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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Салюк Олександр Олександрович  

 

E-mail: sashasalyuk2017@gmail.com 
 

ORCID: Oleksandr Salyuk https://orcid.org/0000-0003-4847-8452 

Researcher ID: AAI-4300-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=A1kXrqsAAAAJ&hl=uk 

Освіта: 

01.09.2002 – 30.05.2004 рр. – Іллінецька загальноосвітня школа I-IIІ ст., 

с. Іллінецьке, Іллінецький р-н, Вінницька обл.; 

01.09.2004 – 30.05.2011 рр. – Іллінецька загальноосвітня школа-гімназія I-III ст.  

№ 2, м. Іллінці, Вінницька обл.; 

01.09.2011 – 27.05.2015рр. – Іллінецький державний аграрний коледж, 

технологічне відділення, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», отримав диплом молодшого спеціаліста; 

01.09.2015 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

отримав диплом бакалавра; 

01.09.2017 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

отримав диплом магістра; 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії. 
 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва ВНАУ, директор 

ВСП «Чернятинський фаховий коледж» ВНАУ Кучерявий Віталій Петрович. 
 

Сфера наукових інтересів: сільське господарство та технології виробництва 

продуктів тваринництва, годівля с/г тварин, екологія. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Вплив різних 

чинників на збереженість та підвищення продуктивності бджолиних сімей», яку 

затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 

https://publons.com/researcher/3171708/oleksandr-salyuk/
https://publons.com/researcher/AAI-4300-2021/
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, 27.09.2019 р. 
 

 

 
 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження на Вченій 

раді тем дисертацій та призначення наукових керівників 
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Після затвердження теми відбулась співбесіда з науковим керівником 

стосовно завдань, теоретичного та практичного значення обраного напряму 

дослідження та затвердження плану роботи аспіранта Салюка О.О. 

 Досвід роботи: 

01.11.2015 р. – 12.09.2019 р. – лаборант – пасічник ботанічного саду 

«Поділля» Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця. 

19.09.2019 р.– по теперішній час – викладач за сумісництвом у 

відокремленому структурному підрозділі «Чернятинський фаховий коледж» 

Вінницького національного аграрного університету, с. Чернятин, Жмеринського 

району  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Робота над дисертацією з науковим керівником д.с.-г.н., професором  

Кучерявим В.П. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Рис.5. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці», 
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 28.11.2019 р. 

 

Рис.6. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 

 

 

Рис.7. Складання іспиту з дисципліни «Сучасні технологічні моделі розвитку 

тваринництва», 27.12.2020 р. 
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Рис.8. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»,  

26.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 2 

від 27.09.2019 р.). 

 
Рис. 9. Індивідуальний план роботи аспіранта Салюка О.О. 
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База проведення досліджень 

Об’єкт дослідження – процес розробки нових технологічних прийомів по 

збереженості та підвищенню продуктивності бджолосімей української степової 

породи. 

Предмет дослідження – продуктивність бджолородин, сила сімей станом на 

осінню та весняну ревізії, економічна ефективність виробництва продукції 

бджільництва за використання нових елементів в годівлі та підгодівлі, порівняння 

ефективності прийомів у догляді за бджолородинами та їх вплив на збереженість 

та продуктивність. 

Методи дослідження: технологічні (дослідження існуючої технології по 

годівлі та догляду та розробка нових методів підвищення продуктивності та 

зимостійкості медоносних бджіл), зоогігієнічні (конструктивні елементи вуликів, 

параметри вентиляції), генететичні (застосування чистопородних бджоломаток та 

порівняння їх продуктивності), біохімічні (активність ферментів), хімічні 

(зоохіманаліз кормів і підмору бджіл), статистичні (біометрична обробка 

цифрових даних), аналітичні (огляд літератури та узагальнення досліджень), 

виробнича апробація. 

Опрацьовано методики «Груп – аналогів», «Моніторинг», «Визначення 

породної приналежності», «Мікроскопічна морфометрія за кубітальним 

індексом». Проводиться спостереження за групами – аналогами бджолородин , 

впливу біологічно активного препарату на стан зимівлі та розвитку, а також 

стійкість передачі спадкової інформації та господарсько корисних ознак 

бджоломатками української степової породи бджіл 

На даний момент базою проведення досліджень є навчальна пасіка кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького 

національного аграрного університету, також співпрацюємо з БТУ-центром, 

м. Ладижин, та громадською організацією «Товариство матководів-селекціонерів 

української степової породи бджіл». 
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Рис.10. База досліджень – навчальна пасіка кафедри технології виробництва 

продуктів тваринництва факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарій Вінницького національного аграрного 

університету 

  

Рис. 11. Відбір проб бджіл від бджоломаток острівного обльоту (база – 

Жовнінські острови) для морфометричного аналізу 21.04.2020 р. 
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Рис. 12. Спостереження за маткою острівного обльоту на якість яйцекладки 

30.06.2020 р. 

 

Рис.13. Результати морфометричного дослідження бджіл на породність з рис.11 
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Рис. 14. Зведені дані за результатом активного сезону 2020 р. 
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Матеріали конференцій 

 

1. Салюк О.О., Царук Л.Л. Використання свищових маток в весняний період 

продажу бджолопакетів. Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, 

виробництва та переробки продукції тваринництва 2016 р.: наукові праці 

студентів за матеріалами студентської науково-практичної конференції 22.03.2016 

р. Вінниця. 2016. С. 163-165. 

 

Рис. 15. Наукові праці студентів за матеріалами студентської науково – практичної 

конференції «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки 

продукції тваринництва», 22.03.2016 р. 

2. Салюк О., Кучерявий В. Доцільність бджолозапилення для сільського 

господарства. Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до 

збереження біорізноманіття: збірник матеріалів науковопрактичної конференції 

з міжнародною участю 10.11.2020 р. Київ: USAID (АГРО). 2020. С. 51-55. 

   

Рис. 16. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до збереження біорізноманіття», 

19.11.2020 р. 
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Участь у наукових конференція 

1. Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва», 

Вінниця, ВНАУ, 22 березня 2016 р. Тема доповіді: «Використання свищових 

маток в весняний період продажу бджолопакетів». 

  

 

Рис.17. Програма і сертифікат учасника у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Впровадження передових техгологій у виробництво продукції бджільництва», с. Чернятин, 

 21 -22.03.2019 р.  
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2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції 

розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 

м. Вінниця, ВНАУ, 24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Фізичні заходи боротьби 

із вароатозом на базі навчальної пасіки кафедри технології виробництва продукції 

тваринництва ВНАУ». 

 

 
Рис.18. Програма і сертифікат учасника у Міжнародній науково-практичній інтернет 

конференції «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектору в умовах конвергенції», 

м. Вінниця, 24-25.10.2019 р. 
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3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва», 

с. Чернятин, Чернятинський коледж ВНАУ, 25-26 червня 2020 р. Тема доповіді: 

«Підготовка бджолиних сімей для ефективного запилення технічних культур». 

 
 

 
Рис.19. Програма і сертифікат учасника у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції, «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва і переробки продукції 

бджільництва», с. Чернятин, 25-26.06.2020 р. 
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4. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з 

«Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах 

конвергенції» Тема доповіді: «Фізичні заходи боротьби із вароатозом на базі 

навчальної пасіки кафедри технології виробництва продуктів тваринництва 

ВНАУ». 

  

 

Рис.20. Програма учасника у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

«Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції»,  

м. Вінниця, 14-15.05.2020 р. 
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5. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до збереження 

біорізноманіття». м. Київ, 10 листопада 2020 р. Тема доповіді: «Доцільність 

бджолозапилення для сільського господарства». 

 

 

 

Рис. 21. Програма і сертифікат учасника у Науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до збереження 

біорізноманіття», м. Київ, 10.11.2020 р. 
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6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, ВНАУ, 26-27.11 2020 р. Тема 

доповіді: «Порівняльна ефективність ролі антофілів у процесі запилення 

соняшника». 

  

   

 
 

Рис.22. Програма і сертифікат учасника у Всеукраїнській науково-практичній 

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

 27-28.11.2020 р.  
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Участь у науково-дослідній роботі: 
 

Тема дисертації, в свою чергу, прикріплена до ініціативної тематики на тему 

«Вивчення технологічних особливостей утримання та механізму впливу сучасних 

кормових добавок на виробництво екологічно чистих продуктів в тваринництві, 

звірівництві та бджільництві», яка затверджена в Українському інституті науково-

технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного 

реєстраційного номера (0119U103841), термін виконання 2020-2024 роки. 

Рішення засідання кафедри технології виробництва продуктів тваринництва про 

прикріплення до тематики (протокол № 4 від 04.02.2020 р.). 

 

Рис. 23. Програма ініціативної тематики «Вивчення технологічних 

особливостей утримання та механізму впливу сучасних кормових добавок на 

виробництво екологічно чистих продуктів в тваринництві, звірівництві та 

бджільництві» 
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Цитування наукових публікацій 

 
Рис.24. Профіль аспіранта Салюка О.О. у «Google Scholar» 

 

 
 

Рис.25. Міжнародний ідентифікатор автора ORCIDID (0000-0003-4847-8452) 

 

Рис.26. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)  
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика: 

З 19 вересня 2019 року працюю на 0,5 ставки викладачем на відділені 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва (бджільництво) у 

відокремленому структурному підрозділі «Чернятинський фаховий коледж» 

Вінницького національного аграрного університету. 

Мною проводяться лекційні та практичні заняття з навчальних дисциплін 

«Біологія та екологія» та «Екологія». 

 
Рис.27. Проведення лекційних занять у дистанційній формі з дисципліни «Біологія 

і екологія», 21.04.2020 р. 

 
Рис.28. Лекційне заняття з дисципліни «Екологія», 01.02.2021 р. 
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Курси підвищення кваліфікації: 

6 листопада 2019 року відвідав семінар для підвищення кваліфікації  

викладачів хімії та біології який відбувся на базі Іллінецького державного 

аграрного коледжу. 

 
 

Рис.29. Сертифікат учасника семінару обласного методичного об’єднання 

викладачів хімії та біології, 01.11.2019 р. 

 

 24 квітня 2020 року під час карантину пройшов дистанційний курс для 

підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30. Свідоцтво учасника інтернет-конференції по природничих науках, в 

умовах карантину «Природничі дисципліни: навчаємось дистанційно»                       

24.04.2020 р. 
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26 листопада 2020 року взяв участь у щорічному підвищенні кваліфікації 

викладачів хімії та біології, яке відбулося в онлайн режимі. 

 
 

Рис. 31. Сертифікат учасника семінару обласного методичного об’єднання 

викладачів хімії та біології 26.11.2020 р. 

 

Вебінари 

 17 березня 2020 року взяв участь у вебінарі «Створення онлайнового 

освітнього середовища під час карантинних заходів». 

 
Рис. 32. Свідоцтво учасника вебінару з організації навчального процесу під час 

карантину, ТОВ «На Урок», 17.03.2020 р. 
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Брав участь у 6 профільних вебінарах «Бджільництво як сервіс: роль 

галузі у розвитку садівництва та ягідництва», організатор: Проект USAID 

«Підтримка аграрного і сільського розвитку», 22.04.2020 р. – 27.05.2020 р. 

 
Рис. 33. Розклад вебінарів «Бджільництво як сервіс: роль галузі у розвитку 

садівництва та ягідництва» 

 

3 червня 2020 року взяв участь у вебінарі на тему «Критерії та процедура 

відбору видань до Web of Science Core Collection», який відбувся на базі 

Вінницького національного аграрного університету та на платформі Webex Meet. 

 
Рис. 34. Сертифікат учасника вебінару «Критерії та процедура відбору видань 

до Web of Science Core Collection», 03.06.2020 р 
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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 

Технологія 

виробництва 

продуктів 

тваринництва 

09.06.2020 р 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

та ветеринарії 

19.06.2020 р. 

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 

 

  

 
 

 


