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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Паламарчук Владислав Ярославович 
 

E-mail: vladvladp95@gmail.com                                                                                       

ORCID: Vladyslav Palamarchuk https://orcid.org/ 0000-0003-0377-

7838  

Researcher ID: AAH-2987- 2021 

GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6l

uDf_UAAAAJ  

Освіта: 

01.09.2002 – 30.05.2011 рр. – Комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 23 Вінницької міської 

ради», отримав свідоцтво про базову зальну середню освіту; 

01.09.2011 – 30.06.2014 рр. – Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», спеціальність «Агент з 

постачання», отримав атестат про повну зальну середню освіту та диплом 

кваліфікованого робітника; 

01.09.2014 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії, спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура», отримав диплом 

бакалавра; 

01.09.2018-27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії, спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура»,  отримав диплом 

магістра з відзнакою; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач 

кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Мушит Сергій Олександрович. 

Сфера наукових інтересів: міграція, трансформація, кумуляція, товарна риба, 

важкі метали, біохімічний склад і властивості риби 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Кумуляція 

важких металів в товарній рибі та розробка протекторів природного походження», 

mailto:vladvladp95@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations
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затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, протокол № 3 від 25.09.2020 р. 

 

 Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукових  

керівників, ВНАУ, 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. Аспірант Паламарчук В. Я.  з науковим керівником к. с.-г. н., старшим 

викладачем Мушитом С.О. при обговоренні наукових досліджень 

 

Досвід роботи:  

03.02.2020 р. – по теперішній час – старший лаборант кафедри  годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького 

національного аграрного університету, м. Вінниця; 

16.09.2020 р. – по теперішній час – асистент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького 

національного аграрного університету, м. Вінниця за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 

 

 

Рис. 4. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспіранта 

Паламарчука В.Я. 

 

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 аспіранта 

Паламарчука В. Я. 
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Публікації 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Palamarchuk V, Syrovatko K. Fishery-biological substantiation for the project 

of a full-system fisheries for the cultivation of channel catfish in polyculture in the 

conditions of the fh "rurenko" of the nemirovsky district. Slovak international scientific 

journal.  2020. № 47. VOL.1. P. 40-47.  

 
 

 

 

 
Рис. 7. Наукова публікація у міжнародному збірнику «Slovak international 

scientific journal» VOL.1. 2020, № 47. 
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Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми і 

перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах 

інтеграційних процесів», м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. Тема доповіді: 

«Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту повносистемного рибного 

господарства з вирощування канального сома в полікультурі в умовах 

ФГ «Руренко» Немирівського району». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Програма та сертифікат Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів, 15-16.05.2019 р. 
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2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

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

доповіді: «Ретенція важких металів в товарній рибі».  
 

 
  

Рис. 9. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні 

технології у тваринництві та харчовій галузі», 26-27.11.2020 р. 

 

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 – грудень 2021 року. Рішення засідання кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів про прикріплення до 

тематики (протокол № 6 від 06 жовтня 2020 р.). 
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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 аспіранта Паламарчук В. Я. ORCID ID 

(Vladyslav Palamarchuk https://orcid.org/ 0000-0003-0377-7838)  

 

 
 

Рис. 13. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID, аспіранта Паламарчука 

В. Я. який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)                              

( Т-3264-2018) 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Профіль аспіранта Паламарчук В. Я. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика: 

Працюючи асистентом кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії з 16 вересня 2020 року, викладаю практичні заняття 

для студентів 2, 3 та 4 курсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» з 

таких дисциплін як: 

1. Іхтіологія загальна та спеціальна; 

2. Розведення та селекція риб; 

3. Біологічні основи рибного господарства; 

4. Основи рибоохорони та правове регулювання рибництва; 

5. Гідрологія і метеорологія. 

Також будо розроблено методичні вказівки для виконання практичних робіт 

студентами спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»: 

1. Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки для 

проведення практичних та самостійних занять у студентів денної форми навчання 

факультету технології і переробки продукції тваринництва та ветеринарії першого 

освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство 

спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. Вінниця: ВНАУ. 2021 р. 

2. Розведення та селекція риб. Методичні вказівки для проведення 

практичних занять у студентів денної форми навчання факультету технології і 

переробки продукції тваринництва та ветеринарії першого освітнього 

(бакалаврського) рівня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство 

спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. Вінниця: ВНАУ. 2021 р. 

 
Рис. 14. Проведення практичного заняття з дисципліни «Основи рибоохорони та 

правове регулювання рибництва» зі студентами 4 курсу групи 41-ВБА 

асистентом Паламарчуком В. Я.   
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РОЗДІЛ 5. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік навчання Назва кафедри Дата Назва факультету Дата 

Перший     

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 6. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 


