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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Мостовенко Вольдемар Віталійович  

 

 

 

E-mail: v.mostovenko@kustoagro.com 
 

ORCID: Voldemar Mostovenko https://orcid.org/0000-0002-2292-1850 

Researcher ID: L-7259-2018 

Google Scholar: 

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

 

 

Освіта: 

01.09.1997 – 30.05.2007 рр. – Вінницька ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, м. Вінниця; 

01.09.2007 – 30.06.2011 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

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

01.09.2011 – 26.12.2012 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

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

15.09.2016 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант зі спеціальності 201 – агрономія кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. 
 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан факультету агрономії та 

лісівництва Дідур Ігор Миколайович. 
 

Сфера наукових інтересів: сільське господарство, агрономія, технології 

вирощування зернобобових культур. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету: 
«Формування продуктивності зерна гороху та його якісних показників залежно 

від вапнування, передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в 

умовах Лісостепу правобережного», яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 3 від 

30.09.2016 р.) 

 

Досвід роботи:  

01.04.2016 р. – 17.05.2018 р. – менеджер систем якості ТОВ «Кустоагрофармінг», 

м. Вінниця; 

17.05.2018 р.– 24.02.2020 р. – агроном із захисту рослин ТОВ «Кусто Агро», 

м. Вінниця. 

24.02.2020 р. – по теперішній час – начальник відділу досліджень та розвитку 

ТОВ «Кусто Агро», м. Вінниця. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zJYTRJwAAAAJ
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Рис. 1. Затвердження теми дисертації та призначення наукового керівника на 

засіданні Вченої ради ВНАУ, 30.09.2016 р. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
1 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 

 
№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 Українська мова в науці Залік 120 4 82 В зарах. 
2016-

09-12 

Тимкова 

Валентина 

Андріївна 

2 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 

 
№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Іноземна мова за 

професійним спрямуванням 
Екзамен 210 7 80 С 4 

2017-

05-26 

Кравець 

Руслан 

Андрійович 

2 
Інформаційні технології в 

наукових дослідженнях 
Залік 150 5 69 D зарах. 

2017-

06-09 
Січко Тетяна 

Василівна 

 
Рис. 2. Електронна залікова книжка в ЕСУ «Сократ» Мостовенка В.В. 
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Рис. 3. Складання іспиту з дисципліни «Спеціальна агрономія», 23.05.2018 р. 

 

 

Рис. 4. Складання іспиту з дисципліни«Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» аспірантами першого року денної і заочної форми навчання, 

26.05.2017 р. 



7 
 

 

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

дослідженнях», 09.06.2017 р. 

 

Рис. 6. Під час складання заліку з дисципліни «Методика викладання  у вищій 

школі», 04.12.2017 р. 
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Рис. 7. Під час складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 21.05.2018 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи, який затверджено на засідання Вченої ради університету (протокол № 3 

від 30.09.2016 р.). 

 
Рис. 8. Титульний лист індивідуального плану роботи аспіранта 

Мостовенка В.В. 
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База проведення досліджень 

 

Досліди проводяться на базі науково-дослідного господарства 

«Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, 

с. Агрономічне. 

В процесі написання дисертації проаналізовано та описано місце 

проведення наукових досліджень, ґрунтові та кліматичні умови, характеристика 

застосовуваних сортів гороху, факторів інтенсифікації, технології вирощування 

гороху, розроблено програму та схему досліджень, опрацьовано методики 

закладання та проведення польових досліджень, визначені акредитовані та 

сертифіковані лабораторії, де проводяться лабораторні дослідження, описано 

гідротермічні умови регіону за період проведення досліджень та приведено 

еколого-агрохімічну характеристику ґрунтів дослідної ділянки. 

Вивчається ріст і розвиток рослин гороху овочевого залежно від 

вапнування, інокуляції насіння та позакореневих підживлень. Досліджено та 

описано: основні морфологічні показники росту рослин гороху за 2017-2018 роки 

повністю, за 2019 рік на відповідний етап органогенезу; встановлено динаміку 

висоти та середньодобових приростів рослин гороху, а також динаміку густоти 

рослин та виживаність гороху. Вивчається вплив основних змінних факторів на 

продуктивність посівів гороху та якісний склад зерна, а також величину врожаю 

кожного варіанту.  

 
 

Рис. 9. Посів інокульованого насіння гороху канадської селекції сорту «Скінадо» 

та «Саммервуд», 07.03.2017 р. 
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Рис. 10. Сходи культури на дослідній ділянці ВНАУ, с. Агрономічне, 24.04.2017 р. 

 

  
Рис. 11. Початок періоду активного бульбочкоутворення на рослинах, 

оброблених інокулянтомBiNitro та БTУ-р 
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Рис. 12. Перехід від фази бутонізації та цвітіння до фази утворення зелених 

бобів гороху, 01.05.2017 р. 

 

  
 

Рис. 13. Порівняння біологічної урожайності сортів «Скінадо» та 

«Саммервуд» згідно схеми досліду, 04.06.2017 р. 
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Рис. 14. Посів інокульованого насіння гороху канадської селекції сорту «Скінадо» 

та «Саммервуд», НДГ «Агрономічне» ВНАУ 
 

 

Рис. 15. Дослідна ділянка рослин гороху НДГ «Агрономічне» ВНАУ, 

с. Агрономічне 
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Публікації 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

 

1. Дідур І.М., Мостовенко В.В. Вплив технологічних прийомів вирощування 

та формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу 

правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 15. 

С. 21-29. 

2. Дідур І. М., Шевчук В. В., Мостовенко В. В. Особливості проростання 

насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і 

стимулювального препаратів. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 17. 

С. 15-29. 

3. Мостовенко В.В. Вивчення густоти стояння рослин та тривалості 

вегетаційного періоду гороху овочевого залежно від технологічних прийомів 

вирощування. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 17. С. 236-245. 

4. Мостовенко В.В. Формування структури врожаю рослин сортів гороху 

овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування ґрунту та системи 

живлення. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 18. С. 223-232. 

5. Дідур І.М., Мостовенко В.В. Фотосинтетична активність гороху 

овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування ґрунту та системи 

живлення. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 42-50. 

6. Дідур І. М., Мостовенко В. В. Динаміка кількості та маси бульбочок 

азотофіксуючих бактерій гороху овочевого. Сільське господарство та 

лісівництво. 2021. № 20. С. 49-59 (0,7 друк. арк.); 

 

Наукові публікації в зарубіжних журналах 

1. Mostovenko V., Didur I. Economic and energy efficiency of growing 

vegetable peas. Colloquium-journal. 2021. № 12 (99). Р. 47-52 (0,7 друк. арк.). 

 

Участь у конференціях 

1. ХХХІ Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та 

студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» , м. 

Вінниця, 23 березня 2017 року. Тема доповіді: «Стан та перспективи розвитку 

галузі горохівництва в Україні». 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «25 Років 

Незалежності України: Виклики та перспективи», м. Вінниця, 24-25 листопада 

2017 року. Тема доповіді: «Шляхи вирішення проблеми розвитку горохівництва 

як галузі в Україні». 
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3. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних 

відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення 

агропромислового комплексу України», м. Вінниця, 23-25 травня 2017 року. Тема 

доповіді: «Сучасні технології вирощування гороху». 

4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих 

вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих 

вчених», м. Вінниця, 15-16 травня 2018 р. Тема доповіді: «Елементи сучасних 

технологій вирощування гороху. Стан та перспективи розвитку галузі в Україні». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», с. Чернятин, 21-22 березня 2019 р. Тема доповіді: «Елементи 

сучасних технологій вирощування гороху. Стан та перспективи розвитку галузі в 

Україні». 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної 

агрономії», м. Вінниця, 31 травня 2019 року. Тема доповіді: «Проблеми розвитку 

горохівництва як галузі в Україні та шляхи їх вирішення». 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

 

 
 

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

господарство та лісівництво», 2019 р. № 15  
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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 «Сільське 

господарство та лісівництво», 2020 р. № 17  
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Рис. 19. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське 

господарство та лісівництво», 2020 р. № 18  
 

 
 

Рис. 20. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське 

господарство та лісівництво», 2020 р. № 19  
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Рис. 20. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Сільське 

господарство та лісівництво», 2020 р. № 20  

 

Наукові публікації в зарубіжних журналах 

 

   
Рис. 26. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Colloquium-journal»,               

2021 р. № 12 (99). 
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Участь у конференціях 

 

 
 

Рис. 21. Сертифікат з Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», 15.05.2018 р. 

 

 
 

Рис. 22. Сертифікат з Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво 

продукції бджільництва», 21.03.2019 р. 
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Рис. 23. Програма Міжнародної науково-практичної конференції  

«Інновації сучасної агрономії», 31.05.2019 р. 

 

 

  
 

Рис. 24. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», 21.03.2019 р. 
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Рис. 25. Міжнародна науково-практична Інтернет- конференції «Майбутнє 

аграрного сектору України: погляд молодих вчених», 15.05.2018 р. 

 

 

Рис. 26. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», ВНАУ,                     

24-25.10.2019 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Особливості формування продуктивності 

сільськогосподарських культур у системі типової сівозміни за зміни клімату в 

умовах Лісостепу Правобережного України», яка затверджена в Українському 

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

державного реєстраційного номера (0117U003145), термін виконання: 

2017 – 2020 роки. Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Цицюра Я.Г. Рішення 

засідання кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії про прикріплення до 

тематики (протокол № 10 від 30.01.2017 р.). 

 
Рис. 27. Програма ініціативної тематики «Особливості формування 

продуктивності сільськогосподарських культур у системі типової сівозміни за 

зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного України » 
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Рис. 28. Календарний план ініціативної тематики «Особливості формування 

продуктивності сільськогосподарських культур у системі типової сівозміни за 

зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного України» 
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Цитування наукових публікацій:  

 

 
 

Рис. 29. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Мостовенка В.В. ORCID ID 

(Voldemar Mostovenko https://orcid.org/0000-0002-2292-1850) 

 

 

 
 

Рис. 30. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта 

Мостовенка В.В., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS) (L-7259-2018) 
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Рис. 31. Профіль аспіранта Мостовенка В.В. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика 

З 11.05.2020 р. по 29.05.2020 р.педагогічну практику проходив на базі 

кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету. З дисципліни 

«Агрохімія» мною було проведено лекцію на тему«Удобрення основних зернових 

та зернобобових культур»для студентів третього курсу галузі знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство»спеціальності 201 «Агрономія» та два практичних заняття 

з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» з тем «Ґрунти гірських 

територій» та «Геоморфологічна будова Вінниччини»для студентів першого 

курсу галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 

101 «Екологія». 

 
Рис. 32. Практичне заняття з дисципліни «Грунтознавство з основами 

геології» на тему: «Грунти гірських територій», 26.05.2020 р. 

 
Рис. 33. Практичне заняття з дисципліни «Грунтознавство з основами геології» 

на тему: «Геоморфологічна будова Вінниччини», 27.05.2020 р. 



27 
 

 

 
Рис. 34. Лекція з дисципліни «Агрохімія» на тему: «Удобрення основних 

зернових та зернобобових культур», 27.05.2020 р. 

Пройдено та зараховано педагогічну практику з оцінкою «Відмінно» 

(рішення засідання кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії № 18 від 

01 червня 2020 р.) У результаті проходження педагогічної практики було 

впроваджено результати дисертаційного дослідження у навчальний процес 

Вінницького національного аграрного університету. 
 

 
Рис. 35. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи Мостовенка В.В. 
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Впровадження результатів дисертації у виробництво 

Зазначені результати впроваджені у вивчення комплексної дії доз добрив, 

інокулюванні насіння поліштамом та системі захисту рослин на базі ТОВ 

«Сервісагротех», ТОВ «СП Спіка», ТОВ «Калинівський Агрохім», які являються 

структурними підрозділами агрохолдингу «Кусто Агро». Інтегрована система 

захисту є однією з головних складових технологій вирощування гороху, яка 

забезпечує досить великий приріст урожайності. 

Результати наших досліджень дають підставу стверджувати, що за рахунок 

технологічних прийомів, зокрема бактеризації та позакореневих підживлень 

можливо керувати майбутнім рівнем урожаю гороху посівного, завдяки 

покращенню таких ознак, як кількість бобів і насіння, маса насіння тощо.  

 

 

Рис. 36. Довідка про практичне використання результатів дисертації аспіранта 

Мостовенка В.В. в діяльність ТОВ «Сервісагротех», 09.06.2020 р. 
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Рис. 37. Довідка про практичне використання результатів дисертації аспіранта 

Мостовенка В.В. в діяльність ТОВ «СП Спіка», 14.05.2021 р. 

 
Рис. 38. Довідка про практичне використання результатів дисертації аспіранта 

Мостовенка В.В. в діяльність ТОВ «Калинівський Агрохім», 15.05.2021 р. 
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РОЗДІЛ 5. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 

 

Звітування про виконанняіндивідуального плану роботиаспіранта 

 

Рік навчання 
Назва 

кафедри 
Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Землеробства, 

ґрунтознавства 

та агрохімії 

19.06.2017 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
22.06.2017 р. 

Другий 

Землеробства, 

ґрунтознавства 

та агрохімії 

11.06. 2018 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
18.06.2018 р. 

Третій 

Землеробства, 

ґрунтознавства 

та агрохімії 

10.06.2019 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
20.06.2019 р. 

Четвертий 

Землеробства, 

ґрунтознавства 

та агрохімії 

01.06.2020 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
16.06.2020 р. 
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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 

 

  

 
 


