
Аналіз наукової та професійної активності  

кандидат сількогосподарських наук, доцент,  Ковтунюк Зоя Іванівна 

кафедра овочівництва 2015-2019 рр. 

№ Показник Фактичні дані 

1 

Наявність наукової публікації у періодичному виданні, 

яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН 

Yatsenko, V., Ulianych, O., Shchetyna, S., Slobodyanyk, G., Vorobiova, N., 

Kovtunyuk, Z., Voievoda, L., Kravchenko, V., Lazariev, O. (2019). The Influence 
of Vermicompost on Yield, Food Quality and Antibacterial Activity of Allium 

Sativum. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (4),499-504. 

https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-vermicompost-on-yield-

food-quality-and-antibacterial-activity-of-allium-sativum-v.pdf  
DOI: 10.15421/2019_781 

 

2 

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів 

загальною кількістю п’ять досягнень 

1. Е. Улянич, З.Ковтунюк, Г.Слободяник, С.Щетина, В.Кецкало, 

О.Накльока Перспективы производства овощной продукции и 

картофеля в Украине.– Agrarian science ―Stiinta agricola‖ (Молдова), № 

2.– 2016.– С.73-77 

2. Ковтунюк З.І. Врожайність  сортів капусти кольрабі залежно від 

застосування рістрегулюючих речовин в умовах захищеного грунту. 

Наукові  доповіді НУБіПУ .– Київ .– 2015, №5 (54) (Електронний 

збірник, РІНЦ) Опублікування статті у фахових виданнях (2 шт) 

3. Накльока О.П., Ковтунюк З.І., Слободяник Г.Я. Формування 

урожаю перцю солодкого залежно від віку розсадив умовах 

правобережного Лісостепу України.  Зб. наук. пр. Таврійського 

наукового вісника: Науковий журнал. Вип 100. Т2. Херсон: 

Видавничий дім»Гельветика». 2018. С.9-15 

4. Ковтунюк З.І. Накльока О.П. Слободяник Г.Я. Динаміка 

наростання біометричних показників рослин капусти кольрабі під 

дією регуляторів росту. Зб. наук. пр. Таврійського наукового вісника: 

Науковий журнал. Вип 103. Т 2. Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика». 2018. С.9-15.  

5. Улянич О.І., Ковтунюк З.І., Воробйова Н.В., Діденко І.А., Яценко 

https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-vermicompost-on-yield-food-quality-and-antibacterial-activity-of-allium-sativum-v.pdf
https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-vermicompost-on-yield-food-quality-and-antibacterial-activity-of-allium-sativum-v.pdf


В.В. Ефективність вирощування розсади селери черешкової за 

застосування гідро гелю. Овочівництво  і баштанництво.  Харків.  

2019,  Вип.. 65- С.. 50-57. (ФАХОВА) 

3 

Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника, що рекомендований МОН, іншим 

центральним органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або монографії (у разі 

співавторства — з фіксованим власним внеском) 

.1/ Улянич О.І., Хареба М.В., Ковтунюк З.І., Кецкало В.В., Хареба 

О.В., Філонова О.М. Малопоширені  овочеві рослини. Ч.1. Навч посіб. 

К.: Аграрна наука.  2015. 164 с.(20%) 

2. Хареба М.В., Улянич О.І., Хареба О.В., Ковтунюк З.І., Кецкало 

В.В., Філонова О.М.,  Малопоширені  овочеві рослини. Ч.2. Навч 

посіб. К.: Аграрна наука.  2018. 196 с.(15 

2. Власенко В.В., Лихацький В.І., Улянич О.І., Щетина С.В., 

Слободяник Г.Я., Ковтунюк З.І. та ін. Рекомендації  з технології 

вирощування озимого та ярого часнику у Лісостепу України. Умань. 

2018. 22 с 

3. Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів: навч. 

посіб. О.І.Улянич, С.А.Вдовенко, З.І.Ковтунюк, та ін. за редакцією 

професора О.І.Улянич. Умань: видавець «Сочінський М.М.». 2018. 

282 с. 

4 
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня 
немає 

5 

Участь у міжнародному науковому проекті/залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання ―суддя 

міжнародної категорії‖ 

немає 

6 

Проведення навчальних занять іноземною мовою (крім 

мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 
немає 



7 

Робота у складі експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних 

рад Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 

експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення 

стандартів вищої освіти України 

немає 

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 

Госпдоговірна тематика з фірмою "АгроАдмирал" з 

вивчення біопрепаратів АгроМар І та АгроМАР Ф (2017-

2018 рр) (Договір №2/18 від 26.03.19 року) 

9 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце, 

або робота у складі організаційного 

комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 

студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт)/III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 

— членів Малої академії наук; керівництво студентом, 

який став призером Олімпійських, Паралімпійських 

ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 

1. Підготовка студентів до  ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з плодоовочівництва та 

виноградарства (УНУС),(щорічно переможці),  член журі 

(Наказ  № 01-06/33 від 06.03.2019 року) 



чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів 

Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу 

10 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ 

інституту/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 закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника 

  

11 
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена спеціалізованої вченої ради 

Член спеціалізованої ради УНУС К 74.844.04 зі 

спеціальностей 06.01.05 – «Селекція і насінництво» та 

06.01.06 – «Овочівництво» 2017 р. (Наказ МОН України 

№747 від 13.07.2015 року) 

12 
Присудження наукового ступеня доктора наук або 

присвоєння вченого звання професора 
немає 

13 
Наявність авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення 

Слободяник Г.Я. Патент № 136920 Україна (51) МПК (2019.01) А01С 

14/00. Спосіб вибілювання несправжнього стебла цибулі порей під 

фольгою за умов краплинного зрошення на важкосуглинковому 

грунті. Слободяник Г.Я., Улянич О.І., Полторецький С.П., Жиляк І.Д., 

Ковтунюк З.І. Заявл.15.04.2019; опубл. 10.09.2019, Бюл. № 17/2019. – 

3 с. 



14 

Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування 

1. Хареба В.В., Жук О.Я., Рахметов Д.Б., Дидів О.Й., 

Ковтунюк З.І., Лещук Н.В., Барбан О.Б. Атлас 

морфологічних ознак сортів роду Капусти (Brassica 

L.)(наочне доповнення до ""Методики проведення 

експертизи сортів роду Brassica L. з визначення відмінності, 

однорідності і стабільності). К.: Український інститут 

експертизи сортів рослин.  2016. 171 с. 

2. Ковтунюк З.І., Кецкало В.В. Методичні вказівки до 

виконання  та оформлення курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Грибівництво» Освітній ступінь «Магістр», 

спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство» (блок 

«Овочівництво закритого ґрунту»).– Умань.– 2017.- 12 с                                                      

3. Улянич О.І., Слободяник Г. Я., Щетина С.В., 

Тернавський А. Г., Ковтунюк З. І., Діденко І.А. Програма і 

методичні рекомендації організації навчальної практики 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 

203 Садівництво та виноградарство, освітній рівень – 

перший (бакалаврський).  Умань: Уманський національний 

університет садівництва,  2019.   19 с. 

15 

Присудження наукового ступеня доктора філософії або 

присвоєння вченого звання доцента, або отримання 

документа про другу вищу освіту 
немає 

 

16 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

1. Куратор 61мзг групи на факультеті плодоовочівництва, 

екології та захисту рослин (2016-2018 рр) 

2. Підготовка  переможця  І етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 2018 рік (студ. 41п гр 

Перепльотчикова О.).  



(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою, або виконання 

обов’язків куратора групи; керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди  України з видів спорту 

3. Керівництво студентом (Скрипніченко В. 11-мс група), 

що зайняв перше місце на другому етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з Плодооовочівництва і 

виноградарства (Умань, 2019р.) 

(Наказ 6.06.19№ 01-06/33) 

17 
Організація студентської громадської (волонтерської) 

діяльності, яка має професійне спрямування 
немає 

18 

Наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю три 

публікації 

1. Ковтунюк З.І. Капуста броколі в літньо-осінньому 

обороті.– // Журнал «Плантатор».– №4 – 2016.– С. 36-38. 

2. Ковтунюк З.І. Пекінська капуста // Журнал «Плантатор».– 

№3(33)  2017. С. 45-47. 

3 Ковтунюк З. І.Гулевська А. В. Зберігання капусти 

пекінської // Журнал «Плантатор». №1 . 2019. С. 50-52 

19 
Поєднання науково-педагогічної роботи та практичної 

фахової діяльності 
немає 

   
                                                                                              _______________________                     Щетина С. В. 

 
 

 



                                 Завідувач кафедри                               _______________________                     Улянич О. І. 

 


