
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визначення кваліфікації, відповідної спеціальності: 

МАЗУР ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків 

між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Збірник наукових праць 

ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138. (фахове 

видання). 

2. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В., Мазур О. В. Порівняльна оцінка 

сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. 

Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 

143–152. (фахове видання). 

3. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортів 

квасолі звичайної за господарсько-ціннними ознаками. Збірник наукових праць 

ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017.  № 6 (Т. 1). С. 116–124. 

(фахове видання). 

4. Мазур О. В. Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації 

сільськогосподарського виробництва. Збалансоване природокористування. 2018. 

№ 1. С. 169–172. (фахове видання). 

5. Мазур О. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів 

квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та 

лісівництво. 2018. № 8. С. 152–159. (фахове видання). 

6. Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за 

параметрами пластичності та стабільності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське 

господарство та лісівництво. 2018. № 9. С.102-111. (фахове видання). 

7. Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі 

звичайної за стійкістю  до ураження хворобами. Збірник наукових праць ВНАУ. 

Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-106. (фахове видання). 

8. Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за 

пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Збірник наукових праць 



     

ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.69-86. (фахове 

видання). 

9. Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків 

квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ.  Сільське господарство та 

лісівництво. 2019. № 12. С.116-130. (фахове видання). 

10. Мазур О.В. Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських 

ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. 

№ 12. С.98-115. (фахове видання). 

11. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової 

продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. 

Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С154-171. (фахове видання). 

12. Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків 

квасолі звичайної . Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та 

лісівництво. 2019. №13. С.119-142. (фахове видання). 

13. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб 

сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське 

господарство та лісівництво. 2019. №14. С. 23-42. (фахове видання). 

14. Mazur O. V.,  Poltoretskyi S. P.,  Poltoretska N. M.,  Yatsenko A. O.  

Environmental plasticity, stability and resistance to diseases of the varieties phaseolus 

vulgaris l. Збірник наукових  праць Уманського національного університету 

садівництва. 2019. Вип. 94. С.17-26. (фахове видання). 

15. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур 

за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Збірник наукових 

праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136. 

(фахове видання). 

16. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Kononenko L. M., 

Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus vulgaris L. 

Збірник наукових  праць Уманського національного університету садівництва. 

2019. Вип. 95. С.19-30 (фахове видання). 

17. Мазур О.В. Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними 



     

індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 

2020. №16. С. 119-133 (фахове видання). 

18. Мазур О.В. Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами 

структури врожаю  і адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське 

господарство та лісівництво. 2020. №18. С. 198-222 (фахове видання). 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії: 

1. Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О.Методологія та організація 

наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності для 

студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 

«Агрономія» другий (магістерський) рівень. Навч. посіб.  Вінниця : ВЦ ВНАУ,  

2020.  240 с. (навчальний посібник) 

2. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. Cелекція та насінництво польових 

культур: навч. посіб. Вінниця, 2020. 348 с. (навчальний посібник) 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

- ініціативної тематики кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур «Ефективність позакореневих підживлень, біологічно активних речовин та 

симбіотичних препаратів на посівах сої, гороху, нуту та квасолі в Лісостепу 

Правобережному» (0117U006164), термін виконання – 05.2017–12.2020 роки. 

Обсяг фінансування – 20 тис.грн. 

- ініціативної тематики кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур «Розроблення технологій вирощування гібридів буряків цукрових за зміни 

ширини міжрядь та збільшення густоти стояння рослин в Лісостепу 

Правобережному» (номер держ. реєстрації 0117U006160) термін виконання – 

05.2017–12.2020 роки. Обсяг фінансування – 20 тис. грн. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 



     

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря приймальної 

комісії та його заступника: 

19. 1) 2017–2019 рр. Мазур О.В. – секретар приймальної  комісії ВНАУ. 

 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/підручників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування: 

1. Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Поліщук І.С., Мазур О.В. Технологія 

виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з 

галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім 

ступенем «Бакалавр». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. 40 с. 

2. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В.Технологія виробництва 

продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 

курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі 

знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 074 – «Публічне 

управління та адміністрування» за освітнім ступенем «Бакалавр». Вінниця: ВЦ 

ВНАУ, 2018. 40 с. 

3. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В.Технологія виробництва 

продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 

курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за освітнім ступенем «Бакалавр». Вінниця: ВЦ 

ВНАУ, 2018. 41 с. 

4. Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Поліщук І.С., Мазур О.В.Технологія 

виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів 1 курсу заочної форми навчання факультету механізації сільського 

господарства з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 

«Електроенергетика». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. 39 с. 

5. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В.Технологія виробництва продукції 

рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт 

студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та 
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підприємництва із галузі знань 075 «Маркетинг» освітнього рівня «Бакалавр». 

Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 64 с. 

6. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Технологія виробництва продукції 

рослинництва.Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт 

студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071«Облік і 

оподаткування» освітнього рівня "Бакалавр". Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 64 с. 

7. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Технологія виробництва продукції 

рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт 

студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та 

підприємництва, галузі знань 12 «Інформаційні технології зі спеціальності 

122«Компютерні науки» освітнього ступеня "Бакалавр". Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 

91 с. 

8. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Технологія виробництва продукції 

рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт 

студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та 

підприємництва із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітнього 

ступеня "Бакалавр". Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 62 с. 

9. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Технологія виробництва продукції 

рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт 

студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Економіки і 

підприємництва із галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього рівня "Бакалавр". 

Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 90 с. 

10. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В.Технологія виробництва 

продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання 

практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання 

факультету Обліку і аудиту, галузі 07 «Управління та адміністрування»,  

спеціальності 072 – „Фінанси, банківська справа та страхування” освітнього рівня 

"Бакалавр". Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 62 с. 
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