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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Разанова Алла Михайлівна   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

E-mail: razanovaalla68@gmail.com  
 

ORCID: 0000-0002-3546-3692   

Google Scholar:  

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

uk 

Researcher ID: L-3585-2018 

 
 

Освіта: 

01.09.1976 – 30.05.1986 рр. – середня школа № 4 ім. Д.І. Менделєєва з 

поглибленим теоретичним і практичним вивченням хімії, м.Вінниця; 

01.09.1986 – 28.06.1991 рр. – Вінницький державний педагогічний інститут, 

філологічний факультет, спеціальність «Російська мова та література», диплом 

спеціаліста; 

01.09.1995 – 11.07.1996 рр. – Вінницький обласний інститут післядипломної 

освіти, спецфакультет практичної психології, спеціальність «Практична 

психологія галузі освіти», диплом спеціаліста; 

01.09.2019 – 24.12.2020 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет агрономії та лісівництва, спеціальність «Екологія», диплом магістра з 

відзнакою; 

08.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, кафедра екології та охорони навколишнього середовища факультету 

агрономії та лісівництва, аспірант зі спеціальності 201 – агрономія. 
 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та 

лісівництва Ткачук Олександр Петрович. 
 

Сфера наукових інтересів: агрономія, екологія, дослідження якості та безпеки 

лікарських рослин. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Накопичення 

важких металів розторопшею плямистою (Silybum marianum L.) за її удобрення в 

умовах інтенсивного землеробства правобережного Лісостепу», протокол № 9 від 

23.03.2021 р. 

 

 

 

 

 

https://publons.com/researcher/L-3585-2018/
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на Вченій раді університету, 04.10.2017 р. 

 

 
 

Рис. 2. Після затвердження теми дисертаційної роботи і призначення наукового 

керівника з керівництвом університету доктором економічних наук, професором, 

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

аспірантури і докторантури Гончарук Т.В., 04.10.2017 р. 
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Досвід роботи:  

15.08.1991 – 29.07.1993 рр. – вчитель російської мови і літератури школи № 14 

м. Вінниця; 

30.07.1993 – 17.07.1995 рр. – економіст відділу кадрів Вінницького облуправління 

Національного банку України, м. Вінниця; 

04.03.1999 – 03.02.2004 рр. – інспектор відділу по роботі з особовим складом 

Вінницької митниці, м. Вінниця; 

04.02.2004 –  23.08.2017 рр. – робота у Вінницькому національному аграрному 

університеті на посадах: методиста по комплектуванню та плануванню штатного 

розпису, лаборанта, завідувача архівом, провідного фахівця кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища, асистента цієї ж кафедри (за сумісництвом), 

м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Електронна залікова книжка аспіранта четвертого року навчання в 

системі «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. 

 
Рис. 8.  Складання заліку з дисципліни «Спеціальна агрономія», 22.05.2019 р. 
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Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні  

проблеми психології», 24.05.2019 р. 

 

 
 

Рис. 10.  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 затверджено на вченій раді 

університету (протокол № 2 від 04.10.2017 р.) 

 

Рис. 11. Титульна сторінка індивідуального плану роботи аспіранта  
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База проведення досліджень: 

 

В розрізі роботи  над науковою тематикою проводили польові дослідження 

щодо вирощування лікарських рослин на прикладі розторопші плямистої (Silybum 

marianum) впродовж 2017-2019 років на сірому опідзоленому 

середньосуглинковому ґрунті дослідних ділянок «Біостаціонар» Вінницького 

національного аграрного університету.  

Висівали розторопшу плямисту навесні. Посівна площа досліду складала 

0,05 га. Облікова площа ділянки становила 10 м
2
. Підготовку рослинних зразків 

для визначення важких металів здійснювали методом сухої мінералізації згідно з 

ДСТУ 7670:2014. Важкі метали у листковій масі та насінні розторопші плямистої 

визначали згідно з традиційними методиками.  

 

 
 

  
 

Рис. 12. Вирощування розторопші плямистої на дослідній ділянці ВНАУ 
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Рис. 13. Проведення лабораторних досліджень під керівництвом 

 наукового керівника, 17.11.2017 р. 
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Рис. 14. Проведення лабораторних досліджень на базі науково-

вимірювальної агрохімічної лабораторії кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва, 17.04.2018 р.  

 

  
 

Рис. 15. Підготовка рослинних зразків для визначення у них вмісту важких 

металів на базі науково-вимірювальної агрохімічної лабораторії кафедри екології 

та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва, 

27.09.2019 р. 
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Публікації:  

Наукові публікації у міжнародних наукометричних базах даних 

Web of Science Core Collection 

1. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Razanova A.M., Bakhmat M.I., Bakhmat O.M. 

Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions 

of field rotation. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10 (2). 131-136. 

DOI: 10.15421/2020_75 

  

Рис. 16. Ukrainian Journal of Ecology, № 10 (2) 

2. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Bakhmat O.M., Razanova A.M. Reducing danger 

of heavy metals accumulation in winter wheat grain which is grown after leguminous 

perennial precursor. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10 (1). 254-260. 

DOI: 10.15421/2020_40 

 

  

    

Рис. 17. Ukrainian Journal of Ecology, № 10 (1) 
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Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Разанов С.Ф., Настояща А.М. Ефективність вирощування та 

використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля. 

Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ. 2017. № 6. (Том 2). 

С. 141-149.  

     
Рис. 18. Сільське господарство та лісівництво, № 6 (Т 2) 

 

2. Разанова А.М. Інтенсивність забруднення м’яса диких тварин важкими 

металами в зоні Лісостепу Правобережного на території Вінниччини. Сільське 

господарство та лісівництво. Вінниця: ВНАУ. 2018. № 11. С. 162-170.  

       
Рис. 19. Сільське господарство та лісівництво, № 11 



16 
 

3. Разанов С.Ф., Разанова А.М., Овчарук В.В. Вплив рівня забруднення 

ґрунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші 

плямистої (SÍLYBUM MARIÁNUM). Сільське господарство та лісівництво. 

Вінниця: ВНАУ. 2019. №14. С. 196-205.  

 

     
 

Рис. 20. Сільське господарство та лісівництво, № 14 

 

4. Разанова А. Накопичення кадмію у листві та насінні розторопші 

плямистої в умовах польових сівозмін. Тваринництво України. 2020. № 3.  

С. 34-37.  

      

Рис. 21. Тваринництво України, № 3 
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5. Ткачук О. П., Разанова А. М. Інтенсивність накопичення Pb у листковій 

масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum). Вісник Уманського 

національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 109-112.  

 

          
 

Рис. 22. Вісник Уманського національного університету садівництва, № 1 

 

6. Ткачук О. П., Разанова А. М. Порівняльна оцінка накопичення Zn 

розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних 

добрив. Агроекологічний журнал. 2020. № 1. С. 98-103.  

 

                  
 

Рис. 23. Агроекологічний журнал, № 1 
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7. Разанов С. Ф., Разанова А. М. Інтенсивність накопичення розторопшою 

плямистою міді в умовах польових сівозмін. Сільське господарство та 

лісівництво. Вінниця: ВНАУ. 2020. № 17. С. 177-187.  

 

                      
 

Рис. 24. Сільське господарство та лісівництво, № 17 

 

8. Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Разанова А.М. Інтенсивність накопичення 

важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми 

добривами. Агробіологія. 2020. № 2. С. 152-159.  

 

       
Рис. 25. Агробіологія, № 2 
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9. Разанов С.Ф., Разанова А.М., Піддубна А.М., Гусак О.Б. Інтенсивність 

накопичення важких металів у листковій масі та насінні розторопші плямистої за 

різного органічного удобрення. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця: 

ВНАУ. 2021. № 20. С. 211-223. 

 

       
 

Рис. 26. Сільське господарство та лісівництво, № 20 

 

Наукові публікації у закордонних виданнях 

1. Razanov S., Razanova A., Kutsenko M. Assessment of the intensity of accumulation 

of lead and cadmium in leaves and seeds when using different types of fertilizers. 

Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. № 10. P. 4-

7. Німеччина. 

 

         
 

Рис. 27. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft, № 10 
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Матеріали конференцій 

1. Разанова  А.М. Якість вегетативної маси розторопші плямистої вирощеної 

в умовах локального забруднення територій важкими металами. The 6th 

International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern 

society”. (February 5-7, 2020). Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 

2020. P. 1088-1094.  

    
 

Рис. 28. Scientific achievements of modern society, February 

2. Разанова А.М. Накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші 

плямистої вирощеної в умовах сучасних сівозмін. Регіональні геоекологічні 

проблеми в умовах сталого розвитку: збірник наукових праць Четвертої 

міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2020 р. 

Рівне: видавець О. Зень. 2020. С. 153-156. 

 

  
Рис. 29. Збірник наукових праць Четвертої міжнародної  

науково-практичної конференції, м. Рівне 
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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 року. Тема доповіді: «Лікарські рослини 

Поділля та їх використання в сучасних екологічних умовах». 

  

 

 

 
 

Рис. 30. Засідання секції №3 «Новітні технології в сільському господарстві» 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та 

студентів, ВНАУ, м. Вінниця, 16.05.2018 р. 

  
 

Рис. 31. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору 

України: погляд молодих вчених», ВНАУ, м. Вінниця, 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 року, Чернятинський коледж ВНАУ, 

с. Чернятин.  Тема доповіді: «Оцінка стану лісових нектаро-пилконосних рослин, 

їх роль в сучасному бджільництві».  

   

 

   
 

Рис. 32. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Сертифікат учасника  Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у 

виробництво продукції бджільництва»,Чернятинський коледж ВНАУ,  

21-22 березня 2019 р. 
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3. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів 

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

23-24 квітня 2019 року. Тема доповіді: «Якість вегетативної маси розторопші 

плямистої вирощеної на сільськогосподарських угіддях». 

 

         
 

Рис. 34. Програма Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та 

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

ВНАУ, м. Вінниця, 23-24 квітня 2019 р. 
 

 
 

Рис. 35. Сертифікат учасника Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, 

магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та 

перспективи», ВНАУ, м. Вінниця, 23-24 квітня 2019 р. 
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4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, ВНАУ, 

15-16 травня 2019 року. Тема доповіді: «Екологічна оцінка ефективності 

вирощування розторопші плямистої в польовій сівозміні». 

 

     

Рис. 36. Програма конференції Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в  

умовах інтеграційних процесів», ВНАУ, м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. 
 

 
 

Рис. 37. Сертифікат Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів»,  

ВНАУ, м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. 
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5. І Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco», 

м. Вінниця, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 16-18 травня 2019 

року. Тема доповіді: «Інтенсивність забруднення м’яса диких тварин важкими 

металами в зоні Лісостепу Правобережного». 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

          

 

Рис. 38. Програма конференції І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Vin Smart Eco», КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», м. Вінниця, 

16-18 травня 2019 р. 

 

 

Рис. 39. Сертифікат І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Vin Smart Eco», м. Вінниця, 16-18 травня 2019 р.  
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6. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної 

агрономії», м. Вінниця, ВНАУ, 30-31 травня 2019 року. Тема доповіді: «Вплив 

рівня забруднення ґрунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у 

листі розторопші плямистої (sílybum mariánum)». 

      

Рис. 40. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

сучасної агрономії», ВНАУ, м. Вінниця, 30-31 травня 2019 р.  

  

7. Міжнародна науково-практична конференція «Земля-потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25 жовтня 

2019 року, ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: «Ефективність зниження 

забруднення ґрунтів важкими металами за органічного землеробства». 

   

Рис. 41. Програма Міжнародної науково-практичної конференції  

«Земля-потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки 

держави», ВНАУ, м. Вінниця, 24-25 жовтня 2019 р.  
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8. VI International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the 

development of world science», 5-7 February 2020, Liverpool, United Kingdom. Тема 

доповіді: «Якість вегетативної маси розторопші плямистої вирощеної в умовах 

локального забруднення територій важкими металами». 

 

Рис. 42. Сертифікат про участь у VI International Scientific and Practical 

Conference, 5-7 February 2020 

 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Використання 

інноваційних технологій в агрономії», 3-4 червня 2020 року, ВНАУ, м. Вінниця. 

Тема доповіді: «Дослідження інтенсивності накопичення у листовій масі та 

насінні розторопші плямистої міді в умовах польових сівозмін». 

 

Рис. 43. Програма Міжнародної науково-практичної конференції 

«Використання інноваційних технологій в агрономії», ВНАУ, м. Вінниця, 

3-4 червня 2020 р. 
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Рис. 44. Сертифікат Міжнародної науково-практичної конференції 

«Використання інноваційних технологій в агрономії», ВНАУ, м. Вінниця, 

3-4 червня 2020 р.  

 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий 

форум», м. Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ,  9-10 червня 2020 року. Тема 

доповіді: «Вплив мінеральних добрив на накопичення міді у листовій масі та 

насінні розторопші плямистої в умовах Вінниччини». 

 
 

Рис. 45. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодіжний 

науковий форум», ВНАУ, 9-10 червня 2020 р., м. Ладижин 
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Рис. 46. Засідання секції № 4 «Екологічні проблеми України та шляхи їх 

подолання»  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодіжний 

науковий форум», ВНАУ, 9-10 червня 2020 р., м. Ладижин 

 

11. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Регіональні 

геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку», РДГУ, 22-24 вересня 

2020 року, м.  Рівне. Тема доповіді: «Накопичення Pb у листковій масі та насінні 

розторопші плямистої вирощеної в умовах сучасних сівозмін».  

 

      
 

 

Рис. 47. Програма Четвертої міжнародної науково-практичної конференції 

«Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку», РДГУ, м. Рівне, 

22-24 вересня 2020 р.  
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12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco», 20-21 

травня 2021 року, м. Вінниця. Тема доповіді: «Вплив різного органічного 

удобрення на накопичення важких металів у насінні розторопші плямистої 

(Silybum marianum L.)». 

 
 

Рис. 48. Сертифікат ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Vin Smart Eco», м. Вінниця, 20-21 травня 2021 р.  

 

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. 49. Програма НДР «Екологічна стійкість агроекосистем на основі 

використання технологій ефективних мікроорганізмів в умовах  

Лісостепу правобережного» (0116U0003899) 
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Рис. 50. Програма НДР «Підвищення екологічної якості вод АПК 

 методом структуризації» (0119U01101696) 

 

Цитування наукових публікацій:  

 

 
 

 

Рис. 51. Профіль аспірантки Разанової А.М. у «Google Scholar» 
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Рис. 52. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0002-3546-3692) 

 

 
 

Рис. 53. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( L-3585-2018) 

 

Конкурси: 

1. Брала участь у грантовому конкурсі «Climate Changemakers Awards» від 

Укрсіббанку. Грантовий конкурс UKRSIBBANK проводився для студентів, 

http://www.researcherid.com/rid/L-3585-2018
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аспірантів та молодих вчених у галузі знань «Екологія». Назва запропонованого 

проекту: «Спосіб підвищення безпеки білкової продукції бджільництва 

виробленої в умовах забруднення сільськогосподарських медоносних угідь 

важкими металами». 

 

 
 

Рис. 54. Реєстрація у системі UKRSIBBANK для участі у конкурсі «Climate 

Changemakers Awards» та подача проекту на розгляд компанії 

2. 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. 55. Відповідь-підтвердження від організаторів конкуру есе на мою участь 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика: 

 

З 09.09.2019 р. по 30.06.2020 р. – асистент (0,5 ставки) кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва Вінницького 

національного аграрного університету. За період роботи виконано 304 год. 

навчального навантаження та проведено практичні заняття з навчальної 

дисципліни «Фізіологія рослин»: 

- для студентів 2 курсу груп А-18-3, А-18-4, ЛГ-18, СПГ-18, СіВ-18 факультету 

агрономії та лісівництва денної форми навчання ОС «Бакалавр» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»;  

- для студентів 1 курсу груп А-19-4, СіВ-19 факультету агрономії та лісівництва 

денної форми навчання ОС «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» спеціальності 201 «Агрономія». 

30 квітня 2020 р. (3 пара) – відкрите практичне заняття в режимі онлайн 

відеоконференції (з використанням платформи Zoom) для студентів 1-го курсу для 

студентів групи СіВ-19  спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання 

факультету агрономії та лісівництва на тему: «Залежність фотосинтезу від зовнішніх 

факторів». До практичного заняття долучились завідувач кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин к.с.-г.н., доцент Пінчук Н.В., голова НМК факультету агрономії та 

лісівництва к.геогр.н., доцент Мудрак Г.В., к.с-г.н., доцент Вергелес П.М., к.с-г.н., 

доцент Колісник О.М., к.с-г.н., доцент Окрушко С.Є., к.с-г.н., доцент Коваленко Т.М., 

к.б.н., ст. викладач Гуменюк Л.Д., к.с-г.н., асистент Яковець Л.М. та ін. 

 

 
 

Рис. 56. Відкрите практичне заняття в режимі онлайн відеоконференції 

(з використанням платформи Zoom), 30.04.2020 р. 
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14.09.2020 – 02.10.2020 р. – період проходження педагогічної практики на 

базі Вінницького національного аграрного університету. 

23.09.2020 р., 5 пара – проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни 

«Сільськогосподарська екологія» на тему: «Екологічні проблеми 

сільськогосподарських ґрунтів» для студентів 2 курсу спеціальності 

101 «Екологія» денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, під 

час якого було впроваджено результати дисертаційної роботи у навчальний 

процес ВНАУ. 

 
 

 
 

Рис. 57. Відкрите лекційне заняття Разанової А.М. з дисципліни 

«Сільськогосподарська екологія» на тему:  

«Екологічні проблеми сільськогосподарських ґрунтів», 23.09.2020 р.  
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Рис. 58. 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. 59. Сертифікати учасника вебінарів 
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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 

02.06.2021 

 


