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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Марценюк Альона Віталіївна  

 

E-mail: alyonkas95@gmail.com 
 

ORCID: AlyonaMartsenuk https://orcid.org/0000-0001-7546-7930 

ResearcherID:AAH-3840-2021 

GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=tCP8h_0

AAAAJ&hl=uk 
 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2012 рр. – Комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Вінницької міської ради»; 

01.09.2012 – 29.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

отримала диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

отримала диплом магістра; 

01.09.2016 – 12.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

Інститут післядипломної освіти, спеціальність «Менеджмент», отримала диплом 

спеціаліста; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання  зі спеціальності  

204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та ветеринарії. 
 

Науковийкерівник:д.с.-г.н., професоркафедри ветеринарії, гігієни та розведення 

тварин факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Яремчук Олександр Степанович. 
 

Сфера науковихінтересів:виробництво продуктів тваринництва, переробка 

продуктів тваринництва, екологічне виробництво, дослідження впливу органічних 

кормів на якість тваринницької продукції. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Розробка 

технологічних прийомів виробництва яєчної екопродукції птахівництва в умовах 

малих фермерських господарств», затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету, протокол № 3 від 

25.09.2020 р. 

 

mailto:alyonkas95@gmail.com
https://publons.com/researcher/AAH-3840-2021/
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Рис.1.Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників на Вченій радіВНАУ,25.09.2020 р. 

 

 
Рис.2.Аспіранти після затвердження тем дисертаційних робіт з проректором з 

наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. та в.о. завідувачем відділу 

аспірантури і докторантури Охотою Ю.В., 25.09.2020 р. 
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Рис.3. Аспірантка Марценюк А.В. з науковим керівником д.с.-г.н., професором 

кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Яремчуком О.С. 

Досвід роботи:  

10.08.2020 р.– по теперішній час – фахівець ІІ категоріїкафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та ветеринарії ВНАУ, м. Вінниця за 

сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
Рис. 4.Електронна залікова книжка із ЕСУ ВНЗ «Сократ» аспірантки                 

Марценюк А.В. 

 
Рис.5.Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» аспірантами 1-го 

року навчання, 26.11.2020 р. 
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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.). 

 

 
Рис.6.Титульний лист індивідуального плану роботи аспірантки  

Марценюк А.В. 
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База проведення досліджень: 

 

Дослідження проводяться на базі господарств ТОВ «Либідь-К» с. Сахнівці 

Старокостянтинівський район Хмельницької області та  ТОВ «Птахофабрика 

«Степанівська» с. Степанівка Вінницького району Вінницької області: 

- сформовано групи-аналоги дослідних груп птиці; 

- отримано форми бухгалтерської звітності №24 та №50за 3 останніх роки. 

Проведення досліджень за наступними напрямками: 

- параметри мікроклімату в діючих пташниках; 

- хімічний склад яєць (жовток, білок, шкарлупа); 

- хімічний склад комбікормів, який згодовується птиці; 

- мінеральний склад яєць (жовтків, білків, шкарлупи); 

- мікро- та макроелементи яєць (жовток, білок); 

- жирно-кислотний склад яєць (жовток, білок); 

Дані досліджень планується проводити в лабораторіях кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин ВНАУ,  Інституту кормів НААН України 

(м. Вінниця). 

Визначення токсинів і сполук важких металів у яйцях на базі лабораторії 

Держпродспоживслужби м. Вінниця. 

Визначення амінокислотного складу яєць (жовток, білок) – Інститут 

Палладіна, м. Київ. 
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Публікації: 

 

Участь у конференціях 

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології у тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, 26-27 листопада 2020 р. 

Тема доповіді: «Стан, перспективи розвитку та вимоги до екопродукції в Україні і 

світі». 

 

Рис.7.Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, 26-27.11.2020 р. 
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Рис.8.Програма Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Інноваційні 

технології у тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, ВНАУ,  

26-27.11.2020 р. 

 

Рис.9. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця: ВНАУ,  

26-27.11.2020 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Розробка та вивчення ефективності використання 

нових біологічно активних добавок на основі ензимів в годівлі 

сільськогосподарських тварин», яка затверджена в Українському інституті 

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

реєстраційного номера (0117U000065), термін виконання: січень 2017 року – 

грудень 2021 року. Рішення засідання кафедри годівлі сільськогосподарських 

тварин та водних біоресурсів про прикріплення до тематики (протокол № 6 від 

06.10.2020 р.). 

 

 

Рис.10. Програма ініціативної тематики «Розробка та вивчення ефективності 

використання нових біологічно активних добавок на основі ензимів в годівлі 

сільськогосподарських тварин» 
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Рис.11. Календарний план ініціативної тематики «Розробка та вивчення 

ефективності використання нових біологічно активних добавок на основі ензимів 

в годівлі сільськогосподарських тварин» 
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Цитування наукових публікацій: 

 

 

Рис.12. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Марценюк А.В. ORCID 

(AlyonaMartsenuk https://orcid.org/0000-0001-7546-7930) 

 

 

 

Рис.13. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки 

Марценюк А.В., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS) (AAH-3840-2021). 

 

https://publons.com/researcher/AAH-3840-2021/
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Рис.14.  Профіль аспірантки Марценюк А.В.  у «GoogleScholar» 
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РОЗДІЛ 4. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконанняіндивідуального плану роботиаспіранта 

 

Рік навчання Назва кафедри Дата Назва факультету Дата 

Перший     

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 5. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


