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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Яремчук Олександр Степанович 

Електронна пошта: 

os26101957@gmail.com  

ORCID: 0000-0002-3283-6107 

Researcher ID: I-5176-2018  

Google Scholar: 

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

H8caXIAAAAJ&hl=ru  

Робоча адреса: 21021, Вінниця, Проспект 

Юності, буд 8, кабінет 30. 

 

Дата та місце народження: 

26.10.1957 р., с. Новоселиця, Літинського району, Вінницької області. 

 

Освіта:  

1972-1976: Молодший спеціаліст Іллінецький радгосп-технікум, м. Іллінці, 

Вінницька область, спеціальність – Зоотехнія; 

1979-1984: Спеціаліст Кам’янець-Подільський сільськогосподарський 

інститут, м. Кам’янець – Подільський, Хмельницька область, спеціальність – 

Зоотехнія; 

2000-2003: Магістратура Української Академії державного управління при 

Президентові України, м. Київ, спеціальність – Магістр державного 

управління; 

2008 – захист кандидатської дисертації, м. Київ, спеціальність 16.00.06 – 

гігієна тварин та ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Кандидат 

сільськогосподарських наук (ДК №044146 від 17.01.2008 р.); 

2008-2009: Спеціаліст Інститут післядипломної освіти Вінницького 

державного аграрного університету, спеціальність – Облік і аудит; 

2013 – захист докторської дисертації, м. Харків, спеціальність 16.00.06 – 

гігієна тварин та ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Доктор 

сільськогосподарських наук» (ДД №001771 від 25 квітня 2013 р.); 

mailto:os26101957@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iH8caXIAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iH8caXIAAAAJ&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
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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2014 – обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України. 

Посвідчення №235. (Пр. № 25 від 13 червня 2014 р.); 

2015 – отримав атестат професора (12 ПР №010990 від 15.12.2015 р., кафедра 

розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни) 

 

Науковий ступінь:  

Кандидат сільськогосподарських наук (ДК №044146 від 17 січня 2008 року. 

Протокол №14-09/1). Тема кандидатської дисертації «Гігієнічна оцінка 

способів утримання сухостійних корів при реконструкції тваринницьких 

приміщень». Спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. 

Київ, 2007 р., Національний аграрний університет. Науковий керівник: 

Польовий Леонід Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Доктор сільськогосподарських наук (ДД №001771 від 25 квітня 2013 року). 

Тема докторської дисертації «Теоретичні аспекти застосування біотехнологій 

утилізації відходів тваринницьких підприємств в умовах закритої 

зооекосистеми». Спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна 

санітарія, Харків, 2013 р., Харківська державна зооветеринарна академія. 

Науковий керівник: Захаренко Микола Олександрович, доктор біологічних 

наук, професор, член-кореспондент НААН України. 

 

Вчене звання: 

Доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни. 

Атестат доцента 12 ДЦ №023342 від 17 червня 2010 р. Протокол №2/02-D. 

Професор кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни. 

Атестат професора 12 ПР №010990 від 15 грудня 2015 р. Протокол №5/01-П. 

 

Трудова діяльність: 

2002 по 2007 р. – старший викладач кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин і зоогігієни; 

2005 по 2010 р. – проректор з наукової роботи та виробництва; 

2010 по 2015 р. – перший проректор Вінницького національного аграрного 

університету; 
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2015 по 2017 р. – проректор з наукової роботи; 

2017 по 2019 р. – професор кафедри розведення сільськогосподарських 

тварин і зоогігієни; 

2019 по теперішній час – професор кафедри ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин та професора кафедри харчових технологій та 

мікробіології. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Дисципліни, які викладає НПП: 

Гігієна тварин, спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза»; 

Мікроструктурний аналіз харчових продуктів, 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»; 

Розроблено близько 50 науково-методичних рекомендацій, програм 

дисциплін тощо. 

 

Методичні вказівки 

 

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

та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

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 
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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. 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. 

8. 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. 

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

для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання ступеня 

підготовки бакалавра зі спеціальності 204 «ТВіППТ». Вінниця: ВНАУ, 2018. 

79 с. 
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10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

  

 

Рис. 1. Дистанційне навчання через платформу ZOOM 
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Рис. 2. Практична робота з курсу «Гігієна тварин» 

 

 
Рис. 3. Практична робота з курсу «Санітарно-гігієнічні вимоги до 

тваринницьких будівель і споруд» 
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Рис. 4. Відкрита лекція з курсу «Гігієна тварин» 

 

 

 

Основні публікації (за останні 5 років): 

 

Навчальні посібники 

1. Захаренко М.О., Польовий Л.В. Яремчук О.С., Системи утримання тварин: 

навчальний посібник. Київ «Центр учбової літератури», 2016. 424 с. 
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Рис. 5. Навчальний посібник – Системи утримання тварин (2016 рік) 

 

2. Захаренко М. О., Яремчук О. С., Поляковський В.М., Михальська В. М., 

Шевченко Л. В. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання кролів: 

Навчальний посібник. Вінниця.: ВНАУ, 2018. 585 с. 
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Рис. 6. Навчальний посібник – Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання 

кролів (2018 рік) 

 

3. Засєкін Д. А., Кос’янчук Н. І., Кучерук М. Д., Яремчук О. С. Гігієна та 

санітарія переробних підприємств: Навчальний посібник. К.: Видавничий 

центр НУБіП України, 2018. 286с. 
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Рис. 7. Навчальний посібник – Гігієна та санітарія переробних 

підприємств (2018 рік) 

 

4. Яремчук О.С., Льотка Г.І., Поліщук Т.В. Методологія та організація 

наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та  експертизі: 

навчальний посібник. Вінниця, 2019. 300 с. 

 

 

Монографії 

1. Захаренко М.О., Яремчук О.С., Шевченко Л.В., Михальська В.М., Малюга 

Л.В. Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва: 

монографія. К.: "Центр учбової літератури", 2016. 536 с. 
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Рис. 8. Монографія – Гігієна та біоферментація побічних продуктів 

тваринництва (2016 рік) 

 

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

вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць: 

монографія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. 180 с. 
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Рис. 9. Монографія – Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування 

нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць (2019 рік) 

 

 

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 (Web of Science). 

2. Bayer O.V., Kaminska O.V., Bondarets O.V., Yaremchuk O.S., Skoromna O.I., 

Midyk S.V., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Stupak O.M., Liniichuk N.V. 

Evalution of Ultra-High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Tandem 

Mass Spectrometry for Determination of Avermectin Residues in Milk. Ukrainian 

Journal of Ecology, 2019. №9(4). C. 521-526 ) (Web of Science).  

3. Kushch M. M., Kushch L. L., Byrka E. V., Byrka V. V., Yaremchuk O.S. 

Morphological features of the jejunum and ileum of the middle and heavy goose 

breeds. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, №9(4), 690-694 (Web of Science). 
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4. Kurbatova І., Zakharenko М., Yaremchuk O., Tupitska O., Chepil L. Effect of 

antibiotics, hormones and anthelmintic on high molecular weight protein fractions 

in the common carp. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), P. 76-80 (Web of 

Science).  

5. Kurbatova І., Zakharenko М., Yaremchuk O.S., Chepil L., Polyakovksiy V. 

Effect of chloretracycline and albendazole on alkaline phosphatase activity of carp 

gill (Cyprinus carpio L.). Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4), P. 257-261 

(Web of Science).  

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Яремчук О. С. Aerobno-Termofilna Stabilizatsiia Produktiv pry Pererobtsi 

Vidkhodiv Tvarynnytstva. Science Review, 2019. 7(24). doi: 

10.31435/rsglobal_sr/30092019/6678 

2. Яремчук О. С., Гоцуляк С. В. Адаптація корів української чорно-рябої 

молочної породи до умов промислової технології. Аграрна наука та харчові 

технології. 2019. Вип. 1(104) С. 146-152. 

3. Яремчук О. С., Червань В. І. Безпечність молока та його санітарно-гігієнічне 

значення. Аграрна наука та харчові технології, 2019. Вип. 1(104). С. 163-169. 

4. 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. 

5. Яремчук О. С. Вплив умов утримання надремонтного молодняку на 

отримання альтернативних джерел енергії. Аграрна наука та харчові 

технології. Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 4 (98). С. 218-226. 

6. 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, 220. 

7. 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, 320. 

8. 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, 200. 

9. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Отримання додаткових джерел енергії на 

тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-
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санітарних вимог. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця, 2016. 

Випуск 3 (94). С. 164-168. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М., Яремчук О. С. Основні показники оцінки 

якості і безпечності меду бджолиного в Україні та їх гармонізація з вимогами 

ЄС. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. East European Scientific 

Journal. Warsaw, Poland, 2019. № 12 (52). С. 14-21. 

2. Яремчук О. С. Вдосконалення елементів технології виробництва молока та 

контроль мікроклімату на фермах малої потужності. Wschodnioeuropejskie 

Czasopismo Naukowe. East European Scientific Journal. Warsaw, Poland, 2019. 

№ 11 (51). S. 14-24. 

3. Яремчук О.С. Аеробно-термофільна стабілізація продуктів при переробці 

відходів тваринництва. Aerobno-Termofilna Stabilizatsiia Produktiv pry 

Pererobtsi Vidkhodiv Tvarynnytstva. Science Review. Warsaw, Poland, 2019. № 7 

(24). S. 9-18. 

4. Шевченко Л.В., Михальська В.М., Яремчук О.С., Камінська О.В., Байєр О.В. 

Джерела каротиноїдів та їх характеристика (огляд). Science Review. 8 (15), 

September, 2018. Warsaw. Poland: RS Global Sp. Z O.O. S. 19-26. 

5. 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. S. 43-51. 

 

 

Участь конференцій  

 

1. V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал 

продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця). 7-

9 вересня 2016 р. Тема доповіді: «Забезпечення гігієнічних умов при 

виробництві продукції та продуктів тваринництва й отримання 

альтернативних джерел енергії»; 

2. Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми загальної 

ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна 

санітарія та екологія)» (м. Львів). 13-14 жовтня 2016 р. Тема доповіді: 

«Порівняльна оцінка виробництва яловичини від молодняку ВРХ у 

нормованому мікрокліматі»; 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології виробництва та переробки тваринницької продукції». 12 грудня 
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2017 року. Тема доповіді: « Енергоощадні заходи прибирання екскрементів з 

тваринницьких приміщень»; 

4. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції» 

(м. Вінниця). 29-30 березня 2017 р. Тема доповіді: «Вплив умов утримання 

корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та 

отримання додаткових енергоносіїв»; 

5. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та 

організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення 

агропромислового комплексу України» (м. Київ-м. Вінниця). 23-25 травня 

2017 р. Тема доповіді: «Вплив умов утримання надремонтного молодняку та 

отримання альтернативних джерел енергії»; 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

виробництва та переробки тваринницької продукції» (м. Вінниця). 26 жовтня 

2018 року. Тема доповіді: «Санітарно-гігієнічна оцінка безприв’язного 

утримання дійних корів»; 

7. II International scientific and practical conference «International Trends in Science 

and Technology» (Warsaw, Poland). 31 may 2018. Тема доповіді: «Механізми 

засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд)»; 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

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

«Ефективність рідинної хроматографії високого тиску при дослідженнях 

нітрофуранів у меді». 

 

Патенти та авторські свідоцтва 

1. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О. Патент 

на корисну модель. Станок для фіксації тварин. № 68648. Публікація 

відомостей 10.04.2012. Бюл. № 7. 
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Рис. 10. Патент на корисну модель. Станок для фіксації тварин 

 

2. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О. Патент 

на корисну модель. Модуль для утримання нетелей № 68649. Публікація 

відомостей 10.04.2012. Бюл.№ 7. 
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Рис. 11. Патент на корисну модель. Модуль для утримання нетелей  

 

3. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Романенко Т.Д. Патент 

на корисну модель. Бокс для утримання тварин № 73108. Публікація 

відомостей 10.09.2012, Бюл.№ 17.  
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Рис. 12. Патент на корисну модель. Бокс для утримання тварин 

 

 

Цитування наукових публікацій: 

 

Рис. 13. Профіль професора Яремчука Олександра Степановича у  

«Google Scholar» 
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Рис. 14. Міжнародний ідентифікатор Яремчук О.С.  

(https://orcid.org/my-orcid )  

 

 

Рис. 15. Міжнародний ідентифікатор Яремчука О.С.  RESEARCHER ID  

I-5176-2018/ (WoS) (https://publons.com/researcher/1928955/oleksandr-

yaremchuk/ ) 

 

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 

https://orcid.org/my-orcid
https://publons.com/researcher/1928955/oleksandr-yaremchuk/
https://publons.com/researcher/1928955/oleksandr-yaremchuk/
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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 

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: 

1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку агропромислового комплексу та санітарно-гігієнічні вимоги до 

галузей тваринництва та птахівництва; 

2) технології розроблення та використання альтернативних  джерел енергії та 

видів палива; 

3) раціональне природокористування: 

 технології покращення якості і безпечності тваринницької продукції; 

 технології моделювання та прогнозування умов захисту навколишнього 

природного середовища; 

 технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів;  

 технології раціонального водокористування, підвищення ефективності 

очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів; 

 технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря; 

 технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх безпечності 

за санітарно-гігієнічними показниками; 

 гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва; 

 застосування біотехнологій утилізації відходів тваринницьких підприємств; 

 гігієна утримання різних видів тварин і птиці в умовах Вінницького 

регіону; 

 оцінка умов утримання тварин та санітарно-гігієнічні вимоги. 

 

 

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 

 

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

здійснюється наукове керівництво (консультування): 
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Марценюк Альона Віталіївна, спеціальність – 204 «Технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва», тема дисертації: «Розробка 

технологічних прийомів виробництва яєчної екопродукції птахівництва в 

умовах малих фермерських господарств» 

 

2. Формування індивідуального плану роботи аспіранта (фото співбесіди з 

аспірантом по формуванню індивідуального навчального плану, 

індивідуального плану наукової роботи, вибору навчальних дисциплін): 

 

Рис. 16. Планування послідовності наукових досліджень відповідно 

індивідуального навчального плану та наукової роботи 

 

3. Проведення спільних досліджень з аспірантами (опис, фото): 
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Рис. 17. Проведення спільних досліджень д.с.-г.н., професора, Яремчука 

О.С. із аспірантами 

 

7. Кількість захищених аспірантами дисертацій: 

Під керівництвом Яремчука О.С.. захищено 1 кандидатську дисертацію: 

1. Варпіховський Р.Л. за темою: «Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування 

ремонтних телиць та нетелів за використання модульно-групових кліток», 

2016 р., за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, 

(за видами сільськогосподарських наук). 
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Рис. 18. Диплом кандидата наук – Варпіховського Р.Л., 2016 р. 

 

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад: 

Член спеціалізованої вченої ради К 08.804.03 Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету за спеціальністю 16.00.06 –

гігієна тварин та ветеринарна санітарія (за видами діяльності: сільське 

господарство). 

 

Членство у редколегіях наукових видань: 

Член редколегії наукового журналу ВНАУ «Сільське і лісове господарство». 

ISSN: 2707-5826. DOI: 10.37128 / 2707-5826.  
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Рис. 19. Наукові фахові видання України категорії «Б» «Сільське 

господарство та лісівництво» та «Аграрна наука та харчові технології» 

 

Робота експерта: 

1. Заступник голови експертної комісії секції 23 «Наукові проблеми сільського, 

лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії». Наказ МОН України 

від 30 червня 2016 року, №718. 

2. Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності 

закладів вищої освіти за науковим напрямом «Аграрні науки та ветеринарія». 

Наказ МОН України від 07 вересня 2020 року, №1111. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

Стажування: 

12-23 червня 2018 року стажування з набуття науково-професіного досвіду 

на базі Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум». 

 

Рис. 20. Сертифікат Яремчука О.С. про набуття науково-професійного 

досвіду 

 

Курси підвищення кваліфікації: 

12.06.2018 – 23.06.2018 рр. – підвищення кваліфікації наукових працівників 

при ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» з метою 

підвищення професійного рівня науково-педагогічної діяльності, 

впровадження набутого науково-практичного досвіду в організацію 

навчального процесу. Опрацьовано теми щодо інформаційного забезпечення 

управління розвитком біоенергетики в Україні. 
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Вебінари: 

Сертифікат про участь у першому міжнародному ветеринарному он0лайн 

конгресі Usava-VNAU 2020. 

 

Рис. 21. Сертифікат Яремчука О.С., як учасника вебінару  

USAVA-VNAU 2020 
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РОЗДІЛ 5. ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

 

1. Орден «Знак Пошани» - Указ Президії Верховної Ради СРСР (07.07.1986 р.) 

2. Почесна грамота Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм та з нагоди Дня конституції» №503 від 25 червня  

1999 р; 

3. Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» № 

5840 указом Президента України від 13 листопада 2002 р. 

4. Трудова відзнака «Знак пошани», №1951, Рішенням колегії Міністерства 

аграрної політики України від 20 серпня 2004 р. 

5. «Відмінник аграрної освіти та науки» №807, Рішенням колегії Міністерства 

аграрної політики України від 4 серпня 2008 р. 

6. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня № 12572 Указом Президента України від 15 

листопада 2012 р. 

 


