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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Ткаченко Тетяна Юріївна 

 

E-mail: aspirant.tk@ukr.net 
 

ORCID: 0000-00003-0428-4509 

Google Scholar: 

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

=uk 

Researcher ID: L – 2330-2018 
 

Освіта: 

01.09.1996 – 23.06.2006 рр.  – Загальноосвітня школа I-III ступенів №5 

м. Гайворона Кіровоградської області; 

01.09.2006 – 30.06.2010 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

спеціальність – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

диплом бакалавра; 

01.09.2010 – 12.09.2012 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

диплом магістра; 

07.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, відділ аспірантури і докторантури, аспірант зі спеціальності  

204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 
 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських  наук, професор кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва Кулик Михайло Федорович. 

Сфера наукових інтересів: тваринництво,  кормовиробництво, годівля, 

дослідження впливу на організм  тварини нових кормових факторів. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Розробка 

білково-вітамінно-мінеральної добавки  для дорощування і відгодівлі молодняка 

свиней», протокол № 2 від 04.10.2017 р.  

 

Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на Вченій раді університету 04.10.2017 р. 
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Рис. 2. Після затвердження теми дисертаційної роботи і наукового керівника з 

керівництвом університету доктором економічних наук, професором, 

академіком НААН України Калетніком Г.М. та в.о. завідувача відділу 

аспірантури та докторантури Гончарук Т.В., 04.10.2017 р. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 
  

Рис. 3. Електронна залікова книжка аспірантки Ткаченко Т. Ю. в системі 

«Сократ» 

 



6 
 

 
Рис. 4. Складання іспиту  з дисципліни «Методика дослідної справи», 

05.12.2017 р. 

 

Рис. 5. Складання іспиту  з дисципліни «Інноваційні методи використання 

генетичних ресурсів  тварин», 25.05.2018 р.  
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Рис. 6. Складання комплексного іспиту з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська)», 30.05.2018 р. 

 

Рис. 7. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 23.05.2018 р. 
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Рис. 8. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», 

26.11.2018 р. 

 

 

Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 24.05.2019 р. 
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Рис. 10. Складання екзамену з дисципліни «Інноваційні технології у годівлі 

тварин», 31.05.2019 р. 

 

 

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

тваринництві», 26.11.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

Індивідуальний план роботи аспіранта затверджений на Вченій раді 

університету протоколом № 2 від 04.10.2017 р. 

 

Рис. 12. Титульна сторінка індивідуального плану роботи аспірантки 

Ткаченко Т. Ю. 
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База проведення досліджень: 

З лютого по травень 2018 року проводилась науково-дослідна робота на базі 

ДП ДГ «Пасічна» НВЦ НААН «Соя» Старосинявського району Хмельницької 

області  на 2 групах свиней. 

                       

Рис. 13. Підготовка до зважування піддослідних свиней на базі ДП ДГ «Пасічна»  

Був проведений забій, а також відібрано кров та зразки для проведення 

лабораторних досліджень (сало, найдовший м’яз спини, печінка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Відбір проб м’яса піддослідних тварин для проведення лабораторних 

досліджень, ДП ДГ «Пасічна» 

Лабораторні аналізи проводилися  у лабораторії  «Випробувальний центр 

Вінницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини» 

м. Вінниця. 
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Публікації: 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core 

Collection 

1. Skoromna O. I., Razanova O. P., Tkachenko T. Y. Effect of lysine feeding 

allowance on growth performance and carcass characteristics of  growing pigs. 

Ukrainian Journal of Ecology. Vol  9.  No 4. Pp. 646-650. DOI: 10.15421/2019_803. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Міжнародне видання Ukrainian Journal of  Ecology, яке індексується у 

Web of Science 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. Вплив досліджуваного 

препарату на відгодівельні і м’ясні якості свиней. Аграрна наука та харчові 

технології. 2018. № 3 (102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Аграрна наука та харчові технології, № 3 (102) 
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 2. Кулик М. Ф., Рауцкіс В. П., Ткаченко Т.Ю. Розробка методики 

визначення сечовини  в крові, м’язовій тканині та печінці свиней. Науково-

технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту 

ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 

2018. № 8. С. 293-298. 

 

Рис. 17. Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного 

контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і 

Інституту біології тварин,  № 8 

3. Кулик М.Ф., Ткаченко Т.Ю., Дідоренко Т.О. До питання синтезу 

сечовини при різному вмісті лізину в сирому протеїні раціону. Аграрна наука та 

харчові технології: Збірник наукових праць. 2018. № 4 (103). С. 3-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Аграрна наука та харчові технології, № 4 (103) 
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4.  Кулик М. Ф.,  Жуков  В. П., Обертюх  Ю. В.,  Виговська І. О.,    Скоромна 

О. І, Ткаченко Т. Ю., Зелінська І. П.  Експериментальне обґрунтування нових 

критеріїв оцінки якості силосу. Корми і кормовиробництво. 2019. № 88 С. 99-106. 

 

Рис. 19. Корми і кормовиробництво, № 88 

5. Берник І. М., Кулик М. Ф., Ткаченко Т. Ю. Визначення терміну після 

забійного зберігання м’яса свиней. Продовольчі ресурси. 2020.  №15. С. 15-22.  

 

Рис. 20. Продовольчі ресурси, №15 
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Участь у конференціях 

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

студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», 

м. Вінниця, ВНАУ, 15-16 травня 2018 р. Тема доповіді: «Підвищення 

відгодівельних та м’ясних якостей свиней».  

 

 

Рис. 21. Пленарне засідання Міжнародної науково-практичної інтернет - 

конференції молодих вчених та студентів  «Майбутнє аграрного сектору 

України: погляд молодих вчених», 16.05.2018 р. 
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Рис. 22. Сертифікат Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд 

молодих вчених», м. Вінниця, ВНАУ, 15-16 травня 2018 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», 21-22 березня 2019 р., Чернятинський коледж ВНАУ, с. Чернятин. 

Тема доповіді: «Впровадження ресурсозберігаючих та інноваційних технологій у 

кормовиробництво». 

 

Рис. 23. Сертифікат учасника  Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених та студентів  «Впровадження передових технологій 

у виробництво продукції бджільництва», 21.03.2019 р. 
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3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

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

м. Вінниця. Тема доповіді: «Інновації у кормовиробництві як засіб підвищення 

рентабельності сільського господарства».  

  

Рис. 24. Програма конференції «Проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів,  

15-16 травня 2019 р.  

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

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки  в 

умовах конвергенції», 14-16 травня 2020 р., ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді:  

«Новітні методики визначення сечовини в крові, м’язовій тканині і печінці 

свиней». 

   

Рис. 25.  Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції   

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку  агропромислового 

сектора економіки  в умовах конвергенції», 14-15 травня 2020 р. 
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5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у розвитку 

харчових технологій та економіки країни», 4-5 червня 2020 р., М-П ТПКВНАУ, 

м. Могилів-Подільський.  Тема доповіді:  «Синтез сечовини в організмі свиней 

при різному вмісті лізину у сирому протеїні раціону». 

  

Рис. 26. Програма Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Інновації у 

розвитку харчових технологій та економіки країни», 4-5 червня 2020 р.  

 

Рис. 27. Засідання секції № 2 «Ефективність технологічних процесів, 

якість та екологічна безпека продукції» Всеукраїнської науково-практичної  

конференції «Інновації у розвитку харчових технологій та економіки країни»,  

4-5 червня 2020 р. 
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6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

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

Тема доповіді:  «Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней».   

    

Рис. 28. Програма Всеукраїнської науково-практичної  конференції  

«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій  галузі» 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

 

Ініціативна  тематика «Дослідження механізму впливу мікробіологічних, 

пробіотичних, пребіотичних, фітобіотичних кормових добавок на організм 

лабораторних, сільськогосподарських тварин та птиці», яка затверджена в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з 

присвоєнням державного реєстраційного номера (0115U001436), термін 

виконання: січень 2017 року – лютий 2021 року. Рішення засідання кафедри  

технології виробництва продуктів тваринництва про прикріплення тематики 

(протокол № 4  від 17.10.2017 р.). 
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Рис. 29. Реєстраційна картка НДР «Дослідження механізму впливу 

мікробіологічних, пробіотичних, пребіотичних, фітобіотичних кормових добавок 

на організм лабораторних, сільськогосподарських тварин та птиці» 
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Цитування наукових публікацій:  

 

 
Рис. 30. Профіль аспірантки Ткаченко Т. Ю. у «Google Scholar» 

 

Рис. 31. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-00003-0428-4509) 

 

 

Рис. 32. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( L – 2330-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика: 

Педагогічна практика проходила на базі Вінницького національного 

університету.  За час проходження практики було відвідано 6 занять, у тому числі 

4 лекційних заняття та 2 практичних. Під час відвідування лекційних та 

практичних занять у рамках педагогічної практики, для мене, як для аспірантки, 

виявився безцінним науково-педагогічний досвід викладачів Вінницького 

національного аграрного університету.  

1. Лекційне заняття у академічної групи 31-ХТ  з дисципліни «Технологія 

м’яса, м’ясопродуктів та риби»,  у викладача  Новгородської Н. В. Тема заняття: 

«Технологія виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції»,  

17.09.2020 р. 

 
 

Рис. 33. Лекційне заняття на тему:  «Технологія виробництва охолодженої і 

мороженої рибної продукції», 17.09.2020 р. 
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2. Лекційне заняття у академічної групи Т-20-1 маг. з дисципліни 

«Спеціалізоване м’ясне скотарство»,  викладач  Скоромна О. І. Тема заняття: 

«Біологія м’ясної великої рогатої худоби»,  17.09.2020 р. 

 
Рис. 34. Лекційне заняття на тему: «Біологія м’ясної великої рогатої 

худоби», 17.09.2020 р.  

3. Практичне заняття у академічної групи Т-20-1 маг. з дисципліни 

«Спеціалізоване м’ясне скотарство», викладач Разанова О. П. Тема заняття: «Типи 

конституції та екстер’єр м’ясної худоби. Методи їх визначення та оцінки», 

17.09.2020 р. 

 

Рис. 35. Практичне  заняття на тему: «Типи конституції та екстер’єр  м’ясної 

худоби. Методи їх визначення та оцінки», 17.09.2020 р. 
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4. Лекційне заняття у академічної групи Т-19-1 з дисципліни «Технологія 

виробництва продукції птахівництва»,  викладач  Царук Л. Л. Тема заняття: «Породи і 

кроси курей та індиків», 17.09.2020 р.   

 

Рис. 36. Лекційне заняття на тему: «Породи і кроси курей та індиків», 

17.09.2020 р. 

5. Лекційне заняття у академічної групи Т-17-1 з дисципліни «Радіобіологія»,   

викладач  Разанов С. Ф. Тема заняття: «Іонізуючий контроль на підприємствах з 

виробництва продукції тваринництва», 25.09.2020 р. 

 

Рис. 37. Лекційне заняття на тему: «Іонізуючий контроль на підприємствах з 

виробництва продукції тваринництва», 25.09.2020 р.  
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6. Практичне заняття у академічної групи Т-17-1 з дисципліни 

«Технологія  виробництва  продукції свинарства»,   викладач  Огороднійчук  Г. М.  

Тема заняття: «Методика розробки технологічного процесу на дільниці холостих і 

поросних свиноматок. Технологія годівлі і утримання свиноматок», 25.09.2020 р.   

 
Рис. 38. Практичне заняття на тему: «Методика розробки технологічного 

процесу на дільниці холостих і поросних свиноматок. Технологія годівлі і 

утримання свиноматок»,  25.09.2020 р. 
 

У рамках  проходження педагогічної практики,  під час проведення мною 

лекційного та практичного занять, використовувалися матеріали власних  

досліджень, на основі яких ґрунтується дисертаційна робота.  

Додаткові питання у проведених заняттях були наступні: 

1. Вміст  сечовини у крові, м’язовій тканині та печінці  свиней при різному 

вмісті лізину у сирому протеїні раціону   як показник оцінки якості продукції. 

2. Методика визначення сечовини у м’ясі  тварин. 

24.09.2020 р. було проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни 

«Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції»  академічній 

групі Т-19-2 маг. на тему: «Основи виробництва органічної  та екологічної 

продукції».  
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Рис. 39. Відкрите лекційне заняття на тему: «Основи виробництва органічної та 

екологічної продукції», 24.09.2020 р. 

 

 25.09.2020 р. було проведено практичне заняття з дисципліни  

«Спеціалізоване м’ясне скотарство» академічній групі Т-20-1 маг. на тему: 

«Організація виробничого і племінного обліку у м’ясному скотарстві».  
 

 
 

Рис. 40. Практичне заняття на тему : «Організація виробничого і племінного 

обліку у м’ясному скотарстві», 25.09.2020 р.  
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Впровадження результатів дисертації у виробництво: 

 
 

Рис. 41. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи у навчально-методичний процес  
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РОЗДІЛ 5. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 

 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік навчання Назва кафедри Дата Назва факультету Дата 

Перший 
Технології виробництва 

продуктів тваринництва 
19.06.2018 

Технології виробництва 

і переробки продукції  

тваринництва 
21.06.2018 

Другий 
Технології виробництва 

продуктів тваринництва 
10.06.2019 

Технології виробництва 

і переробки продукції  

тваринництва та 

ветеринарії 

14.06.2019 

Третій 
Технології виробництва 

продуктів тваринництва 
09.06.2020 

Технології виробництва 

і переробки продукції  

тваринництва та 

ветеринарії 

19.06.2020 
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РОЗДІЛ 6. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. У травні 2018 року брала участь у підготовці проведення Першого 

Міжнародного конгресу з ветеринарної медицини «ВНАУ-USAVA-2018». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42. Перший Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини USAVA 2018, 

17 травня 2018 р. 

2. У лютому 2018 року, з нагоди 25-річчя Парламентської асамблеї 

Чорноморського економічного співробітництва у партнерстві з мережею 

університетів Чорноморського регіону в рамках проекту «Погляди та перспективи 

на майбутнє в Чорноморському регіоні» взяла участь у  конкурсі есе на тему: 

«Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні Чорноморського 

економічного співробітництва – погляди та перспективи на майбутнє». 

 
Рис. 43. Відповідь-підтвердження від організаторів конкурсу есе на участь 

Ткаченко Т.Ю. 
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3. У травні 2018 року в рамках співпраці МГО «Україна – Польща- 

Німеччина» та Folkuniversitet (Швеція) брала участь у навчанні методикам 

вирішення сучасних проблем школи в рамках проекту «SEEME» (Методологія 

раннього виявлення ризику раннього покидання школи). Тренінг провів  Алі 

Рашиді – директор Міжнародних проектів Folkuniversitet (Швеція).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Тренінг за участі директора Міжнародних проектів Folkuniversitet Алі 

Рашиді, м. Вінниця, 10.05.2018 р.  

 

4. У березні 2019 року  брала участь у конкурсі есе «Стратегічний розвиток 

аграрного сектору – бачення молодих українських спеціалістів» за підтримки 

Німецько-українського агрополітичного діалогу. 

 

Рис. 45. Лист – відповідь від організаторів конкурсу 
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5. У вересні 2019 року брала участь у конкурсі з відбору членів Галузевої 

експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 

галуззю знань  20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.  

 

 
 

Рис. 46.  Лист – відповідь від організаторів конкурсу 

6. У жовтні 2020 року пройшла  онлайн - тренінг Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, та була включена до реєстру експертів із 

акредитації освітніх програм. 

 

 
 

Рис. 47.  Лист підтвердження від організаторів конкурсу 

 

 


