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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Скрипник Сергій Вікторович 
  
 

 
 

 

 
 

E-mail: serguk60@gmail.com  
 

ORCID: Sergiy Scrypnik https://orcid.org/0000-0003-4333-7255 

Researcher ID: AAI-4414-2021 

Google Scholar: 

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

Освіта: 

01.09.1997 р. – 30.05.2006 р. – Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, с. Піщане, Золотонішський р-н, Черкаська обл.; 

01.09.2006 р. – 27.02.2010 р. – Чернятинський коледж Вінницького 

національного аграрного університету, спеціальність «Бджільництво», 

отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; 

01.09.2013 р. – 27.06.2016 р. – Вінницький національний аграрний 

університет, факультет технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, спеціальність «Технологія переробки і виробництва продукції 

тваринництва», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2016 р. – 20.09.2017 р. – Вінницький національний аграрний 

університет, факультет технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», отримав диплом спеціаліста з відзнакою; 

13.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант заочної контрактної форми навчання зі спеціальності 

204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії. 
 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва ВНАУ, директор ВСП 

«Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного аграрного 

університету»  Кучерявий Віталій Петрович. 
 

Сфера наукових інтересів: тваринництво, бджільництво, технологія 

виробництва продукції тваринництва, технологія виробництва продуктів 

бджільництва. 

 

mailto:serguk60@gmail.com
https://publons.com/researcher/AAI-4414-2021/
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Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету: 

«Використання пробіотичної кормової добавки для покращення 

життєздатності та підвищення продуктивності бджолиних сімей», яку 

затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 
 

 

Рис.1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників на засіданні Вченої ради ВНАУ, 27.09.2019 р. 

 

 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження на 

Вченій раді тем дисертаційних робіт з керівництвом університету, 

27.09.2019 р. 
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Досвід роботи:  

02.07.2012 р. – 03.09.2014 р. – завідуючий навчальною пасікою, фахівець з 

бджільництва Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету, с. Чернятин, Жмеринський р-н, Вінницька обл.; 

03.09.2014 р. – по теперішній час – інженер ІІ категорії ВСП 

«Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного аграрного 

університету», с. Чернятин, Жмеринський р-н, Вінницька обл. за 

сумісництвом. 

 
Рис. 3. Процес відкачування меду на базі навчальної пасіки ВСП 

«Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного аграрного 

університету», 10.06.2020 р. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

Рис. 4. Електрона залікова книжка в системі «Сократ» про результати 

навчання аспіранта Скрипника С.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Складання іспиту з дисципліни «Сучасні технологічні моделі розвитку 

тваринництва», 27.11.2020 р. 
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Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ 

СКЛАДОВОЇ 
 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального 

плану роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету 

(протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 
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Досліди за темою дисертаційної роботи проводяться на базі навчальної 

пасіки ВСП «Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного 

аграрного університету». 

 Метою досліджень є наукове обґрунтування використання 

пробіотичної кормової добавки в бджільництві. 

 Основні завдання: 

- дослідити вплив кормової добавки на збільшення кількості розплоду; 

- провести дослід з профілактикою отруєння пестицидами; 

- визначення показників продуктивності сімей з згодовуванням 

добавок; 

- визначення показників медпродуктивності в сім’ях з згодовуванням 

добавок та без згодовування; 

- спостереження за зимівлею бджоло сімей яким загодовано кормову 

добавку; 

- провести виробничі перевірки та розробити пропозиції виробництву; 

- описати одержані результати, їх економічну оцінку.  

Об’єкт дослідження – бджолині сім’ї, пробіотична кормова добавка. 

В березні 2020 року складено схеми дослідів та використано їх для 

постановки досліду, а саме визначено дозування кормової пробіотичної 

добавки для згодовування бджолосім’ям з цукровим сиропом у весняний та 

осінній період та додавання у воду в літній час. 

 

 

 

Рис. 8. Зважування пробіотика для подальшого згодовування 

бджолосім’ям з цукровим сиропом, березень 2020 року 
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Публікації 

Матеріали конференцій 

1. Скрипник С.В. Участь навчальної пасіки коледжу в запилені 

сільськогосподарських культур. Ефективне бджолозапилення від підвищення 

урожайності до збереження біорізноманіття: збірник матеріалів 

науково-практичної конференції з міжнародною участю. м. Київ. 

10 листопада 2020 р. С. 58-59.  

 

Участь у конференціях 

1.  Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», с. Чернятин, 21-22 березня 2019 р. Тема доповіді: 

«Виготовлення питного меду на навчальній базі Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету». 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції 

бджільництва». с. Чернятин, 25-26 червня 2020 р. Тема доповіді: 

«Особливості використання пробіотиків у бджільництві». 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих 

вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора 

економіки в умовах конвергенції». м. Вінниця, 14-15 травня 2020 р.                      

Тема доповіді: «Аскосфероз хвороба бджолиного розплоду та методи 

боротьби на базі пасіки Чернятинського коледжу ВНАУ». 

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ефективне 

бджолозапилення від підвищення урожайності до збереження 

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

навчальної пасіки коледжу в запилені сільськогосподарських культур». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології у тваринництві та харчовій галузі». м. Вінниця,  

26-27 листопада 2020 р. Тема доповіді: «Дослідження використання 

пробіотиків у бджільництві на навчальній пасіці коледжу». 
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Рис. 9. Програма міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку 

агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції»,                                   

14-15.05. 2020 р. 

 

  

Рис. 10. Матеріали Науково-практичної конференції «Ефективне 

бджолозапилення від підвищення урожайності до збереження 

біорізноманіття» 10.11.2020 р. 
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Рис. 11. Сертифікат науково-практичної конференції «Ефективне 

бджолозапилення від підвищення урожайності до збереження 

біорізноманіття» 10.11.2020 р. 

 

Рис. 12. Сертифікат 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. 13. Сертифікат Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки 

продукції бджільництва» 25-26.06.2020 р.  
 

  
Рис.14. Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» 27 – 28.11.2020 р. 

Участь у науково-дослідній роботі: 

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

тему «Вивчення технологічних особливостей утримання та механізму впливу 

сучасних кормових добавок на виробництво екологічно чистих продуктів в 

тваринництві, звірівництві та бджільництві», яка затверджена в 
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Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера 

(0119U103841), термін виконання 2020-2024 роки. Рішення засідання 

кафедри технології виробництва продуктів тваринництва про прикріплення 

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

 

 

 

 

 

Рис. 15. Програма ініціативної тематики «Вивчення технологічних 

особливостей утримання та механізму впливу сучасних кормових добавок на 

виробництво екологічно чистих продуктів в тваринництві, звірівництві та 

бджільництві» 
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Рис. 16. Календарний план ініціативної тематики «Вивчення 

технологічних особливостей утримання та механізму впливу сучасних 

кормових добавок на виробництво екологічно чистих продуктів в 

тваринництві, звірівництві та бджільництві» 
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Цитування наукових публікацій 

 
Рис. 17. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Скрипника С.В. у ORCID ID                                    

(Sergiy Scrypnik https://orcid.org/0000-0003-4333-7255) 

 

 
Рис. 18. Міжнародний ідентифікатор Researcher ID аспіранта Скрипника 

С.В., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)  

(AAI-4414-2021)  

https://publons.com/researcher/AAI-4414-2021/
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Рис. 19. Профіль аспіранта Скрипника С.В. в «Google Scholar»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.com.ua/
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РОЗДІЛ 4. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У 2020 році було розроблено та презентовано інноваційний проєкт на 

конкурсі грантів обласної Ради та обласної державної адміністрації. 

Протягом 2-4 червня 2020 року відбувся розгляд поданих матеріалів та 

здійснена оцінка проєктів ескпертною радою по присудженню закладам 

освіти обласної Ради та обласної державної адміністрації. Експертна рада 

працювала на базі ДПТНЗ Вінницького міжрегіонального вищого 

професійного училища на громадських засадах. 

Мною було презентовано проєкт Чернятинського коледжу ВНАУ 

«Технологія «Смарт-пасіка» в освітньому процесі по підготовці 

висококваліфікованих фахівців у галузі бджільництва», інноваційність якого 

полягає в отриманні інформації про вплив кліматичних умов (зміна 

температури та вологості у вулику) на стан бджолосімей через технологічне 

обладнання I-Bee. Розробка даного проєкту і втілення його в навчальний 

процес є прекрасною можливістю апробації наукових досліджень аспіранта, в 

тому числі. Адже тематика, над якою я працюю у своїй дисертаційній роботі, 

пов’язана саме з бджільництвом. 

 

          
Рис. 20. Представлення наукового проєкту «Технологія «Смарт пасіка» м. 

Вінниця, 04.06.2020 р.   
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РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Вебінари: 

Аспірантом Скрипником С.В. було прийнято участь у серії з шести              

он-лайн вебінарів на тему «Бджільництво як сервіс: роль галузі у розвитку 

садівництва та ягідництва», організатором яких виступив  Проєкт USAID 

«Підтримка аграрного і сільського розвитку. Період проведення вебінарів: 

22.04.2020 р. – 27.05.2020 р. Вебінари були присвячені вивченню 

проблематики створення ринку керованого бджолозапилення. 

 

 
Рис. 20. Опис серії із 6-ти вебінарів 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_sULYApOG9sVTMXUHL2DgzSIJbE0OUlmMcNUxQAQ2UQe2PA/viewform?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_sULYApOG9sVTMXUHL2DgzSIJbE0OUlmMcNUxQAQ2UQe2PA/viewform?usp=mail_form_link
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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 

Технологія 

виробництва 

продуктів 

тваринництва 

09.06.2020 р. 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

та ветеринарії 

19.06.2020 р.  

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 


