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№ 

п/п 
Показник Фактичні дані 

1 

Наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection 

1. Ecological Status of Soils and Vegetable Products in Cherkasy 

Region. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 2018. ISSN 2520–2138, pages 

10–17. Web of Science. O.I. Ulianych, G.Y. Slobodianyk, A.G. Ternavskyi, 

О.V. Kuhniuk, I.A. Didenko 

2. Effect of vermicompost on yield, quality, and antibacterial activity of 

garlic. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 2019. DOI: 10.15421/2019_781, 

pages 499–504. Web of Science. V. Yatsenko, O. Ulianych, G. Slobodyanyk, 

N. Vorobiova, Z. Kovtunyuk, L. Voievoda, V. Kravchenko, O. Lazariev 

2 

Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових 
видань України 

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

Накльока. Перспективы производства овощной продукции и картофеля 

в Украине. // UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA // 
AGRARIAN SCIENCE ŞTIINŢAAGRICOLĂ. – Nr. 2 2016, Chişinău 2016. 

– С. 73–78. 

2. Тернавський А.Г., Улянич О.І., Щетина С.В., Слободяник Г.Я., 

Бондаренко В.А. Вплив водоутримуючих гранул на продуктивність 

гібридів огірка за шпалерної технології вирощування рослин в умовах 

Лісостепу України // Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий 

тематичний науковий збірник / Інститут овочівництва і баштанництва 

НААН. Вип. 63. Харків: ВП „Плеяда”, 2017. С. 328–335. 

3. Кецкало В.В., Щетина С.В. Застосування біопрепаратів для 

підвищення урожайності салату посівного головчастої різновидності // 

Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий 
збірник / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Харків: ВП 

«Плеяда», 2017. Вип. 63. С. 114–120.  

4. Улянич О.І., Щетина С. В., Тернавський А.Г., Слободяник Г.Я., 

Воробйова Н.В. Вплив віку розсади та способу вирощування рослин на 

продуктивність огірка в умовах Лісостепу України // Таврійський 

науковий вісник. 2018. Вип.104. С. 103–108. 

5. Улянич О.І., Слободяник Г.Я., Щетина С. В., Лук’янець О. Д., 

Воєвода Л.І., Кухнюк О.В. Сучасний спосіб розмноження цикорію 

салатного // Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний 

науковий збірник. Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Харків: 

Плеяда, 2019. Вип. 65. С. 54–62. 

3 

Наявність виданого підручника 

чи навчального посібника або 

монографії 

1. Щетина С. В., Лихацький В. І., Полторецький С. П., Щетина М. А. 
Агроекологічна оцінка технологічних елементів вирощування 

баклажана. Умань: Видавець ВПЦ «Візаві», 2017 р. 216 с. Монографія. 

2. Улянич О.І., Вдовенко С.А., Ковтунюк З.І., Щетина С. В., Кецкало 

В.В., Слободяник Г.Я., Тернавський А.Г. Біологічні особливості 

вирощування малопоширених овочів Умань: Видавець „Сочінський 

М.М.”, 2018 р. 282 с. Навчальний посібник. 

3. Заморський В. В.,, Яковенко Р. В., Яковенко О. В., Цирта В. С. 

Плодівництво. Видавець „Сочінський М.М.”, 2019 р. 404 с. Навчальний 

посібник.  

4. Шевченко Ж. П. Мостов’як І. І. Щетина С. В. та інші. Захист рослин. 

Терміни і поняття. Умань: Видавець „Сочінський М.М.”, 2019 р. 408 с. 

Навчальний посібник. 

4 

Наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового 

ступеня 

  

5 

Участь у міжнародних 

наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

  



6 

Проведення навчальних занять 

із спеціальних дисциплін 

іноземною мовою в обсязі не 

менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік 

  

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 (підкомісій) з вищої 

освіти МОН 

Голова підкомісії зі спеціальності 203 „Садівництво та виноградарствоˮ 

науково-методичних комісій 11 з аграрних наук та ветеринарії МОН. 

Наказ МОН України від 6 квітня 2016 року № 375. 

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 

 

9 

Керівництво школярем, який 
зайняв призове місце III—IV 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—  III 

етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; 

участь у журі олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук 
України”; 

 



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 

Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин. Наказ 

Уманського НУС від 27.06.2013 р., №162к 

11 

Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

Член спеціалізованої вченої ради. Наказ МОН України від 13.07.2015р. 

№ 747, К 74.844.04. 

Член спеціалізованої вченої ради. Наказ МОН України від 04.04.2018р. 

№ 326, К 74.844.04. 

12 

Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю 

два досягнення 

1. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук кальцію, фосфору та калію 

в грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою № 108747. Публікація 

відомостей про видачу патенту: 25.07.2016, Бюл. № 14 

2. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук літію, фосфору та кальцію 

в грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою № 108748 Публікація 

відомостей про видачу патенту: 25.07.2016, Бюл. № 14 

3. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук літію, фосфору та калію в 

грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії 

з індуктивно зв’язаною плазмою № 109411 Публікація відомостей про 

видачу патенту: 25.08.2016, Бюл. № 16 

4. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стронцію, фосфору та 

калію в грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної 
спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою№ 109908 Публікація 

відомостей про видачу патенту: 25.10.2016, Бюл. № 20 

5. Спосіб вирощування баклажана в умовах краплинного зрошення з 

використанням розсади № 117981 Публікація відомостей про видачу 
патенту: 10.07.2017, бюл. № 13. 

6. Спосіб вирощування баклажана з урахуванням строку садіння розсади 

в умовах краплинного зрошення № 118274 Публікація відомостей про 

видачу патенту: 25.07.2017, бюл. № 14. 

7. Спосіб вирощування баклажана з урахуванням схеми розміщення 

рослин в умовах краплинного зрошення № 120040 Публікація 

відомостей про видачу патенту: 25.10.2017, бюл. № 20. 

8. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук бору, фосфору та калію в 

грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії 

з індуктивно зв’язаною плазмою № 127881 Публікація відомостей про 

видачу патенту: 27.08.2018, Бюл. № 16 

9. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стануму, фосфору та калію 

в грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою №127372 Публікація 

відомостей про видачу патенту: 25.07.2018. Бюл. № 14 



10. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук бісмуту, фосфору та 

калію в грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою №127371 Публікація 

відомостей про видачу патенту: 25.07.2018. Бюл. № 14 

11. Спосіб вирощування гречки з урахуванням способу сівби і норми 

висіву насіння в умовах Лісостепу Західного України  №128296 

Публікація відомостей про видачу патенту: 10.09.2018. Бюл. № 17 

12. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цирконію, фосфору та 

калію в грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою №130001 Публікація 

відомостей про видачу патенту: 26.11.2018. Бюл. № 22 

13. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук молібдену, фосфору та 

калію в грунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою №127879 Публікація 
відомостей про видачу патенту: 27.08.2018. Бюл. № 16 

14. Живильне середовище для індукції ризогенезу малини (RUBUS 

IDAEUS L.) №133376 Публікація відомостей про видачу патенту: 
10.04.2019. Бюл. № 7 

13 

Наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування 

1. Щетина С.В., Мельник О.В., Улянич О.І., Тернавський А.Г., 

Слободяник Г.Я., Майборода В.П., Накльока О.П. Методичні 
рекомендації з написання й оформлення дипломної роботи ОР 

„Магістр” за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство” 

кваліфікації „Дослідник з плодоовочівництва і виноградарства”. Умань, 

2017. 41 с. 

2. Улянич О.І. Слободяник Г.Я. Тернавський А. Г. Ковтунюк З.І., 

Щетина С.В., Воробйова Н.В., Накльока О.П., Сорока Л.В., Кецкало 

В.В., Діденко І.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

овочівництва за напрямом "Агрономія" освітнього рівня "Бакалавр" з 

ознаками спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство”. 

Уманський НУС, 2018. 

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

В.В., Тернавський А.Г., Воробйова Н.В., Сорока Л.В., Діденко І.А. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт і 

приклад тестових завдань з навчальної дисципліни "Світові технології у 

закритому ґрунті" для студентів спеціальності 203 «Садівництво та 

виноградарство» денної форми навчання ОР "Магістр". Уманський 

НУС, 2018 – 32 с. 



14 

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, 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 

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської 

олімпіади з плодоовочівництва. Наказ Від 20.02.2018 р. №01-05/69. 

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської 

олімпіади з плодоовочівництва. Наказ Від 06.03.2019 р. №01-06/33. 

15 

Наявність науково-популярних 

та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій 

1. Щетина С. В. Регулятор росту для розсади баклажана // Плантатор. 

2016. № 6. С. 40–43 

2. Кецкало В.В., Щетина С.В. Буряки з розсади // Плантатор. 2018. № 1 

(37). С. 70–72. 

3. Кецкало В.В., Щетина С.В. Морква на гребенях і грядах // Плантатор. 

2018. № 1 (37). С. 64–65. 

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

Слободяник Г.Я., Ковтунюк З.І., Кецкало В.В., Накльока О.П., 

Тернавський А.Г., Воробйова Н.В., Сорока Л.В., Діденко І.А., Яценко 

В.В., Остапенко Н.О., Гулевська А.В. Рекомендації з технології 

вирощування озимого та ярого часнику у Лісостепу України.:– Умань: 
УНУС, 2018. – 26 с. 

5. Щетина М. А., Щетина С. В. Екологічний стан атмосферного повітря 

в Кіровоградській області International Scientific Conference Digital and 

Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference 

Proceedings, January 25th, 2019, Kielce, Poland, Baltija Publishing, – p. 171-

173. 
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Участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю 
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Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років 
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Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не менше 
двох років 

Наукове консультування з питань вирощування овочів в СТОВ 

„Урожайˮ, Шполянського району Черкаської області. Довідка № 302 від 

11 листопада 2019 року. 

 


