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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Казьмірук Лариса Василівна 

Електронна пошта: kazmiruk@vsau.vin.ua 

ORCID: 0000-0002-1167-716 

 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yX9hOkMAAAAJ&

hl=uk 

 

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1904025/larisa-

kazmiruk/ 

 

 

 

Робоча адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, навчальний корпус № 1. 

 

Дата та місце народження: 

14.05.1962 р., м. Вінниця. 

 

Освіта:  

1969-1979 рр. – середня ЗОШ № 23 м. Вінниця; 

1986-1991 рр. – Вінницький сільськогосподарський інститут, спеціальність – 

зоотехнія, кваліфікація – зооінженер; 

2001 р. захист кандидатської дисертації. 

 

Науковий ступінь:  

Кандидат сільськогосподарських наук. Тема кандидатської дисертації 

«Удосконалення технології виробництва молока і яловичини в умовах Поділля 

України». Спеціальність 06.02.04 – технологія виробництва продуктів 

тваринництва, 2001 р., Сумський державний аграрний університет м. Суми. 

Керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Польовий Л.В. 

 

Вчене звання: 

Доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни, 2005 р. 

 

Трудова діяльність: 

1979 – 1982 рр. – лаборант середньої школи № 6, м. Вінниця; 

1982 – 1982 рр. – лаборант обласної школи підвищення кваліфікації 

сільськогосподарських кадрів, м. Вінниця; 

mailto:kazmiruk@vsau.vin.ua
https://orcid.org/0000-0002-1167-716X
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yX9hOkMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yX9hOkMAAAAJ&hl=uk
https://publons.com/researcher/1904025/larisa-kazmiruk/
https://publons.com/researcher/1904025/larisa-kazmiruk/
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1982 – 1984 рр. – секретар-машиніст Вінницького філіалу Української 

сільськогосподарської академії, м. Вінниця; 

1984 – 1989 рр. – діловод Вінницького філіалу Української 

сільськогосподарської академії, м. Вінниця; 

1989 – 1990 рр. – завідувач канцелярії Вінницького філіалу Української 

сільськогосподарської академії, м. Вінниця; 

1990 – 1992 рр. – керівник виробничої практики Вінницького 

сільськогосподарського інституту, м. Вінниця (з 1991 року Вінницького 

сільськогосподарського інституту); 

1992 – 1995 рр. – викладач-стажист кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин Вінницького державного аграрного 

університету; 

1995 – 2000 рр. – асистент кафедри розведення сільськогосподарських тварин 

Вінницького державного аграрного університету; 

2000 – 2003 рр. – старший викладач кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин (з 2000 року Вінницького державного 

аграрного університету); 

2003 – 2019 рр. –  доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин 

та зоогігієни Вінницького національного аграрного університету; 

2019 – по теперішній час – доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення 

тварин Вінницького національного аграрного університету. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дисципліни, які викладає НПП: 

Назви дисциплін: Розведення тварин; Етологія, стрес, адаптація та 

акліматизація тварин. 

Загальна кількість розроблених науково-методичних рекомендацій становить 

17 розробок. 

 

 
 

Рис. 1. Відкрите заняття з дисципліни «Розведення тварин» 
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Рис. 2. Відкрите заняття з дисципліни «Розведення тварин» 

 

 
 

Рис. 3. Відкрите заняття з дисципліни «Етологія, стрес, адаптація та 

акліматизація тварин» 
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Методичні вказівки 

Казьмірук Л.В. Розведення тварин. Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт студентами другого курсу денної форми навчання 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва». Вінниця. 2020. 91с. 

Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. Етологія, стрес, адаптація та акліматизація 

тварин. Методичні вказівки з проведення практичних занять для студентів 

другого курсу денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» із 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця. 

ВНАУ. 2020. 80с. 

Казьмірук Л.В. Розведення тварин. Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів другого курсу денної форми навчання 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва». Вінниця. 2019. 33с. 

 

Основні публікації (за останні 5 років): 
 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

Chudak R.А., Ushаkov V.M., Poberezhets Y.M., Lotka H.I., Polishchuk 

Т.V. Kazmiruk L.V. Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino 

acid and fatty acid composition of Pharaoh quail meat. Ukrainian Journal of 

Ecololy. Web of Science. 2020. № 10(2). Р.302-307. (Web of Science) 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. Відбір корів за 

жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам. Зб. наук. праць ВНАУ 

Аграрна наука та харчові технології. Вип. 3(94). 2016. С. 150-157. 

2. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. Відгодівельні та забійні 

якості бугайців різних порід, типів і їх помі сей жуйних при середньому рівні 

годівлі в умовах регіону Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та 

харчові технології. Вип. 3(97). 2017. С. 38-51. 

3. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Ефективне використання вигульно-

годівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від 

корів української чорно-рябої молочної породи, Зб. наук. праць ВНАУ 

Аграрна наука та харчові технології. Вип. 4(99). 2017. С. 185-189. 

4. Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. Нова 

популяція симентальської мʼясної худоби карпатського регіону України. Зб. 



8 
 

наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 4(99). 2017. С. 

152-170. 

5. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Відбір корів за рівнями селекційних 

лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання. Зб. 

наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 5(99). Том 1. 

2017. С. 95-101. 

6. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. Вплив раціонів та їх 

оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту 

молодняку худоби мясного комолого сименталу в підсисний період в умовах 

передгірської зони Буковинських Карпат. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна 

наука та харчові технології. Вип.5(99). Том 2. 2017. С. 18-32. 

7. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. Вирощування 

ремонтних телиць мясного комолого сименталу на Буковині. Тваринництво 

України. Вип. 6. 2018. С. 12-17. 

8. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. Нова створювана молочна 

худоба нової популяції на фемах Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна 

наука та харчові технології. Вип.1(100). 2018. С. 57-70. 

9. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. Продуктивність телиць 

мясного сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів 

раціонів в умовах Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові 

технології. Вип.2(101). 2018. С. 23-33. 

10. Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. Формування племінних 

стад нової популяції сименталів на Буковині. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна 

наука та харчові технології. Вип.3(102). 2018. С. 109-123. 

11. Казьмірук Л.В., Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В. Вирощування 

бугайців різних порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі 

при виробництві якісної та дешевої яловичини в умовах Покуття. Зб. наук. праць 

ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип.4(103). 2018. С. 99-117. 

12. Калинка А.К., Лесик О.Б., Довгань-Мартинюк М.Б., Казьмірук 

Л.В. Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції мʼясного комолого 

сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону 

Буковини. Зб. наук. праць Херсонського ДАУ Таврійський науковий вісник. 

Вип. 104. 2019. С. 141-147. 

13. Приліпко Т.М., Калинка А.К., Лесик О. Б., Казьмірук Л.В. 

Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової 

генерації в умовах карпатського регіону Буковини Зб. наук. праць ВНАУ 

Аграрна наука та харчові технології. Вип. 1(104). 2019. С. 10-21. 
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14. Казьмірук Л.В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої 

молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання. Зб. наук. 

праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 1(104). 2019. С. 110-119. 

15. Приліпко Т.М., Казьмірук Л.В., Калинка А.К., Захарчук П.Б. Показники 

продуктивності, перетравності та обміну азоту, мінеральних елементів в організмі 

бичків за різних селеновмісних добавок у їх раціоні. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна 

наука та харчові технології. Вип. 2(105). 2019. С. 57-69. 

16. Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В., Корх І.В. Вплив 

комплексного препарату на інтенсивність росту молодняку нової популяції 

м’ясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони 

карпатського регіону Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та 

харчові технології. Вип. 3(106). 2019. С. 12-22. 

17. Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. Вплив однотипної 

годівлі на продуктивність бугайців в умовах регіону Покуття. Зб. наук. праць 

ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4(107). Т. 1. С. 16-30. 

18. Казьмірук Л.В. Оцінка молочної продуктивності корів-первісток 

української чорно-рябої молочної породи різних конституціональних типів. 

Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4(107). 

Т. 2. С. 52-61. 

19. Калинка А.К., Казьмірук Л.В. Вирощування бугайців планових 

порід та їх помісей з використанням різних технологій утримання та годівлі у 

молочному періоді в умовах регіону Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна 

наука та харчові технології. 2019. Вип. 5(108). Т. 1. С. 66-75. 

20. Кучерявий В.П., Казьмірук Л.В., Кучерява М.Ф. Особливості 

заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил. Зб. наук. праць ВНАУ 

Сільське господарство і лісівництво.2020. № 18. С. 69-80. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Казьмірук Л.В. Енергетична цінність продукції скотарства від різних 

молочних порід. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European 

Scientific Journal). № 2(54), 2020. С. 33-40, Польща 

2. Chudak R., Kazmiruk L. Productivity and metabolism in broilers under 

the action of compound feeds of different composition. Slovak international 

scientific journal.  № 46, 2020. Vol.1. С.58-64. Чехія 

3. Kazmiruk L. Milk productivity of cows-mothers and their daughters by 

the first lactation taking into account the level of feed consumption. Magyar 

Tudományos Journal. 2020. № 47, Р. 15-19. (Budapest, Hungary) 

4. Kazmiruk L. Evaluation of meat productivity of repaired bull-calves of 

ukrainian black-speckled dairy breed and its energy value. Norwegian Journal of 
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development of the International Science. 2021. № 58. Vol. 2. Р. 3-7. (Oslo, 

Norway) 

 

Матеріали конференцій 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

виробництва та переробки тваринницької продукції». ВНАУ. 25-26 жовтня 

2018 року. Тема доповіді: «Селекція корів за використання різного підбору та 

призначення» 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та 

освіта в умовах євроінтеграції» 20-21 березня 2019. Камʼянець-Подільський. 

Тема доповіді: «Конституціональна оцінка при доборі корів української 

червоно-рябої молочної породи». 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва». 21-22 березня 2019. Чернятинський коледж ВНАУ. Тема 

доповіді: «Поведінка медоносної бджоли». 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва». 21-22 березня 2019. Чернятинський коледж ВНАУ. Тема 

доповіді: «Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні 

мʼясних якостей української чорно-рябої молочної породи». 

5. 73-я Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє 

середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» 3-4 квітня 2019. 

НУБіП. Київ. Тема доповіді: «Індекс технологічності молочної залози корів 

та їх молочна продуктивність.» 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

у тваринництві та харчовій галузі». 24-25 жовтня 2019 р. ВНАУ. Тема 

доповіді: «Енергетична цінність продукції скотарства, одержаної від корів 

молочних порід». 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції 

бджільництва». 25-26 червня 2020 року. Чернятинський коледж ВНАУ. Тема 

доповіді: «Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної 

породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання». 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології 

у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020 року. Вінниця, ВНАУ. 

Тема доповіді: «Молочна продуктивність корів та їх дочок за першою 

лактацією з урахуванням рівня витрат кормів». 
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9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науково-

технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних 

ринкових умовах». 25 лютого 2021 року. Дніпро, ДУ Інститут зернових культур 

НААН України. Тема доповіді: «Вирощування та використання енергії кормів 

надремонтним молодняком великої рогатої худоби». 

 

Цитування наукових публікацій: 

 
 

Рис. 4. Профіль доцента Казьмірук Л.В. у «Google Scholar» 
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Рис. 5. Міжнародний ідентифікатор автора ORC ID (0000-0002-1167-716) 

 

 
 

Рис. 6. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS) L-7227-2018 

https://orcid.org/0000-0002-1167-716X
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Участь у науково-дослідній роботі: 

 

3. Ініціативні тематики: 

Ініціативна тематика НДР «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: грудень 2019 року – грудень 2024 року.  
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА 
КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Наукові інтереси: Удосконалення технології виробництва молока та 

яловичини в тваринницьких підприємствах. 
 

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 
 

1. Кількість аспірантів (докторантів, здобувачів), над якими 

здійснюється наукове керівництво (консультування) (зазначаємо П.І.Б. 

аспіранта, спеціальність, тема дисертації): 

Шляхова Дар’я Вікторівна, аспірантка державної форми навчання з 

відривом від виробництва зі спеціальності 204 – технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва. Тема дисертації: «Використання 

магневовмісних кормових добавок в годівлі спортивних коней» 
 

2. Формування індивідуального плану роботи аспіранта (фото співбесіди з 

аспірантом по формуванню індивідуального навчального плану, 

індивідуального плану наукової роботи, вибору навчальних дисциплін): 

 
 

Рис. 7. Співбесіда з аспіранткою Шляховою Д.В. по формуванню 

індивідуального навчального плану 
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Рис. 8. Індивідуальний навчальний план роботи аспірантки Шляхової Д.В. 
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Рис. 9. Співбесіда з аспіранткою Шляховою Д.В. по формуванню 

індивідуального плану наукової роботи 

 

3. Проведення спільних досліджень з аспірантами (опис, фото): 

Проведення досліджень за визначеною темою є актуальними, оскільки щоб 

підготувати коня до спортивних змагань необхідно враховувати всі фактори і 

особливу увагу приділяти психо-емоційному стану коня. Під час змагань кінь 

перебуває під впливом багатьох стрес-факторів: перевезення, незнайома 

місцевість, гучна музика, натовп людей тощо, і це може призвести до 

роздратованості, панічного страху  тварини та втрати вершником контролю над 

конем. Стать коня відіграє вагому роль, зазвичай у спорті більше 

використовують жеребців, за своєю природою вони є досить агресивними та 

некерованими, тому більшість власників вдаються до заходів кастрації, однак 

такий прояв агресії може бути викликаний нестачою магнію. 

Тому і метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування та 

удосконалення раціону спортивних коней із застосуванням магневовмісної 

добавки. 
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Завданням проведення досліджень передбачається: 

1. Дослідити унікальну біологічну особливість коней, вплив магнію на 

поведінку та реакцію спортивних коней. 

2. Провести аналіз раціону тварин та внести пропозиції щодо його 

покращення. 

3. Дослідити рівень працездатності спортивних коней до використання 

магневмісної добавки та після її внесення до раціону тварин. 

4. Провести виробничі перевірки та розробити пропозиції виробництву.  

5. Описати одержані результати, їх економічну оцінку, сформувати 

висновки і пропозиції. 

Об’єкт дослідження – процес розробки нового раціону з використанням 

кормової добавки для спортивних коней. 

Предмет дослідження – вплив магневмісної кормової добавки на  

здоров’я, працездатність, психологічний стан коня.  

Під час проведення досліджень використовувати такі методи 

дослідження: технологічні (дослідження існуючої технології магневмісної 

добавки у раціоні), фізіологічні (гематологічні та балансові дослідження), 

біохімічні (аналіз кормової добавки), хімічні (зоохіманаліз кормів), 

органолептичні (якість кормової добавки), статистичні (біометрична обробка 

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

виробнича апробація. 

Передбачається дослідження проводити на базі кінного клубу 

«Зачароване озеро», смт. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької 

області та КСК «Вінниччина», с. Агрономічне, Вінницького району. 

 
Рис. 10. Перевірка коней УВП на стресостійкість та результативність під 

час змагань з ДКП до згодовування магневовмісної комової добавки, КСК 

«Зачароване озеро» 25.10.2019 р.  



18 
 

  
 

Рис. 11. Взяття крові у коней породи Українська верхова для біохімічного аналізу, 

25.01.2020 р. 

 

 

 
 

Рис. 12. Проведення зважування коней за допомогою мірної стрічки 

25.01.2020 р. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Стажування: (короткий опис, фото проходження стажування, посвідчень, 

сертифікатів про проходження) 

08.04.2019 – 22.04.2019 рр. – стажування на базі ДП «ДГ «Шевченківське» 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» (довідка № 209 від 16 

квітня 2019 р.) 

 

 

 
 

Рис. 13. Проходження стажування на базі ДП «ДГ «Шевченківське» 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»(молочний блок) 
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Рис. 14. Проходження стажування на базі ДП «ДГ «Шевченківське» 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»(молочна ферма худоби 
української чорно-рябої молочної породи) 

 

 
 

Рис. 15. Проходження стажування на базі ДП «ДГ «Шевченківське» 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум                                              
(довідка № 209 від 16 квітня 2019 р.) 
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Курси підвищення кваліфікації: (короткий опис, фото проходження курсів, 

сертифікатів, посвідчень, дипломів) 

07.04.2014 – 11.04.2014 рр. – підвищення кваліфікації наукових та науково-

педагогічних працівників за спеціальністю розведення та селекція тварин при 

Інституті розведення і генетики тварин НААН України (посвідчення № 106 

від 11.04.2014 р.). 

 
Рис. 16. Проходження підвищення кваліфікації при Інституті розведення і 

генетики тварин НААН України (посвідчення № 106 від 11.04.2014 р.). 

 

РОЗДІЛ 5. ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 
 
1. Трудова відзнака: Знак Пошани. 
 
 
Керівник наукової роботи, доцент  
кафедри ветеринарії, гігієни та  
розведення тварин                                                                Казьмірук Л.В. 
 
Завідувач кафедри ветеринарії,  
гігієни та розведення тварин                                               Льотка Г.І. 
 
Заступник декана факультету  
ТВіППТтаВ з навчальної роботи, 
доцент                                                                                  Огороднічук Г.І. 
 
Заступник декана факультету  
ТВіППТтаВ з наукової роботи, 
доцент                                                                                  Разанова О.П. 
 
Декан факультету технології  
виробництва і переробки продукції 
тваринництва та ветеринарії                                             Ушаков В.М. 
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