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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Варпіховський Руслан Леонідович 

Електронна пошта: verel2014@gmail.com  

ORCID: 0000-0002-9315-7343 

Researcher ID: M-6194-2018 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=A0LS35oAAAAJ&hl=ru 

Робоча адреса: 21021, Вінниця, Проспект Юності, буд 8, кабінет 30. 

Дата та місце народження: 

17.06.1978 р., с. Киянівка, Барського району Вінницької області. 

Освіта:  

1985-1993: Барська школа-інтернат, м. Бар, Барського району, Вінницької 

області; 

1993-1995: Войнашівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів с. Войнашівка, Барського 

району, Вінницької області, кваліфікація водія (категорія В та С); 

1995-1998: Молодший спеціаліст Вінницький технікум м’ясної та молочної 

промисловості, спеціальність – Технологія м’ясних та птахопродуктів; 

1998-2003: Бакалавр Вінницький державний аграрний університет, 

спеціальність – Зооінженерія; 

2003-2004: Магістратура ВДАУ, спеціальність – Зооінженерія, кваліфікація – 

Магістр наукового напрямку в тваринництві; 

2004-2008: аспірантура Вінницького державного аграрного університету, 

спеціальність 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва; 

2010-2015: аспірантура ВНАУ (співшукач), спеціальність 16.00.06 – гігієна 

тварин та ветеринарна санітарія; 

2016 - захист дисертації за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та 

ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Кандидат сільськогосподарських 

наук» (ДК №037386 від 1 липня 2016 р.). 

mailto:verel2014@gmail.com
http://www.researcherid.com/rid/M-6194-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=A0LS35oAAAAJ&hl=ru
https://www.google.com/maps/search/%D0%BC.%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96,+%D0%B1%D1%83%D0%B4+8/@49.2304046,28.4112426,17z
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Науковий ступінь:  

Кандидат сільськогосподарських наук. Тема кандидатської дисертації 

«Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування ремонтних телиць та нетелів за 

використання модульно-групових кліток». Спеціальність 16.00.06 – гігієна 

тварин та ветеринарна санітарія, 2016 р., Харківська державна 

зооветеринарна академія. Науковий керівник: Яремчук Олександр 

Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор 

 

Трудова діяльність: 

2006 – 2009 рр. – асистент кафедри розведення сільськогосподарських тварин  

і зоогігієни Вінницького державного аграрного університету; 

2009 – 2019 рр. – асистент кафедри розведення сільськогосподарських тварин  

і зоогігієни Вінницького національного аграрного університету; 

2019 р. – по теперішній час –  старший викладач кафедри ветеринарії, гігієни 

та розведення тварин Вінницького національного аграрного університету. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дисципліни, які викладає НПП: 

Гігієна тварин, спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва»; 

Гігієна тварин, спеціальність - 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза»; 

Проектування і будівництво підприємств по виробництву й переробці 

продукції тваринництва, спеціальність – 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва»; 

Альтернативні джерела енергії при проектуванні підприємств із виробництва 

продуктів і продукції тваринництва, спеціальність – 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва»; 

Проектування рибницьких підприємств, спеціальність – 207 «Водні 

біоресурси та аквальтура»; 

Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної 

галузі, спеціальність – 181 «Харчові технології»; 

Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі, спеціальність – 181 

«Харчові технології»; 

Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель і споруд, 

спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»; 

Водопостачання, водовідведення та якість води, спеціальність – 212 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»; 

Зоогігієнічні вимоги до умов утримання тварин, спеціальність – 212 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

 

Методичні вказівки 

 

1. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Проектування підприємств м’ясної 

та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 
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студентами денної форми навчання. Спеціальність – 181 Харчові технології. 

Вінниця: ВНАУ, 2020. 97 с. 

2. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

тваринницьких будівель та споруд: Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 212 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 80 с. 

3. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Проектування підприємств м’ясної 

та молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи 

студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». 

Спеціальність – 181 «Харчові технології». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 30 с. 

4. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

тваринницьких будівель і споруд. Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня 

«Магістр». Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 30 с. 

5. Яремчук О.С., Соломон А.М., Варпіховський Р.Л. Гігієна і санітарія 

харчових підприємств : Методичні вказівки для виконання лабораторних 

робіт студентами денної форми навчання першого освітнього ступеня 

підготовки бакалавра. Спеціальність - 181 «Харчові технології». Вінниця: 

ВНАУ, 2019. 83 с. 

6. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Гігієна тварин : Методичні 

вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми 

навчання. Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 143 с. 

7. Варпіховський Р. Л. Гігієна тварин. Методичні вказівки для 

виконання курсової роботи студентами денної форми навчання факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОС «Магістр» із 

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

ВЦ ВНАУ, 2018. 28 с. 
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8. Варпіховський Р. Л. Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня 

«Магістр» із спеціальності – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. 32 с. 

9. Варпіховський Р. Л. Проектування енергозберігаючих підприємств з 

переробки продуктів тваринництва: Методичні вказівки для виконання 

практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання освітнього 

ступеня «Магістр». Спеціальність – 204 технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва. Вінниця: ВНАУ, 2018. 50 с. 

10. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Сучасні системи утримання 

тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами 

вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня, із спеціальності – 212 

ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. 78 с. 

11. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Історичні дослідження 

життєдіяльності і якості продукції тваринництва. Методичні вказівки для 

виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти третього освітньо-

наукового ступеня, із спеціальності – 212 ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза. Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. 40 с. 

12. Варпіховський Р.Л., Штенська О.Б. Фізико-хімічні та біохімічні 

основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для 

лабораторних робіт за підготовки студентів першого бакалаврського 

освітнього ступеня із спеціальності - 181 Харчові технології. Вінниця : РВВ 

ВНАУ, 2018. 104 с. 

13. Варпіховський Р.Л. Гігієна тварин. Методичні вказівки і 

програма з навчальної практики для студентів денної форми навчання із 

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

РВВ ВНАУ, 2018. 26 с. 

14. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Гігієна тварин : Методичні 

вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми 
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навчання ступеня підготовки бакалавра зі спеціальності 204 «ТВіППТ». 

Вінниця: ВНАУ, 2018. 79 с. 

15. Варпіховський Р.Л. Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки 

сировини м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 181 

«Харчові технології». Освітнього ступеня «Бакалавр». Вінниця : РВВ ВНАУ, 

2017. 17 с. 

16. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Сучасні системи утримання 

тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня – доктор філософії, із 

спеціальності – 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця : РВВ 

ВНАУ, 2017. 14 с. 

17. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 

Проектування та будівництво підприємств із виробництва та переробки 

продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

студентами денної форми навчання першого бакалаврського освітнього 

ступеня з спеціальності – 204 технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2017. 61 с. 

18. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Проектування рибницьких 

підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та 

аквакультура» ОКР «Бакалавр». Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. 15 с. 

19. Варпіховський Р.Л., Яремчук О.С. Гігієна тварин. Методичні 

вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм 

навчання першого бакалаврського освітнього ступеня з спеціальності 204 

«ТВіППТ». Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. 80 с. 

20. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Проектування та 

будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції 

тваринництва. Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

студентами першого бакалаврського освітнього ступеня із спеціальності 204 
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технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: РВВ 

ВНАУ, 2017. 54 с. 

21. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Гігієна тварин : Методичні 

вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІ курсу денної 

форми навчання освітнього рівня бакалавр галузі знань 0901 Сільське 

господарство і лісництво / О.С. Яремчук, Р.Л. Варпіховський. Вінниця: РВВ 

ВНАУ, 2017. 86 с. 

 

Розроблено близько 50 науково-методичних рекомендацій, програм 

дисциплін тощо Наприклад, Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський 

Р.Л. Конструктивні варіанти тваринницьких будівель та їх технологічного 

обладнання для створення гігієнічних умов відтворення стада корів (науково-

практичні рекомендації). Вінниця, 2012. 

 

 

Рис. 1. Відкрита лекція з курсу «Проектування підприємств м’ясної та 

молочної галузі» - 4 курс. 
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Рис. 2. Олімпіада з біології в Миколаївському НАУ, 2019 р. 

 

 

Рис. 3. Лекція з курсу «Проектування і будівництво підприємств по 

виробництву й переробці продукції тваринництва» - 2 курс. 
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Рис. 4. Кураторська година на тему: «Козацькому роду – не має 

переводу». 

 

 

Рис. 5. Гігієна тварин. Вивчення гігрометричних показників – 

психрометр Августа 

 



12 
 

 

Рис. 6. Практична робота з курсу «Гігієна тварин» - 2 курс, 212 «ВГСіЕ» 
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Основні публікації (за останні 5 років): 

 

Навчальні посібники  

1. Захаренко М.О., Польовий Л.В. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 

Каталог законодавчих актів та ДСТУ. Гриф МОН України - лист №1/11-9713 

від 18.10.11 р. Вінниця ВЦ «Едельвейс І К», 2011. 176 с. 

   

Рис. 7. Каталог законодавчих актів та ДСТУ: навчальний посібник.  

2011 року 

 

Монографії 

1. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Санітарно-гігієнічна оцінка умов 

вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць: 

монографія. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 180 с. 
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Рис. 8. Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування нетелів за різних 

способів утримання ремонтних телиць: монографія. 2019 року 

 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

1. Bayer O.V., Yaremchuk O.S., YevtushenkoT.V., Shevchenko L.V., Mykhalska 

V.M., Dobrozhan Yu.V., Dovhopol  Ya.V., Varpikhovskyi R. L. The development 

and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey 

using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-

MS-MS). Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 966-974. doi: 

10.15421/2018_300 (Web of Science Core Collection). 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Варпіховський Р. Л. Вплив різних способів утримання нетелів на 

поведінку та продуктивність корів-первісток. Аграрна наука та харчові 

технології. 2019. Вип. 4 (107), т. 1. С. 74-86.  
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2. Варпіховський Р. Л. Вплив зміни способу утримання і доїння новотільних 

корів на молочну продуктивність. Аграрна наука та харчові технології. 2019. 

Вип. 4 (107), т. 2. С. 45-51. 

3. Варпіховський Р.Л. Інтеграція процесу вирощування молодняку та 

забезпечення худоби скотомісцями залежно від структури стада. Аграрна 

наука та харчові технології. 2019. Вип. 1(104). С. 103-109. 

4. Варпіховський Р.Л. Механічне забруднення домішками молока, його 

бактеріальне обсіменіння та шлях покращення якості молока. Аграрна наука 

та харчові технології. 2019. Вип. 3(106) С. 93-102. 

5. Варпіховський Р.Л. Вплив мікроклімату та клінічних показників теличок 

і нетелей української чорно-рябої молочної породи. Аграрна наука та 

харчові технології. Вінниця: видавничий центр, 2018. Випуск 3 (102). С. 94-

100. 

6. Варпіховський Р.Л. Вплив режиму доїння на склад та властивості молока 

корів української чорно-рябої молочної породи. Аграрна наука та харчові 

технології. 2018. Вип. 4(103) С. 83-89. 

7. Варпіховський Р.Л. Поведінкові реакції нетелів за безприв’язно-

боксового утримання у модульно-груповій клітці. Аграрна наука та харчові 

технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 1 (95). С. 113-121. 

8. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Поведінкові реакції нетелів за різних 

розмірів боксу для їх утримання. Аграрна наука та харчові технології. 

Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 1 (95). С. 171-177. 

9. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Вплив умов утримання корів на 

параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання 

додаткових енергоносіїв. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ 

ВНАУ, 2017. Вип. 2 (96). С. 259-267. 

10. Варпіховський Р.Л. Ефективність використання земельної ділянки 

товарно-молочної ферми малої потужності за різних способів утримання. 

Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 4 (98). 

С. 120-128. 
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11. Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Інноваційні підходи 

до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання 

додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків. Аграрна наука 

та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 5(99), том 2. С. 117-

125. 

12. Варпіховський Р.Л. Удосконалення умов утримання ремонтного 

молодняку та нетелів. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця.: ВЦ 

ВНАУ, 2017. Вип. 5(99), том 1. С. 60-66. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Varpikhovskyi R.L., Kucherenko O.M. Influence of room microclimate and 

conditions maintenance on productivity calf of the milk period. Евразийский Союз 

Ученых (ЕСУ) # 2(83), 2021. Р. 30-36. 

2.  Varpikhovskyi R.L., Boyko A.M. Reduction of environmental pollution during 

biofermentation of solid and liquid waste of animal enterprises. Journal East 

European Scientific. Russia: Moscow, 2021. № 1 (65), part 2. Р. 41-50. 

3.  Varpikhovskyi R.L., Tomashevskyi E.M. Cow housing under sanitary and 

hygienic conditions of milk production. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 

1(82), 2021. Р. 41-45. 

4. Varpikhovsky R.L., Kucherenko O.M. The influence of the agenda on the 

productivity of cows of different lactations under different keeping regimes. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2020. 12(81). Р. 4-8.  

5. Varpikhovskyi R.L. The energy efficiency of the closed system of small 

enterprises on production of milk and beef. Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowе. East European Scientific Journal. 2020. 12(64). P. 42-46. 

6. Варпіховський Р.Л. Вплив генотипових і фенотипових чинників на 

молочну продуктивність корів. East European Scientific Journal. Warsaw, 

Poland, 2019. № 11 (51). S. 34-43. 

7. Варпіховський Р. Л. Ефективність реконструкції тваринницьких будівель з 

виробництва яловичини за умови дотримання норм технологічного 
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проектування. Science Review. 2019. № 8 (25), October. S. 8-15. 

8. Варпіховський Р.Л. Блокування тваринницьких будівель за використання 

непридатних земель для рослинництва. Науковий журнал "Science Review". 

Warsaw: RS Global Sp. z O.O. 2019. 4 (21). P. 29-36. 

9. Шевченко Л.В., Михальська В.М., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 

Механізми засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд). International academy 

journal Web of Scholar : Biology. Warsaw. Poland. 2018. 6(24), Vol. 4. С. 43-51. 

 

Матеріали конференцій 

1. Варпіховський Р.Л. Mechanism assimilation of carotenoids in animals 

(review)II International scientific and practical conference “International trends in 

science and technology”. Warsaw, Poland: 31 may 2018.  

 

Участь конференцій  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

виробництва та переробки тваринницької продукції». Вінниця: 26 жовтня 

2018 року. Тема доповіді: «Вплив мікроклімату на клінічний стан нетелів». 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

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

доповіді: «Інтеграція інноваційних складових технології у процес 

вирощування ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи». 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

тваринництві та харчовій галузі» 24-25 жовтня 2019 року. Тема доповіді: 

«Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність 

корів-первісток». 

5. Zu den materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen 

konferenz: «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica». 

05.06.2020 /  Штутґарт, DEU. Тема доповіді: «Впровадження самоокупної 

системи виробництва молока та яловичини». 
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6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

тваринництві та харчовій галузі» 26-27 листопада 2020 року. Тема доповіді: 

«Гігієнічна оцінка використання виробничих площ за різних способів 

утримання нетелів». 

 

Цитування наукових публікацій: 

 

Рис. 9. Профіль старшого викладача Варпіховського Р.Л. у  

«Google Scholar» 

 

 

Рис. 10. Міжнародний ідентифікатор Варпіховського Р.Л.  

(https://orcid.org/0000-0002-9315-7343)  

https://orcid.org/0000-0002-9315-7343
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Рис. 11. Міжнародний ідентифікатор Варпіховського Р.Л.  

RESEARCHER ID M-6194-2018 (WoS) 

(https://publons.com/researcher/1897225/ruslan-varpikhovskyi/) 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

 

1. Госпрозрахункові тематики:  

1. Госпрозрахункова тематика «Створення технології виробництва біогазу 

шляхом оптимізації складу біологічної суміші на основі відходів 

тваринництва та рослинних компонентів», яка затверджена в Українському 

інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з 

присвоєнням державного реєстраційного номера (0118U100527), термін 

виконання: 04.2018-12.2020 рр. Замовник: ННВК «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум». Фінансування: 190 тис.грн. 

 

2. Ініціативні тематики: 

1. Ініціативна тематика «Пошуки забезпечення комфортних умов 

життєдіяльності тварин». », яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

http://www.researcherid.com/rid/M-6194-2018
https://publons.com/researcher/1897225/ruslan-varpikhovskyi/
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державного реєстраційного номера (0116U006032), термін виконання: 

01.2016-12.2018 рр. Замовник: ВНАУ. 

2. Ініціативна тематика «Удосконалення технології утримання тварин та 

економічні резерви енергоощадного виробництва продукції скотарства», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної 

інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0116U006036), термін виконання: 01.2016-12.2018 рр. Замовник: ВНАУ. 

3. Ініціативна тематика «Розробка інтегрованих технологічних рішень 

виробництва продукції тваринництва, забезпечення життєдіяльності тварин 

та отримання альтернативних джерел енергії», яка затверджена в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0116U006034), термін виконання: 01.2018-12.2020 рр. Замовник: ВНАУ. 

4. Ініціативна тематика «Оптимізація санітарно-гігієнічних умов 

отримання телят за промислової технології»», яка затверджена в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0120U104437), термін виконання: 10.2020-10.2023 рр. Замовник: ВНАУ. 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Наукові інтереси:  

- планування та проектування тваринницьких об`єктів; 

- удосконалення елементів технології виробництва продукції тваринництва; 

- гігієна утримання великої рогатої худоби в умовах підприємств малої 

потужності; 

- прогнозування надоїв молока корів-первісток; 

- оцінка умов утримання худоби за живою масою по періодах вирощування (за 

стандартом по породі). 

 

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 

 

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

здійснюється наукове керівництво (консультування):  

Кучеренко Ольга Миколаївна, спеціальність – 204 «Технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва». Тема дисертації: «Оптимізація 

санітарно-гігієнічних умов отримання телят за промислової технології». 

 

Формування індивідуального плану роботи аспіранта (фото співбесіди з 

аспірантом по формуванню індивідуального навчального плану, 

індивідуального плану наукової роботи, вибору навчальних дисциплін): 
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Рис. 12. Робота над індивідуальним плануванням аспіранта 

 

Проведення спільних досліджень з аспірантами (опис, фото): 

    

Рис. 13. Дослідження якісного складу молока для написання наукової 

статті – продуктивність корів-матерів 

Акт про постановку тварин на дослідження згідно індивідуального плану від 

23 листопада 2020 року (ФГ «Щербич» с. Селище Літинського району 

Вінницької області. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

Курси підвищення кваліфікації: 

20.12.2013 –20.01.2014 рр. – підвищення кваліфікації наукових працівників 

при Інституті післядипломної освіти та дорадництва ЖНАЕУ з метою 

підвищення професійного рівня науково-педагогічної діяльності, 

впровадження набутого науково-практичного досвіду в організацію 

навчального процесу. Опрацьовано теми щодо викладання курсу 

«Проектування і будівництво підприємств по виробництву й переробці 

продукції тваринництва».  

 

Рис. 14. Свідоцтво підвищення кваліфікації в Житомирському 

національному агроекологічному університеті, 2014 рік. 

15.04.2019 – 26.04.2019 рр. – підвищення кваліфікації наукових працівників 

при ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» з метою 

підвищення професійного рівня науково-педагогічної діяльності, 
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впровадження набутого науково-практичного досвіду в організацію 

навчального процесу. Опрацьовано теми щодо інформаційного забезпечення 

управління розвитком біоенергетики в Україні. 

 
Рис. 15. Фото довідки про проходження стажування на базі ДП «ДГ 

«Шевченківське» Київської області 
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Курси іноземних мов: 

0506.2020 взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції. 

Штутгарт (Німеччина).  

 

Рис. 16. Сертифікат Міжнародній науково-практичній конференції. 

Штутгарт (Німеччина). 

 

Вебінари: 

4 червня 2020 року взяв участь вебінарі «Профіль установи у Web of Science: 

створення, корегування, використання   
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Рис. 17. Сертифікати відвідування вебінарів  

 

 

Майстер – класи: 

 

28-30 травня 2020 року прийняв участь у Першому Міжнародному 

ветеринарному он-лайн конгресі, USAVA VNAU 2020: 
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Рис. 18. Сертифікат учасника Першого Міжнародного ветеринарного он-

лайн конгресу, USAVA VNAU 2020 
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РОЗДІЛ 5. ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

 

Золота медаль "Агро 2012" за співавторство. Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. Тема: «Теоретичні обґрунтування розробок 

методичних основ формування систем життєзабезпечення худоби в умовах 

невеликих за потужністю сільських підприємств». 

 

Рис. 19. Золота медаль за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора 

України 


	Варпіховський Руслан Леонідович

