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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Кучерява Марина Францівна  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

E-mail: marina.ku@i.ua 
 

ORCID: Marina Kucheriava https://orcid.org/ 0000-0002-7603-

5571 

ResearcherID: T-4787-2018 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works

&gmla 
 

 

 

 

Освіта: 

01.09.1991 – 30.05.1999 рр. – Вінницька СЗОШ І-ІІІ ступенів № 34, м. Вінниця; 

01.09.1999 – 30.06.2003 рр. – училище Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогічна освіта. 

Початкове навчання», отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; 

03.07.2003 – 01.07.2006 рр. – Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова та література, зарубіжна література», отримала диплом 

спеціаліста (заочна форма навчання); 

01.09.2011 – 27.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

отримала диплом бакалавра з відзнакою (заочна форма навчання); 

01.09.2016 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

отримала диплом магістра з відзнакою (заочна форма навчання); 

26.09.2018 р. – і дотепер – 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 

https://publons.com/researcher/T-4787-2018/
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla
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тваринництва та ветеринарії. 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин Льотка Галина Іванівна. 

 

Сфера наукових інтересів: технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва, вивчення біологічних особливостей шиншил за кліткового 

утримання, удосконалення продуктивності різновікових груп шиншил.  

 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету про 

затвердження: «Удосконалення та розробка нових технологічних елементів 

вирощування різновікового молодняку шиншил» (протокол № 2 від 26.09.2018 р.). 

    
Рис.1. Затвердження теми дисертаційної  роботи та призначення наукового 

керівника на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, 26.09.2018 р. 
 

 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження тем дисертацій 

та призначення наукових керівників на засіданні Вченої ради університету,  

26.09.2018 р. 
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Досвід роботи 

 

27.08.2003 р. – 25.08.2005 р. – секретар Вінницької ЗОШ І-ІІ ступенів № 3, 

м. Вінниця; 

26.08.2005 р. – 30.12.2012 р. – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 ім. М. Коцюбинського Вінницької міської ради, м. Вінниця; 

2.01.2012 р. – 2.01.2017 р. – фахівець ІІ категорії науково-методичного відділу 

Навчально-наукового центру Вінницького національного аграрного університету, 

м. Вінниця; 

2.01.2018 р. – 01.09.2019 р. – методист ІІ категорії навчального відділу Навчально-

наукового центру Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця; 

02.09.2019 р. – 16.10.2019 р. – асистент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення 

тварин факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця; 

17.10.2019 р. – по теперішній час – начальник навчального відділу навчально-

наукового центру Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця 

за сумісництвом. 
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                                    РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
                                                                                                                                                

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Електрона залікова книжка аспірантки Кучерявої М.Ф. 
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Рис. 4. Складання іспиту з дисципліни «Інноваційні методи  

використання генетичних ресурсів тварин», 27.05.2019 р. 

 

 
Рис. 5. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова  

за професійним спрямуванням», 23.05.2019 р. 

 

 
Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології  

в наукових дослідженнях», 24.05.2019 р. 
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Рис. 7. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання 

у вищій школі», 29.11.2019 р. 

 

 
Рис. 8. Складання іспиту з дисципліни «Сучасні технологічні 

моделі розвитку тваринництва», 27.11.2019 р. 
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Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Інноваційні технології  

у годівлі сільськогосподарських тварин», 20.05.2020 р. 

 

 

 

    
Рис. 10. Складання заліку в дистанційній формі з дисципліни  

«Теоретико-методологічні проблеми психології», 21.05.2020 р. 

 

 



10 
 

 

   
 

 

 
Рис. 11. Складання заліку з дисципліни «Перспективні технології виробництва  

у тваринництві», 27.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

Навчання в аспірантурі здійснюється згідно індивідуального плану роботи 

аспірантки, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 2 від 

26.09.2018 р.). 

Рис. 12. Індивідуальний план роботи аспірантки Кучерявої М.Ф. 
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Рис. 13. Робота з науковим керівником к.с.-г.н., доцентом кафедри ветеринарії,  

гігієни та розведення тварин Льоткою Г.І., 02.03.2020 р.  
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База проведення досліджень: 

 

Під час навчання в аспірантурі було проведено дослідні роботи відповідно 

до теми дисертаційної роботи. Науково-господaрські досліди були проведені в 

умовах вівaрію кафедри технології виробництва продуктів тваринництва 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету відповідно до 

схеми їх проведення протягом 2018-2019 років з метою дослідження 

особливостей утримання, годівлі та розведення тварин, вивчення впливу 

симбіотичного препарату МікоЛад на якість хутра молодняку шиншил, на 

морфологічні показники крові, на якість м’язової тканини, її жирнокислотний та 

амінокислотний склад, органолептичні показники та встановлення оптимальної 

дози згодовування препарату молодняку шиншил породи сірий стандарт. 

Об'єкт досліджень – молодняк шиншил сірий стандарт, продуктивність, 

кров, м’язова, жирова тканина та хутро. Предмет досліджень – симбіотичний 

препарат та його теоретичні і практичні умови використання. 

Виробниками-постачальниками симбіотичного препарату є «БТУ Центр»,         

м. Ладижин, Вінницька обл.  

 

Рис.14. Віварій кафедри технології виробництва продукції  

тваринництва факультету ТВіППТтаВ, 27.11.2018 р. 



14 
 

 

 

Рис.15. Клітки для утримання шиншил у віварії кафедри  

технології виробництва продукції тваринництва  

факультету ТВіППТтаВ, 27.11.2018 р. 

 

 

Рис.16. Шиншили породи сірий стандарт у клітках  

віварію кафедри технології виробництва продукції  

тваринництва факультету ТВіППТтаВ, 27.11.2018 р. 
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Рис.17. Забезпечення умов напування та годівлі шиншил  

в умовах віварію кафедри технології виробництва продукції  

тваринництва факультету ТВіППТтаВ, 29.11.2018 р. 
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Рис.18. Додавання симбіотичного препарату до складу кормів  

піддослідних тварин під час проведення науково-господарського  

досліду, 17.12.2018 р. 

 

 

Рис.19. Молодняк шиншил породи сірий стандарт віварію кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва  

факультету ТВіППТтаВ, 19.03.2019 р. 
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Рис.20. Забій та зняття шкірок молодняку шиншил в умовах віварію 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва  

факультету ТВіППТтаВ,12.04.2019 р. 

 

Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Кучерявий В.П., Казьмірук Л.В., Кучерява М.Ф. Особливості заготівлі 

кормів для різновікового молодняку шиншил. Сільське господарство і 

лісівництво. Вінниця. 2020. № 18. С. 69-80. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3-6. 

Тези доповідей 

1. Кучерявый В., Скоромная О., Кучерява М. Влияние пробиотических 

препаратов на организм молодняка свиней. Инновационные технологии 

устойчивого и безопасного развития аграрного сектора: материалы 

международной научно-практической конференции 3-4 октября 2013 года. 

Тбилиси. Грузинская академия аграрных наук. 2013. С.286-289. 
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2. Кучерявый В., Кучерявая М., Мазур В. Бифидобактерии и лактобактерии 

– основа здорового организма. Глобальное потепление и агробиоразнообразие: 

материалы международной научной конференции 4-6 ноября 2015 года. Тбилиси. 

Грузинская академия аграрных наук. 2015. С.396-399. 

3. Кучерявый В.П., Скоромная О.И., Кучерявая М.Ф. Влияние лактоцела на 

продуктивность свиней. Современные технологии сельскохозяйственного 

производства: материалы ХVІІІ международной научно-практической 

конференции 22-28 мая 2015 года. Гродно. Гродненский государственный 

аграрный университет. 2015. С.79-80. 

     

 

Рис. 21. Наукова публікація у науковому фаховому виданні 

«Сільське господарство та лісівництво», 2020 р., №18  
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Рис. 22. Титулка та зміст матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції «Инновационные технологии для устойчивого и безопасного 

развития аграрного сектора», 3-4.10.2013 р.  
    

 

    
Рис. 23. Титулка та зміст матеріалів Міжнародної наукової конференції 

«Глобальное потепление и агробиоразнообразие», 4-6.11.2015 р. 
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Рис. 24. Титулка та зміст матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Современные технологии сельскохозяйственного производства», 

22-28.05.2015 р. 
 

Участь у конференціях 

1. Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии устойчивого и безопасного развития аграрного сектора», 3-4 октября 

2013 г., Грузинская академия аграрных наук, г. Тбилиси, Грузия. Тема доклада: 

Влияние пробиотических препаратов на организм молодняка свиней.  

 
Рис. 25. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Инновационные технологии устойчивого и безопасного  

развития аграрного сектора», 03.10.2013 р. 
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Рис. 26. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної 

конференції «Инновационные технологии устойчивого и безопасного  

развития аграрного сектора», 04.10.2013 р. 

 

2. Международная научная конференция «Глобальное потепление и 

агробиоразнообразие», 4-6 ноября 2015 г.,  Грузинская академия аграрных наук, г. 

Тбилиси, Грузия. Тема доклада: «Бифидобактерии и лактобактерии – основа 

здорового организма». 

 
Рис. 27. Участь у Міжнародній науковій конференції  

«Глобальное потепление и агробиоразнообразие», 06.11.2015 р. 
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Рис. 28. Сертифікат учасника та програма Міжнародної наукової 

конференції «Глобальное потепление и агробиоразнообразие», 04-06.11.2015 р. 
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3. Международная научная конференция «Современные технологии 

производства экологически чистых продуктов для устойчивого развития 

ссельского хозяйства», 28-30 сентября 2016 г.,  Грузинская академия аграрных 

наук, г. Тбилиси, Грузия. Тема доклада: «Использование пробиотика – залог 

получения экологически чистой продукции». 

 

 

Рис. 29. Участь у Міжнародній науковій конференції  

«Современные технологии производства экологически чистых 

продуктов для устойчивого развития сельского  

хозяйства», 28.09.2016 р. 

 

 

 



24 
 

 
Рис. 30. Доповідь на Міжнародній науковій конференції «Современные 

технологии производства экологически чистых продуктов для устойчивого 

развития сельского хозяйства», 28.09.2016 р. 

 

    
Рис. 31. Програма Міжнародної наукової конференції «Современные 

технологии производства экологически чистых продуктов для устойчивого 

развития сельского хозяйства», 28-30.09.2016 р. 
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Рис. 32. Сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції 

«Современные технологии производства экологически чистых продуктов для 

устойчивого развития сельского хозяйства», 30.09.2016 р. 

 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

виробництва та переробки тваринницької продукції», м. Вінниця, 25-26 жовтня 

2018 р. Тема доповіді: «Характеристика основних забарвлень хутра шиншил в 

Україні». 

 
Рис. 33. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології виробництва та переробки  

тваринницької продукції», 26.10.2018 р. 
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Рис. 34. Програма Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології виробництва та переробки  

тваринницької продукції», 25-26.10.2018 р. 
 

 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», с. Чернятин, Жмеринський р-н, Вінницька обл.21-22 березня                     

2019 р. Тема доповіді: «Технологічні особливості утримання молодняку 

шиншил».  

 
 Рис. 35. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво 

продукції бджільництва», 21.03.2019 р. 
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Рис. 36. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво 

продукції бджільництва», 21.03.2019 р. 

 

 
 Рис. 37. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених та студентів «Впровадження передових  

технологій у виробництво продукції бджільництва», 21-22.03.2019 р. 
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Рис. 38. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій 

у виробництво продукції бджільництва», 21-22.03.2019 р. 
 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Економіка, бізнес та управління», Могилів-Подільський 22-23 квітня 

2019 р. м. Тема доповіді: «Органолептична оцінка м’язової тканини шиншил як 

основа екологічності та безпечності продукції». 

 

Рис. 39. Участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів «Економіка, бізнес та управління», 22.04.2019 р. 
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Рис. 40. Участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції  

молодих вчених та студентів «Економіка, бізнес та управління», 22.04.2019 р. 
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Рис. 41. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції  

молодих вчених та студентів «Економіка, бізнес та управління», 22-23.04.2019 р. 
 

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. 

Тема доповіді: «Морфологічні показники крові молодняку шиншил при 

згодовуванні нового кормового фактора». 

 
Рис. 42. Участь у пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки  

в умовах інтеграційних процесів», 15.05.2019 р. 
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Рис. 43. Участь у пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки  

в умовах інтеграційних процесів», 15.05.2019 р. 

 

     
Рис. 44. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки  

в умовах інтеграційних процесів», 16.05.2019 р. 
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Рис. 45. Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16.05.2019 р. 

 
 

 
Рис. 46. Участь у секційному засіданні Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки  

в умовах інтеграційних процесів», 16.05.2019 р.  
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Рис. 47. Доповідь на секційному засіданні Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки  

в умовах інтеграційних процесів», 16.05.2019 р.  
 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, 24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: 

«Особливості утримання ремонтного молодняку шиншил 7-18-тижневого віку». 

 
Рис. 48. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні технології у тваринництві  

та харчовій галузі», 25.10.2019 р. 
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Рис. 49. Програма Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології у тваринництві  

та харчовій галузі», 24-25.10.2019 р. 

 

   
Рис. 50. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 24.10.2019 р. 



35 
 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: 

професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», м. 

Вінниця, 12-13 березня 2020 р. Тема доповіді: «Жирнокислотний та 

амінокислотний склад в м’язовій тканині молодняку шиншил при згодовуванні 

бактеріального препарату». 

   
Рис. 51. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті 

потреб сучасного ринку праці», 12-13.03.2020 р. 

 
Рис. 52. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті 

потреб сучасного ринку праці», 12.03.2020 р. 
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Рис. 53. Доповідь на секційному засіданні Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Від науки до практики: професійна підготовка  

фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 12.03.2020 р. 

 

10. Перший Міжнародний Ветеринарний Онлайн Конгрес USAVA-VNAU 

2020, м. Вінниця, 28-30 травня 2020 р. 

 
Рис. 54. Сертифікат учасника Першого Міжнародного  

Ветеринарного Онлайн Конгресу USAVA-VNAU 2020, 30.05.2020 р. 
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Рис. 55. Онлайн-підключення до участі у Першому Міжнародному  

Ветеринарному Онлайн Конгресі USAVA-VNAU 2020, 28.05.2020 р. 
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11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

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

Тема доповіді: «Вплив утримання шиншил на їх продуктивність». 

   
Рис. 56. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Інноваційні технології у тваринництві  

та харчовій галузі», 27.11.2020 р. 
 

    
Рис. 57. Програма Всеукраїнської науково-практичної  

конференції «Інноваційні технології у тваринництві  

та харчовій галузі», 26-27.11.2020 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі 

Тема дисертації «Удосконалення та розробка нових технологічних 

елементів вирощування різновікового молодняку шиншил» протягом 2018-2019 

н.р. та першої половини 2019-2020 н.р. була прикріплена до ініціативної 

тематики, яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0119U001437). 09.03.2020 року ініціативну тематику закрито у зв’язку із 

закінченням терміну її дії (0220 U102108).  

З 03.12.2019 р. тему дисертації прикріплено до ініціативної наукової 

тематики «Вивчення технологічних особливостей утримання та механізму впливу 

сучасних кормових добавок на виробництво екологічно чистих продуктів в 

тваринництві, звірівництві та бджільництві», яка затверджена Українським 

інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) з 

присвоєнням державного реєстраційного номера (0119U103841). 

    

Рис. 58. Реєстраційна картка НДДКР,  

державний реєстраційний номер (0119U103841) 
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Рис. 59. Календарний план ініціативної тематики «Вивчення технологічних 

особливостей утримання та механізму впливу сучасних кормових добавок на 

виробництво екологічно чистих продуктів тваринництві, звірівництві та 

бджільництві» 
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Цитування наукових публікацій 

 
Рис. 60. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Кучерявої М.Ф. ORCID ID 

(Marina Kucheriava https://orcid.org/ 0000-0002-7603-5571) 

 
Рис. 61. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID аспірантки 

Кучерявої М.Ф., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)  
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Рис. 62. Профіль аспірантки Кучерявої М.Ф. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика: 

В рамках педагогічної практики в період з 14 вересня 2020 року по 2 жовтня 

2020 р, було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Розведення 

тварин», яке відбулось 16.09.2020 року (друга пара, 09.30) в аудиторії 28 для 

студентів 2 курсу спеціальності 204-технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва денної форми навчання на тему «Окомірна (бальна) 

оцінка екстер’єру с.-г. тварин, хутрових звірів, їх вади та недоліки тілобудови», та 

лекційне заняття з дисципліни «Методика наукових досліджень», яке відбулось 

29.09.2020 року (друга пара, 09.30) в аудиторії 8 для студентів 3 курсу 

спеціальності 204-технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

денної форми навчання  на тему «Дослід з годівлі як різновид біологічного 

експерименту».  

Усі проведені заняття були орієнтовані на формування навичок і вмінь, що 

мають професійну спрямованість, навчають студентів раціональних методів 

оволодіння навичками і вміннями; дотримання системності і логічної їх 

послідовності.  

 
Рис. 63. Проведення лекційного заняття з дисципліни «Методика наукових 

досліджень» для студентів 3 курсу спеціальності 204-технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва денної форми навчання, 29.09.2020 р. 
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Рис. 64. Проведення лекційного заняття з дисципліни «Методика наукових 

досліджень» для студентів 3 курсу спеціальності 204-технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва денної форми навчання, 29.09.2020 р. 
 

Під час проходження педагогічної практики розроблено та опубліковано 

методичні рекомендації з дисципліни «Розведення тварин» для виконання 

практичних робіт студентами другого курсу денної форми навчання освітнього 

ступеню бакалавр зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва факультету ТВіППТтаВ.  

    

Рис. 65. Методичні вказівки  до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Розведення тварин» студентами другого курсу денної форми навчання 

освітнього ступеню бакалавр зі спеціальності 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва факультету ТВіППТтаВ 
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Під час проведення лекційних та практичних занять використовувались 

сучасні методи дослідження й найновіші статистичні дані для проведення 

експериментального дослідження. 

За результатами отриманих даних у ряді проведення наукових дослідів 

зроблено висновки про: 

- середньодобові прирости тварин,  

- вплив досліджуваного препарату на ріст та розвиток піддослідних звірів; 

- вплив нового кормового фактора на якість хутра шиншил; 

- на якість м'яса та м'ясну продуктивність піддослідних звірів; 

- зміни жирнокислотного та амінокислотного складу в м'язовій тканині 

молодняку шиншил;  

- впливу симбіотичного препарату на показники крові звірів тощо 

Таким чином, зроблено висновки про вплив зміни певного фактора 

утримання тварин (у даному випадку кормового фактора) на їх загальний ріст та 

розвиток. 

При проведенні експерименту можна градуально змінювати дози впливу 

чинника і тим самим з’ясовувати його біологічно оптимальні або  економічно 

більш доцільні розміри.  

Вивчення впливу різних факторів на певний об’єкт (припустимо, факторів 

годівлі та утримання на продуктивність тварин певної породи) доповнюється 

використанням для таких експериментів одночасно різних об’єктів (наприклад, 

різних порід, ліній і т. д.), що значно розширює пізнавальні можливості  

експериментального методу.  

Дані дослідження впроваджено в навчальний процес ВНАУ, 

підтвердженням чого є відповідна довідка. 
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Рис. 66. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи на тему: «Удосконалення та розробка нових 

технологічних елементів вирощування різновікового молодняку шиншил» 
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Курси підвищення кваліфікації: 

В період з 28.09. по 09.10.2020 року під час проходження курсів 

підвищення кваліфікації на базі Навчально-наукового інституту неперервної 

освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування 

України за навчально-тематичною програмою підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності 

була слухачем ряду актуальних та цікавих тем лекцій провідних науково-

педагогічних працівників.   

 За підсумками проходження курсів підвищення кваліфікації виконала 

випускну роботу на тему: «Особливості впровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу в аграрних ВНЗ України на прикладі 

конкретного навчального закладу».  

 
Рис. 67. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

в Національному університеті біоресурсів  

і природокористування України з інноваційної  

спрямованості педагогічної діяльності 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ  

1. 21 лютого 2019 року взяла участь у семінарі на тему «Можливості 

платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання», який 

відбувся на базі Вінницького національного аграрного університету та був 

проведений Тихонковою Іриною Олександрівною (представник Clarivate Analytics 

в Україні). 

 

 
Рис. 68. Семінар на тему «Можливості платформи Web of Science  

для якісних наукових досліджень та навчання», 21.02.2019 р. 
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2. 6 червня 2019 року в рамках Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового 

виробництва» на базі ВНАУ для викладацького складу та аспірантів відбулась 

лекція директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії 

аграрних наук України, д.е.н., професора, академіка НААНУ Сичевського 

Миколи Петровича на тему «Харчова промисловість як основа продовольчої 

безпеки та розвитку держави». 

 

 
Рис.69. Лекція директора Інституту продовольчих ресурсів НААНУ,   

доктора економічних наук, професора, академіка, члена-кореспондента НААНУ 

Сичевського Миколи Петровича, 06.06.2019 р. 
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3. 26 вересня 2019 року відвідала Міжнародну агропромислову виставку 

«AgroExpo-2019» в м. Кропивницькому. 

 
 

 
 

Рис. 70. Міжнародна агропромислова виставка «AgroExpo-2019»  

в м. Кропивницькому, 26.09.2019 р. 

 



51 
 

4. 15 жовтня 2019 року взяла участь у відкритті Центру підтримки 

технологій та інновацій (TISC – Technology and Innovation Support Center) на базі 

Вінницького національного аграрного університету за координації Національного 

офісу інтелектуальної власності спільно з Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України та Міністерства освіти і науки 

України та за сприяння Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).  

 

 

 
Рис. 71. Семінар-відкриття Центру підтримки технологій та інновацій  

(TISC – Technology and Innovation Support Center) на базі  

Вінницького національного аграрного університету, 15.10.2019 р.  
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5. 19-20 жовтня 2019 року участь у семінарі Обласного об’єднання 

«Полтавський пасічник» на тему «Медові обжинки» та Всеукраїнському 

жіночому форумі «Пані Бджілка». 

 

 
Рис. 72. Учасники семінару Обласного об’єднання  

«Полтавський пасічник» на тему «Медові обжинки», 19.10.2019 р. 
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Рис. 73. Сертифікат учасника семінару Обласного об’єднання  

«Полтавський пасічник» та Всеукраїнського жіночого  

форуму «Пані Бджілка», 19.10.2019 р. 
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6. 29 жовтня 2020 року відвідала Міжнародну агропромислову торговельну 

виставку «ІнтерАГРО» в м. Києві. 

 
Рис. 74. Міжнародна агропромислова торговельна виставка  

«ІнтерАГРО» в м. Києві, 29.10.2020 р. 
 

7. 7 листопада 2020 року відвідала одну із найбільших і найпрогресивніших 

приватних пасік України, Ружинський р-н, Житомирська обл.  

 
Рис. 75. Приватна пасіка, Ружинський р-н, Житомирська обл.,  

07.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата Назва факультету Дата 

Перший 

Технології 

виробництва 

продуктів 

тваринництва 

10.06.2019  

Технології 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва  

14.06.2019  

Другий 

Ветеринарії, гігієни 

та розведення 

тварин 

12.06.2020  

Технології 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та 

ветеринарії 

19.06.2020  

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


