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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Прізвище І'мя По-батькові
E-mail:   

ORCID: 

Researcher ID:  

Google Scholar: 

 

Освіта: 

01.09.2003 – 31.05.2014 рр. –  ЗОШ І-ІІІ ст., с. Велика Кісниця, Якимівський р-н, 

Запорізька обл., отримав атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою; 

01.09.2010 – 27.05.2012 рр. –  Заболотненське вище професійне училище № 31, 

професія «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, секретар керівника 

(організації, підприємства, установи)», отримав диплом кваліфікованого 

робітника з відзнакою; 

01.09.2014 – 27.06.2018 рр. –  Таврійський державний агротехнологічний 

університет, факультет економіки та бізнесу, спеціальність «Економіка 
підприємства», отримала диплом бакалавра з відзнакою; 

01.09.2018 – 27.12.2019 рр. –  Таврійський державний агротехнологічний 
університет, факультет економіки та бізнесу, спеціальність «Економіка 
підприємства», отримав диплом магістра з відзнакою; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Таврійський державний агротехнологічний 
університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 051 – 

економіка кафедри економіки факультету економіки та бізнесу. 

Науковий керівник: д.е.н., професор кафедри економіки факультету економіки 

та бізнесу, Гончарук Володимир Олегович. 

Сфера наукових інтересів: економіка, альтернативні джерела енергії, 

відновлювана енергетика, економічна ефективність виробництва біопалив, 

біоенергетика, управління відходами сільського господарства, енергетична 

безпека, енергетична незалежність. 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Організація 
процесу утилізації сільськогосподарських відходів як складова енергетичної 

безпеки країни», затверджено на засіданні Вченої ради Таврійського державного 
агротехнологічного  університету, протокол № 3 від 25.09.2020 р. 

mailto:vvovk_2703@ukr.net
https://scholar.google.com.ua/citations?user=F3IXvzMAAAAJ&hl=uk
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових керівників
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 Аспірант з науковим керівником ......

Досвід роботи:  

03.09.2018 – 01.04.2019 рр. –  завідувач лабораторій кафедри...
01.04.2019 – 07.09.2020 рр.  – фахівець 2-ї категорії кафедри ....
03.02.2020 – 30.06.2020 рр. –  асистент кафедри ....
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РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ   

Фото з індивідуального плану з отриманими оцінками

 Проведення занять для аспірантів 1-го року навчання у навчальних 

аудиторіях, 1 семестр 2020-2021 н.р. 



Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» аспірантами 1-го 

року навчання, 26.11.2020 р. 



РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 3 

від 25.09.2020 р.)

 Титульний лист індивідуального плану роботи аспіранта
2 -3 сторінка



Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1.

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

Матеріали конференцій 

http://www.agrosvit.info/pdf/10_2017/8.pdf


Участь у конференціях 

1. Назва, стислий опис конференції, фото з конференції фото сертифіката участі

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного 

сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16.05.2019 р. 

Учасники Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих 

вчених та студентів «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16.05.2019 р. 



Участь у науково-дослідній роботі: 

1. Виконавець наукової роботи назва номер державної реєстрації

Скани підтвердження



Цитування наукових публікацій:

скріни підтвердження ідентифікатора, переліку публікацій, індексів
 



РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Асистентська практика 

Аспірант працював асистентом кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування факультету економіки та бізнесу ТДАТУ (лютий-червень 2020 р.), де 

викладав курс практичних занять із навчальних дисциплін «Міжнародні фінанси», 

«Державний борг і державний кредит» та навчальну практику «Вступ до фаху»; 

Вебінари 

Опис, сертифікати



РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Досягнення та нагороди 







Громадська діяльність 







2020 – по теперішній час – заступник голови Наукового товариства

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ТДАТУ. 



РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

Рік навчання Назва кафедри Дата Назва факультету Дата 

Перший 

Другий 

Третій 

Четвертий 



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 




