dendroflora of 

urban ecosystems in Vinnytsia region». 

 

Рис. 25. Засідання секції № 3 «Новітні технології в сільському господарстві» 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та 

студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», 

16.05.2018 р. 

 

Рис. 26. Сертифікат Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд 

молодих вчених», м. Вінниця, ВНАУ, 15-16 травня 2018 р. 
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2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», 21-22 березня 2019 р., Чернятинський коледж ВНАУ, с. Чернятин. 

Тема доповіді: «Вплив антропогенних та природних чинників на стан 

дендрофлори урбоекосистем Вінницької області».  

 

Рис. 27. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ, 21.03.2019 р. 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16 травня 2019 р., ВНАУ, 

м. Вінниця. Тема доповіді: «Необхідність вивчення впливу антропогенних та 

природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області». 

 

Рис. 28. Засідання секції № 2 «Сучасні підходи до впровадження новітніх 

технологій в агрономії та лісівництві» Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних 

процесів», 16.05.2019 р. 
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4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 

24-25 жовтня 2019 р., ВНАУ, м. Вінниця.  Тема доповіді: «Мульчування ґрунту, 

як засіб покращення життєздатності дендрофлори».  

 

 

Рис. 29. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Земля – 

потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», ВНАУ, 

25.10.2019 р. 
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5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», 14-15 травня 2020 р., ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: 

«Аналіз впливу урбогенних факторів на життєздатність вуличних насаджень  

м. Вінниці». 

 

Рис. 30. Пленарне засідання Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку 

агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 15.05.2020 р.  

 

Рис. 31. Засідання секції № 1 «Сучасні підходи до впровадження новітніх 

технологій агровиробництва» Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку 

агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 15.05.2020 р. 
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6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у розвитку 

харчових технологій  та економіки країни», 4-5 червня 2020 р., 

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ. Тема доповіді: 

«Аналіз впливу урбогенних факторів на життєздатність вуличних насаджень  

м. Вінниці». 

 

Рис. 32. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інновації у розвитку харчових технологій  та економіки країни», Могилів-

подільський технолого-економічний коледж ВНАУ, 4-5 червня 2020 р. 

 

Рис. 33. Засідання секції № 4 «Концептуальні шляхи розвитку аграрного  

сектору країни» Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації у 

розвитку харчових технологій  та економіки країни», 05.06.2020 р. 
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7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація європейського 

зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 14-15 травня 2021 р., 

м. Вінниця. Тема доповіді: «Дослідження впливу важких металів на листкову 

масу деревних рослин придорожніх смуг у контексті реалізації Європейського 

Зеленого Курсу». 

 

Рис. 34. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 14-15 травня 

2021 р. 

 

Рис. 35. Програма Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Реалізація європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 

14-15 травня 2021 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Тема дисертації прикріплена до ініціативної тематики «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 (0116U0003899). У зв'язку з закінченням 

попередньої ініціативної тематики тему дисертації було прикріплено 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 

(0119U01101696). 

   

Рис. 36. Програма НДР «Екологічна стійкість агроекосистем на основі 

використання технологій ефективних мікроорганізмів в умовах Лісостепу 

правобережного» (0116U0003899) 

  

Рис. 37. Програма НДР «Підвищення екологічної якості вод АПК методом 

структуризації» (0119U01101696) 
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Цитування наукових публікацій:  

 

Рис. 38. Профіль аспірантки Дудник Є. Г. у «Google Scholar» 

 

Рис. 39. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID(0000-0003-2290-1427)  
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Рис. 40. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS) (L-2366-2018) 

Проекти: 

Брала участь у грантовому конкурсі «Climate Changemakers Awards» від 

Укрсіббанку. Грантовий конкурс UKRSIBBANK проводився для студентів, 

аспірантів та молодих вчених у галузі знань «Екологія». Назва запропонованого 

проекту: «Еко-фестиваль: «Доторкнися до природи творчістю». 

 

Рис. 41. Реєстрація у системі UKRSIBBANK для участі у конкурсі «Climate 

Changemakers Awards» та подача проекту на розгляд компанії  
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика: 

14.09.2020 – 02.10.2020 р. – період проходження педагогічної практики на 

базі Вінницького національного аграрного університету. 

Згідно з індивідуальним планом проходження педагогічної практики 

відвідано 6 аудиторних занять провідних викладачів Вінницького національного 

аграрного університету, а саме: 

16.09.2020 р., 4 пара (13:10) – лекційне заняття кандидата 

сільськогосподарських наук Алєксєєва О. О. з дисципліни «Утилізація та 

поводження з відходами» на тему «Паспортизація відходів та місць поводження з 

відходами. Облік відходів». 

 

Рис. 42. Під час відвідування лекції Алєксєєва О.О. 

16.09.2020 р., 5 пара (14:40) – лекційне заняття старшого викладача 

Тітаренко О. М. з дисципліни «Сільськогосподарська екологія» на тему 

«Екологічні проблеми сільськогосподарських ґрунтів». 

 

Рис. 43. Під час відвідування лекції Тітаренко О.М. 
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16.09.2020 р., 6 пара (16:10) – практичне заняття викладача Вітер Н. Г. з 

дисципліни «Екотрофологія» на тему «Значення та функції їжі». 

 

Рис. 44. Під час відвідування практичного заняття Вітер Н.Г. 

17.09.2020 р., 5 пара (14:40) – практичне заняття викладача Шкатули Ю. М. 

з дисципліни «Проектування землевикористання» на тему «Наукове 

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням». 

 

Рис. 45. Під час відвідування лекції Хаєцького Г. С. 
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18.09.2020 р., 1 пара (08:00) – лекційне заняття доцент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Хаєцького Г. С. з дисципліни 

«Техноекологія» на тему «Техноекологія та загальна характеристика 

техносфери». 

 

Рис. 46. Під час відвідування практичного Ю. М. 

18.09.2020 р., 3 пара (14:40) – лекційне заняття професора Вдовенко С. А. з 

дисципліни «Інноваційні технології садівництва і виноградарства» на тему 

«Закладка плодового саду». 

 

Рис. 47. Під час відвідування лекції Вдовенка С.А. 
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Проведені заняття: 

18.09.2020 р., 2 пара (09:30) – відкрите лекційне заняття з дисципліни 

«Інженерна екологія» на тему «Техногенний вплив на атмосферу та охорона 

атмосферного повітря» для групи 31-ЕО. 

 

Рис. 48. Відкрите лекційне заняття Дудник Є.Г. з дисципліни «Інженерна 

екологія» на тему: «Техногенний вплив на атмосферу та охорона атмосферного 

повітря» для групи 31-ЕО 

21.09.2020 р., 5 пара (14:40) – практичне заняття з дисципліни «Екологія» 

на тему «Джерела забруднення атмосфери та її захист від антропогенного 

впливу» для групи 21-ЛГ. 

 

Рис. 49. Практичне заняття Дудник Є.Г. з дисципліни «Екологія» на тему: 

«Джерела забруднення атмосфери та її захист від антропогенного впливу» для 

групи 21-ЛГ 



30 

 

Рис. 50. Довідка про впровадження результатів дисертації в навчальний процес 
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Вебінари: 

Проходила навчання за програмою вебінарів із використання бази даних 

Web of Science Core Collection. Вебінари організовувала компанія Clarivate 

Analytics. Лектором виступала експертка з інформаційно-аналітичних ресурсів та 

навчання компанії Ірина Тихонкова. 

 

Рис. 51. Сертифікат учасника вебінару Web of Science Core Collection на тему: 

«Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», 

03.06.2020р. 

 

 

Рис. 52. Сертифікат учасника вебінару Web of Science Core Collection на тему: 

«Профіль установи у  Web of Science: створення, корегування, використання», 

04.06.2020 р. 
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Рис. 53. Сертифікат учасника вебінару Web of Science Core Collection на тему: 

«Essential Science Indicators», 14.01.2021 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 

Кафедра екології 

та охорони  

навколишнього 

середовища 

11.06.2018 
Агрономічний 

факультет 
18.06.2018 

Другий 

Кафедра екології 

та охорони  

навколишнього 

середовища 

18.06.2019 

Факультет 

агрономії та 

лісівництва 

20.06.2019 

Третій 

Кафедра екології 

та охорони  

навколишнього 

середовища 

15.06.2020 

Факультет 

агрономії та 

лісівництва 

16.06.2020 

Четвертий 

Кафедра екології 

та охорони  

навколишнього 

середовища 

25.05.2021 

Факультет 

агрономії та 

лісівництва 

03.06.2021 
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РОЗДІЛ 6. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. З нагоди 25-річчя Парламентської асамблеї Чорноморського 

економічного співробітництва (ПАЧЕС) у партнерстві з мережею університетів 

Чорноморського регіону (BSUN) в рамках проекту «Погляди та перспективи на 

майбутнє в Чорноморському регіоні» в лютому 2018 року взяла учать у конкурсі 

есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні 

Чорноморського економічного співробітництва – погляди та перспективи на 

майбутнє». 

 

Рис. 54. Відповідь-підтвердження від організаторів конкуру есе на мою участь 

2. 10 травня 2018 року у рамках співпраці МГО «Україна-Польща-

Німеччина» та Folkuniversitetet (Уппсала, Швеція) взяла участь у навчанні 

методикам вирішення сучасних проблем школи в рамках проекту «SEE-ME» 

(Методологія раннього виявлення ризику раннього покидання школи). Тренінг 

для представників українських і молдавських вузів, а також представників 

громадських організацій провів Алі Рашиді, директор Міжнародних проектів 

Folkuniversitetet (Уппсала, Швеція). 

 

Рис. 55. Тренінг за участі директора Міжнародних проектів Folkuniversitetet 

Алі Рашиді 
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3. З 21 по 26 серпня 2018 року брала участь у Третьому міжнародному 

фестивалі степу за участю професіоналів і любителів з 15 країн світу та здобула 

перемогу у Чемпіонаті України Української федерації сучасного танцю зі степу у 

номінації «Дует (дорослі)». 

  

Рис. 56. Перемога у Чемпіонаті України зі степу 

4. 15-16 вересня 2018 року брала участь у відборі для участі в «Summer 

school APD».  
 

  

Рис. 57. Результати співбесіди, щодо відбору для участі в «Summer school APD» 
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5. 17-23 квітня 2019 року брала участь у Stockholm Tap Festival (STF), який 

проходив у столиці Швеції – м. Стокгольм. 

  

Рис. 58. Майстер класи провідних степістів на Stockholm Tap Festival 

6. Брала участь у відборі кандидатів в експерти з акредитацій освітніх 

програм, а саме на посаду члена Галузевої експертної ради з галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія». 

 

Рис. 59. Мотиваційний лист для участь у відборі кандидатів в експерти з 

акредитацій освітніх програм 
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Рис. 60. Результати відбору експертів Національного Агентства із забезпечення 

якості вищої освіти для проведення акредитації освітніх програм 

 

Рис. 61. Перелік попередньо відібраних кандидатів в експерти Національного 

Агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації 

освітніх програм 

7. Проходила онлайн курс на платформі Prometheus, загальною тривалістю 

приблизно трьох годин, орієнтований на здобуття слухачами всіх необхідних 

теоретичних знань, ознайомлення із процедурою акредитації освітніх програм, 

критеріями оцінювання та роллю експерта. 
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Рис. 62. Онлайн курс на платформі Prometheus 

8. Проходила тест на платформі Prometheus з метою включення до реєстру 

рекомендованих експертів з акредитацій освітніх програм, а саме на посаду члена 

Галузевої експертної ради з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальності 201 «Агрономія». 

 

 

Рис. 63. Проходження тесту на платформі Prometheus з метою включення до 

реєстру рекомендованих експертів з акредитацій освітніх програм 

 


