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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Вдовиченко Ірина Петрівна  

 
 

                            
 

E-mail: vdov.irina2017@gmail.com 

ORCID: 0000-0003-2323-3002 

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user= 

sLVMwisAAAAJ 

Researcher ID: L-2907-2018 
 

Освіта: 

01.09.1991 р. – 31.05.2001 р.  – Іванівська ЗОСШ І-ІІІ ступенів № 1, с. Іванів 

Калинівський р-н., Вінницька обл.; 

01.09.2001 р. – 30.06.2004 р. – Вінницький державний аграрний університет, 

факультет менеджменту, спеціальність «Менеджмент організації», отримала 

диплом бакалавра;   

01.09.2004 р. – 30.06.2006 р. – Вінницький державний аграрний університет,  

факультет менеджменту, спеціальність «Правове забезпечення АПК», отримала 

диплом спеціаліста; 

07.09.2016 р. – по теперішній час – аспірантка заочної контрактної форми 

навчання зі спеціальності 201 – агрономія кафедри лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та лісівництва 

Вінницького національного аграрного університету; 

21.11.2019 р. – 25.12.2020 р.  – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет агрономії та лісівництва, спеціальність «Агрономія», отримала диплом 

магістра з відзнакою. 
 

Науковий керівник: 15.09.2016 р. – 25.02.2019 р.  – кандидат географічних наук, 

доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user
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25.02.2019 р. – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

Вдовенко Сергій Анатолійович 
 

Сфера наукових інтересів: агрономія, сільське господарство, органічне 

виробництво, морква, біопрепарат. 
 

1. Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету (дата та 

номер протоколу):  

 «Науково-методичні засади оцінювання придатності земель 

сільськогосподарського призначення Східного Поділля екологічним вимогам 

спеціальних сировинних зон» (протокол № 3 від 15.09.2016 р.) 

  «Оптимізація елементів технології вирощування моркви (daucus carota l.) В 

умовах Лісостепу Правобережного України»,  яку затверджено на засіданні 

Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (протокол № 8 

від 25.02.2019 р. зміна наукового керівника та перезатвердження теми дисертації). 

  

Досвід роботи:  

11.08.2006 р. – 30.09.2010 р. – менеджер з продажу фірма ММ «Хайтек ЛТД»; 

08.02.2013 р. – 28.09.2014 р. – фахівець 2-ї категорії кафедри лісівництва та 

кормовиробництва; 

29.09.2014 р. – 15.09.2016 р. – завідувач лабораторії кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин.   

16.09.2016 р. – 17.09.2017 р. – фахівець 2-ї категорії деканату факультету 

агрономії ВНАУ за сумісництвом; 

18.09.2017 р. – 30.06.2020 р. – асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії факультету агрономії та лісівництва ВНАУ за сумісництвом. 

30.06.2020 по теперішній час співвласник ТС «Трейд-Логістік», м. Батумі, Грузія 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

  
Рис. 2.1. Показники успішності аспірантки Вдовиченко І.П. в ЕСУ «Сократ» 

 

 

 
Рис. 2.2. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях» та іспиту з дисципліни «Іноземної мова», 

03.12.2017 р. 
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Рис. 2.3. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», 

07.12.2017 р. 

 
 

   
 

Рис.2.4. Під час складання іспиту з дисципліни «Сучасні тенденції світової 

агрономічної науки», 28.11.2018 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 № 3 а від 30.09.2016 р.). 

 

Рис. 3.1. Індивідуальний план роботи аспірантки Вдовиченко І.П. 
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База проведення досліджень  
 

Базою досліджень у дисертаційній роботі виступило таке 

сільськогосподарські підприємство:  

ФГ «Органік Д», Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Сутиски. На базі даного 

господарства відбувалось трирічне дослідження посівів коренеплодів моркви 

столової за органічного вирощування з використанням препаратів бактерійного 

походження. Результати досліджень з 2018-2021 р.р., опрацьовані та описані в 

дисертаційній роботі 

 

 

Рис 3.2.  Дослідження ґрунту на виявлення наявність важких металів Агрохімічна 

лабораторія ВНАУ 
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Рис. 3.3.. Процес відбору зразків ґрунту за методом конверту для визначення 

придатності вимогам спеціальних сировинних зон СФГ Дон О.П. Вінницька обл., 

Тростянецький район 
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Рис. 3.4. Процес посіву моркви в умовах господарства Органік - Д. Вінницька обл., 

Тиврівський район 
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Рис. 3.5. Процес визначення замірів та обліку урожайності коренеплодів моркви в 

умовах господарства Органік - Д. Вінницька обл., Тиврівський район 

 

Публікації 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core 

Collection 

1. S.A Vdovenko, O.O Polutin, O.O Kostiuk, V.B Kutovenko, I.P Vdovychenko. 

Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of 

the right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2018,        

Р 288-292 .  

Наукові публікації у фахових виданнях 

2. Мудрак Г. В., Вдовиченко І. П. Аналіз науково-методичних засад оцінки 

придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам. 

Сільське господарство та лісівництво. 2017.  № 6, т. 2. С. 129-140  

3. Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. Формування фізико-механічних властивостей 

сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури. Корми і 

кормовиробництво. 2018.  Вип. 85.  С. 101-107   

4. Вдовиченко І. П. Урожайність і якість коренеплодів моркви столової 

зарубіжної селекції. Norwegian Journal of development of the International 
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Science. 2020. No 41. P. 7-10  
 

Наукові публікації в зарубіжних журналах 

1) Вдовиченко І.П. Урожайність і якість коренеплодів моркви столової 

зарубіжної селекції Norwegian Journal of development of the International Science. 

2020. № 41. С. 7-11  

  

Матеріали конференцій 

1. Мудрак Г.В., Вдовиченко І.П. Органічне сільське господарство: 

екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні 

продовольчої безпеки. Органiчне агровиробництво: освiта i наука: збiрник тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 1 листопада 2018 р. 

ДУ «НМЦ «Агроосвiта». Київ. 2018. С. 100-102.   

2. Вдовиченко І.П. Перспективи вирощування моркви (Daucus Carota L.)  В 

умовах Лісостепу Правобережного України. Кліматичні зміни та сільське 

господарство. Виклики для аграрної освіти: збірник тез ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. 10-12 квітня 2019 р. ДУ «НМЦ «Агроосвiта». Київ – 

Миколаїв – Херсон. 2019. С. 192-193 

  

Участь у конференціях 

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів та 

аспірантів «Екологічні проблеми сільського виробництва»,                                        

7 грудня 2016 р., ВНАУ, м. Вінниця. 
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Рис 3.6.  Під час виступу  на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, магістрів та аспірантів «Екологічні проблеми сільського 

виробництва», ВНАУ, м. Вінниця,  7 грудня 2016 року 

 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Органiчне 

агровиробництво: освiта i наука», 1 листопада 2018 р., ДУ «НМЦ 

«Агроосвiта», Київ. Тема доповіді: «Органічне сільське господарство: 

екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні 
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продовольчої безпеки».  

 
Рис 3.7. Сертифікат участі у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Органiчне агровиробництво: освiта i наука», ДУ «НМЦ 

«Агроосвiта», 1 листопада 2018 р. 

 

3.  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, Вінницька обл. Тема доповіді: «Органічне вирощування моркви – 

основа здорового храчування людини». 
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Рис 3.8. Під час участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у 

виробництво продукції бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ, с. 

Чернятин, 21-22 березня 2019 року. 

 

4.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та 

сільське господарство. Виклики для аграрної освіти», 10-12 квітня 2019 р.,  

ДУ «НМЦ «Агроосвiта», Київ – Миколаїв – Херсон. Тема доповіді: «Перспективи 

вирощування моркви (Daucus Carota L.)  В умовах Лісостепу Правобережного 

України». 

 
Рис 5. Сертифікат учасника ІІ Міжнародної науково-практичної 
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конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної 

освіти», ДУ «НМЦ «Агроосвiта», Київ – Миколаїв - Херсон 10-12 квітня 2019 

року. 

 

  

5.  Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів 

«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 23-24 квітня 

2019 р., ВНАУ, м. Вінниця, Тема доповіді: «Вирощування моркви за 

органічної технології в умовах Лісостепу Правобережного України». 
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Рис 3.9. Програма доповідей та сертифікат учасника Всеукраїнської 

наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в 

аграрній науці: стан та перспективи», ВНАУ, м. Вінниця,          23-24 квітня 2019 

року. 

6.  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: «Хвороби і шкідники моркви за 

вирощування у відкритому ґрунті» 
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Рис. 3.10. Засідання Секції № 4 Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів, м. Вінниця, ВНАУ, 15-16.05.2018 р. 
 

 

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції 

розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції» 

ВНАУ, м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р. Тема доповіді: «Агротехнологічні 
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аспекти збереження урожайності моркви в умовах відкритого ґрунту за 

органічного вирощування» 

 

  

Рис 3.11. Під час онлайн участі у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку 

агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції» ВНАУ, м. Вінниця, 

14-15 травня 2020 р. 

Участь у науково-дослідній роботі 
 

Ініціативні тематики: 

1. «Удосконалення прийомів і розробка ресурсоощадних технологій 

вирощування овочевих рослин і їстівних грибів», яка затверджена в Українському 

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

державного реєстраційного номера (0117U004306), термін виконання 2017-2022 

рр.  Рішення засідання кафедри аграрного менеджменту про прикріплення до 

тематики (протокол № 3 від 15.09.2017 р.). 

 

Цитування наукових публікацій: 
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Рис. 3.12. Профіль аспірантки Вдовиченко І,П.. в «Google Scholar» 

 

 

 

Рис. 3.13. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0003-2323-

3002) 
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Рис. 3.14. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID від 

наукометричної бази Web of Science (WoS) (L-2907-2018)  

 

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
З 1 вересня 2018 року працюю на 0,5 ставки асистента кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва 

Вінницького національного аграрного університету. 

За звітний період провела практичні заняття з навчальних дисциплін:  

- «Метеорологія та кліматологія» для студентів агрономічного факультету 

денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності  

101 – екологія освітнього ступеня – «Бакалавр»;  

- «Агрометеорологія» для студентів агрономічного факультету галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – агрономія,    202 – 

садівництво і виноградарство, 203 – захист і карантин рослин освітнього ступеня 

– «Бакалавр»;  

- «Метеорологія» для студентів агрономічного факультету денної форми 

навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності     205 

– лісове господарство та 206 – садово-паркове господарство освітнього ступеня – 

«Бакалавр». 

Практичні заняття проводилися згідно методичних рекомендацій для 

проведення практичних занять для студентів агрономічного факультету 

спеціальності 101 – екологія», 201 – агрономія», 205 – лісове господарство  та 206 
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– садово-паркове господарство, з використанням мультимедійних засобів, що 

покращують роботу викладача та сприяє швидкому засвоєнню поданого 

матеріалу. 

          Згідно навчального навантаження проведено навчальну практику для 

студентів ІІІ курсу агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня – «Бакалавр» 

з дисципліни «Агрохімія». Під час практики студенти освоїли практичні навички 

обрізки та підживлення молодого саду, що знаходиться на території ВНАУ. 

             

Рис.4.1. Навчальна  практика для студентів ІІІ курсу агрономічного 

факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 

201 «Агрономія» освітнього ступеня – «Бакалавр» з дисципліни «Агрохімія» 

19-23.02. 2018р. 

Згідно графіку 25 лютого 2019 року  було проведено відкрите практичне 

заняття для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки 

та продовольство», спеціальності 201 – агрономія освітнього ступеня – 

«Бакалавр» з дисципліни «Агрометеорологія». Присутні викладачі відмітили 

відповідність проведення заняття вимогам вищого навчального закладу. Тема, 

мета та завдання повністю відповідали навчальній робочій програмі з дисципліни.  
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Рис 4.2. Відкрите практичне заняття для студентів агрономічного 

факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 

201 - агрономія» освітнього ступеня – «Бакалавр» з дисципліни 

«Агрометеорологія», 25 лютого 2019 р. 

Згідно навчального навантаження проведено навчальну практику для 

студентів І та ІІ курсів факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – агрономія освітнього 

ступеня – «Бакалавр» з дисциплін «Землеробство» та «Ґрунтознавство з основами 

геології». 

 

 

Рис. 4.3. Навчальна  практика для студентів І та ІІ курсу агрономічного 

факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 

201 «Агрономія» освітнього ступеня – «Бакалавр» з дисципліни 
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«Землеробство» та «Ґрунтознавство», 6 – 17 травня 2019р. 

На базі кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства факультету агрономії та лісівництва пройдено і складено 

педагогічну практику на оцінку «Відмінно». У результаті проходження педагогічної 

практики було впроваджено результати дисертаційного дослідження у навчальний 

процес Вінницького національного аграрного університету  

 

 

 

  
Рис.4.4. Відкрите практичне заняття для студентів агрономічного 

факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальності 206 – садово-паркове господарство освітнього ступеня – 

«Бакалавр» з дисципліни «Метеорологія», 27 лютого 2020 р. 
 

Таблиця 4.1 

Навчальне навантаження Вдовиченко І.П. 

№ 

п/п 
Назва дисципліни Група Курс Факультет 

К-сть 

годин 

1 семестр 2018-2019 н.р. 

1. «Агрометеорологія» 

11-А, 

12-А, 

13-А,  

14-А, 

11-СІВ,  

11-ЗКР 

1 агрономічний 144 

2. «Метеорологія і кліматологія» 21-Е 2 агрономічний 24 
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2 семестр 2018-2019 н.р. 

3. «Метеорологія і кліматологія» 
11-ЛГ, 

11СПГ 
1 

агрономії та 

лісівництва 
48 

4. Навчальна практика 23-А 2 
агрономії та 

лісівництва 
30 

Всього за 2018-2019 н.р. 236 

1 семестр 2019-2020 н.р. 

5. «Агрометеорологія» 

11-А, 

12-А, 

13-А,  

14-А, 

11-СІВ,  

11-ЗКР 

1 агрономічний 144 

6. «Метеорологія і кліматологія» 21-Е 2 агрономічний 24 

2 семестр 2019-2020 н.р. 

7. «Метеорологія і кліматологія» 
11-ЛГ, 

11СПГ 
1 

агрономії та 

лісівництва 
48 

5. Навчальна практика 23-А 2 
агрономії та 

лісівництва 
30 

Всього за 2019-2020 н.р. 236 

Практичні заняття проводилися згідно методичних рекомендацій для 

проведення практичних занять. 

Було розроблено шість  методичних рекомендаціїй, які зображено у таблиці 

4.2. 

Таблиця 4.2 

Методичні рекомендації з дисципліни «Аграрна політика та земельні 

відносини» 

№ 

п/п 
Назва роботи Автори 

Назва 

дисципліни 

1. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів агрономічного факультету денної та 

заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні 

науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і 

карантин рослин" освітнього ступеню "бакалавр" / 

укладачі: М.І Поліщук.,                       І.П Вдовиченко. 

– Вінниця: ВНАУ, 2018. – 44 с.  

Поліщук М.І., 

Вдовиченко І.П. 
Агрометеорологія 
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Продовження таблиці 4.2 

2. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів агрономічного факультету денної та 

заочної форм навчання галузі знань 10 "Природничі 

науки" спеціальності 101 "Екологія" освітнього 

ступеня "бакалавр" /  укладачі: М.І. Поліщук, І.П. 

Вдовиченко – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 46 c. 

Поліщук М.І., 

Вдовиченко І.П. 

Метеорологія та 

кліматологія 

3. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів факультету агрономії та лісівництва денної 

та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» спеціальності 201 

«Агрономія» освітнього рівня: першого 

бакалаврського / укладачі: М.І. Поліщук, І.П. 

Вдовиченко – Вінниця: ВНАУ, 2019. – 45 c. 

Поліщук М.І., 

Вдовиченко І.П 

Системи 

застосування 

добрив 

4. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів факультету агрономії та лісівництва денної 

та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» спеціальності 201 

«Агрономія» освітнього рівня: першого 

бакалаврського / укладачі: М.І. Поліщук, І.П. 

Вдовиченко – Вінниця: ВНАУ, 2019. – 45 c. 

Поліщук М.І., 

Вдовиченко І.П. 
Агрометеорологія 

5. 

Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів факультету агрономії та лісівництва денної 

та заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні 

науки і продовольство" спеціальності 206 "Садово-

паркове господарство" освітнього ступеня "бакалавр" 

/ укладачі: М.І. Поліщук, І.П. Вдовиченко – Вінниця: 

ВНАУ, 2019. – 44 c. 

Поліщук М.І., 

Вдовиченко І.П. 
Метеорологія 

6.  

Методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів факультету агрономії та 

лісівництва денної та заочної форм навчання 

галузі знань 20 "Аграрні науки і 

продовольство" спеціальності 205 "Лісове 

господарство" освітнього ступеня "бакалавр" 

/ укладачі: М.І. Поліщук, І.П. Вдовиченко – 

Вінниця: ВНАУ, 2019. – 44 c. 

Поліщук М.І., 

Вдовиченко 

І.П. 

Метеорологія 
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 Педагогічна практика 
 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта в період з 

14.09.2020 р. по 02.10.2020  р. в рамках педагогічної практики 24.09.2020 р. на базі 

кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства 

факультету агрономії та лісівництва пройдено і складено педагогічну практику на 

оцінку «Відмінно». У результаті проходження педагогічної практики було впроваджено 

результати дисертаційного дослідження у навчальний процес Вінницького 

національного аграрного університету  

 

 
Рис. 4.5.  Довідка про впровадження у навчальний процес ВНАУ від 02.10.2020 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1.  16 лютого та 2 березня 2017 року  із групою брала участь  у лекційних 

заняттях  з ведення аграрного бізнесу, які проводила фірма АгроOnline, 

лектор – Боровий І.В. 

  

 

Рис. 5.1. Лекційні заняття  з ведення аграрного бізнесу, 16.02.2017 та 

02.03.2017 р. 

 

23 березня 2018 року брала участь в організації  Дня відкритих дверей від 

агрономічного факультету кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Вінницького національного аграрного університету. 

  

Рис.5.2. День відкритих дверей Вінницького національного аграрного 

університету, 23.03.2018 р. 
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3. 30 березня 2018 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті взяв участь у зустрічі-лекції з Першим заступником Міністра освіти і 

науки України Ковтунцем Володимиром Віталійовичем та народним депутатом 

України, членом Комітету ВРУ з питань науки та освіти, Головою Верховної Ради 

України 2002-2006 та 2008-2012 рр., академіком Національної Академії Наук 

України Литвином Володимиром Михайловичем, на якій аспіранти брали активну 

участь в обговоренні важливих питань освіти і науки. 

 

Рис.5.3. Зустріч з першим заступником Міністра освіти і науки України 

Ковтунцем В.В. та народним депутатом Литвином В.М., 7.04.2018 р. 

4. 10 травня 2018 року Вінницький національний аграрний університет 

відвідали делегації зі Швеції в особі директора центру міжнародних зв’язків 

Фолькуніверситету Алі Рашиді та Молдови на чолі з директором коледжу       ім. 

Міхая Емінеску Тетяною Вишньовою. 

Зустріч розпочалася з презентації на тему: «Формування науково-

інноваційного економічного простору. Досвід Всеукраїнського науково-

навчального консорціуму», яка висвітила основні напрями розвитку наукової, 

освітньої, міжнародної та інноваційної діяльності університету через призму 

взаємодії та формування нових форм об’єднання інституцій сфери освіти, науки 

та виробництва. Гості були приємно вражені масштабами і темпами розвитку 

ВНАУ. 
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Ключовим етапом зустрічі стало підписання договорів про партнерство, 

співробітництво, науковий та освітній обмін між Вінницьким національним 

аграрним університетом, Всеукраїнським науково-навчальним консорціумом та 

коледжем ім. Міхая Емінеску (м. Сороки, Молдова). 

 

Рис 5.4. Під час засідання делегації зі Швеції в особі директора центру 

міжнародних зв’язків Фолькуніверситету Алі Рашиді та Молдови на чолі з директором 

коледжу ім. Міхая Емінеску Тетяною Вишньовою у ВНАУ, 10.05.2018 р.  

5. 16 травня 2018 брала участь у святкуванні Дня вишиванки та 

урочистостях з нагоди відкриття Міжнародного Конгресу USAWA-2018. 

  

Рис.5.5. Відкриття Міжнародного Конгресу USAWA-2018, 16.05.2018 р. 
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6. 1 червня  2018 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті відбулася зустріч із заступником голови Комітету Верховної Ради 

України з питань науки та освіти, народним депутатом України, членом 

Наглядової ради, д.е.н., професором Кириленком Іваном Григоровичем, який 

окреслив важливі питання вищої освіти та розвитку агропромислового 

виробництва, а також поділився власними спостереженнями щодо ситуації в 

України та охарактеризував її. 

 

Рис.5.6. Аспіранти ВНАУ під час зустрічі заступником голови Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти, народним депутатом України, 

членом Наглядової ради ВНАУ Кириленком Іваном Григоровичем, 1.06.2018 р. 

7. 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 участь у конкурсі 

ессе на тему: «Двадцять п᾿ять років парламентської співпраці в регіоні  

Чорноморського економічного співробітництва – погляди та перспективи на 

майбутнє». 
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Рис.5.7. Відповідь-підтвердження від організаторів конкурсу есе на мою участь 

8. З 1 липня по 22 серпня 2019 року була секретарем приймальної комісії 

ВНАУ. 

 

 Рис 5.8.  Під час роботи секретарем приймальної комісії ВНАУ з 01 липня 

по 22.08. 2019 року 

1. 11 жовтня 2019 року брала участь у святкуванні 37-ї річниці з Дня 

заснування Вінницького національного аграрного університету.  
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Рис.12. На урочистостях з нагоди 37-ї річниці заснування Вінницького 

національного аграрного університету, 11 жовтня 2019 року 

 

РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік навчання Назва кафедри Дата 
Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Екології, охорони 

навколишнього 

середовища 

12.06.2017 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
20.06.2017 р. 

Другий 

Екології, охорони 

навколишнього 

середовища 

19.06.2018 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
21.06.2018 р. 

Третій 

Лісового, садово 

паркового 

господарства, 

садівництва та 

виноградарства 

09.06.2019 р. 
Агрономії та 

лісівництва 
18.06.2019 р. 

Четвертий     
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Рис. 6.1. Звітування аспірантки Вдовиченко І.П на засіданні Вченої ради факультету 

агрономії та лісівництва про виконання індивідуального плану роботи за 2 навчальний 

рік, червень 2018 року 

  

Рис. 6.2. Звітування аспірантки Вдовиченко І.П.. на засіданні Вченої ради факультету 

магрономії та лісівництва  про виконання індивідуального плану роботи за 4 навчальний 
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рік, червень 2020 року 

 

 

РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 


