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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Вугляр Василь Сергійович  

 

E-mail: Vasja.vugljar@gmail.com  
 

ORCID: 0000-0001-7262-2157 

 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=K73ZLTQAAAAJ&hl=

uk 

 

Researcher ID: L-3563-2018 
 

Освіта: 

01.09.2001 – 31.05.2012 рр. – Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іллінецький район, 

Вінницька область; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність 204 – технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 

отримав диплом бакалавра; 

01.09.2016-30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

спеціальність 204 – технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 

отримав диплом спеціаліста; 

07.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності  

204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри 

годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії. 
 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Сироватко Катерина Максимівна. 

 

Сфера наукових інтересів: годівля сільськогосподарських тварин, тваринництво, 

розробка білково-вітамінно-мінеральних добавок. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету про 

затвердження: «Продуктивність, перетравність корму та якість м’яса свиней за 

згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки», протокол № 2 від 

04.10.2017 р. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=K73ZLTQAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=K73ZLTQAAAAJ&hl=uk
http://www.researcherid.com/rid/L-3563-2018
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення 

наукового керівника на засіданні Вченої ради університету, 04.10.2017 р. 

 

 
 

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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Рис. 3. Обговорення роботи над диснртацією з науковим керівником 

кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів Сироватко Катериною 

Максимівною,  

 

Досвід роботи:  

22.07.2016 р. – 22.08.2016 р. – різноробочий Фермерське господарство «Сонячна 

родина С.І.А.», м. Іллінці, Вінницька обл.; 

11.09.2017 р. – 11.09.2018 р. – старший лаборант кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії ВНАУ за 

сумісництвом; 

12.09.2018 р. – 30.08.2019 р. – асистент кафедри годівлі сільськогосподарських 

тварин та водних біоресурсів факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка аспіранта Вугляра В.С. 
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Рис. 5. Під час складання іспиту з дисципліни «Інноваційні методи 

використання генетичних ресурсів тварин» з професором Чудаком Р.А.,  

25.05.2018 р. 

 
Рис. 6. Під час складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» аспірантами 1 року навчання, з доцентами кафедри 

української та іноземних мов Довгань Л.І., Кравцем Р.А. та в.о. завідувача відділу 

аспірантури та докторантури Гончарук Т.В., 30.05.2018 р. 
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Рис. 7. Під час складання іспиту з дисципліни «Методика викладання у 

вищій школі» аспірантами 2 року навчання з професором Джеджулою О.М. 

26.11.2018 р. 

 
Рис. 8. Під час складання заліку з дисципліни «Інноваційні технології у 

годівлі сільськогосподарських тварин» аспірантами 2 року навчання з доцентом 

Шевчук Т.В. 31.05.2019 р. 
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Рис. 9. Під час складання іспиту з дисципліни «Перспективні технології 

виробництва у тваринництві» аспірантами 3 року навчання з професором 

Кучерявим В.П., 26.11.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

4 жовтня 2017 р. на засіданні Вченої ради університету було затверджено 

тему дисертаційної роботи та індивідуальний навчальний план роботи аспіранта 

(протокол № 2 від 04.10.2017 р.). 

 
Рис. 10. Індивідуальний план роботи аспіранта Вугляра В.С. 
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База проведення досліджень:  
Базами для проведення досліджень обрано Державне підприємство 

«Дослідне господарство «Корделівське»  Інституту картоплярства національної 

академії аграрних наук України» та лабораторія кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького 

національного аграрного університету.  

Проведено дослідження з вивчення впливу нового кормового фактора у 

годівлі молодняку свиней великої білої породи.   

 
 

 
Рис. 11-12. Проведення контрольного зважування свиней під час науково-

господарського досліду, 02.12.2017 р. 
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Рис. 13. Процес завантаження БВМД «Ефіпрот» у кормозмішувач 

  

 
Рис. 14. Завершення науково-господарського досліду, проведення 

контрольного забою свиней, ТОВ «Літинський м`ясокомбінат», 11.05.2018 р. 
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Рис. 15-16. Проведення лабораторних досліджень в умовах лабораторії 

кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів,  

11.05.2018 р. 
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Рис. 17-18. Відбір та фікcація зразків шлунково-кишкового тракту в  

10-відсотковому розчині формаліну 11.05.2018 р. 
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Публікації: 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

 

1. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. Використання білково-

вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві. Науковий вісник ЛНУВМБТ 

 ім. С.З. Гжицького. 2018. Том 20. № 84. С.154-160. 
 

 
Рис. 19. Науковий журнал «Науковий вісник ЛНУВМБ  

імені С.З. Ґжицького». 2018. Том 20, № 84  

 

2. Вугляр В.С. Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки 

«Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней. Аграрна наука та харчові 

технології. Випуск 3(102) С. 188-194. 

 
Рис. 20. Науковий журнал «Аграрна наука та харчові технології», 

Випуск 3(102) 
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3. Вугляр В.С. Морфологічні показники шлунково-кишкового тракту 

молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот». Науковий вісник ЛНУВМБ 

імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. 2020. т 22. № 92.  

С. 71-75.  

 
Рис. 21. Науковий журнал «Науковий вісник ЛНУВМБ  

імені С.З. Ґжицького». Серія: Сільськогосподарські науки. 2020. т 22. № 92.  

 

4. Вугляр В.С. Показники якості свинини при згодовуванні БВМД 

«Ефіпрот». Вісник Полтавської державної аграрної академії. Серія: 

Сільськегосподарство. Тваринництво. № 2. 2020. С. 143-148. 

 
Рис. 22. Науковий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної 

академії». Серія: Сільське господарство. Тваринництво. № 2. 2020.  
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 
 

1. Сироватко К.М., Вугляр В.С. Забійні показники свиней при згодовуванні 

БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями. Slovak international scientific journal. VOL.2 

№ 29. 2019. Рp. 27-30. 
 

 
Рис. 23. Науковий журнал «Slovak international scientific journal». VOL. 2. 

№ 29. 2019. 

 

2. Вугляр В.С. Використання лікарських рослин, які містять ефірні олії у 

годівлі сільськогосподарських тварин. Slovak international scientific journal. 2020. 

VOL.2. № 41.  

 
Рис.24. Науковий журнал «Slovak international scientific journal». VOL. 2. 

№ 41. 2020.  
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Участь у конференціях 

1. Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку тваринництва та харчової галузі», м. Вінниця, ВНАУ, 

26 квітня 2018 року. Тема доповіді «Ефірні олії у раціонах відлучених поросят». 

 
Рис. 25. Проблеми та перспективи розвитку тваринництва та харчової 

галузі. м. Вінниця: ВНАУ. 26.04.2018 р. 

2. Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених 

та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляди молодих вчених»,  

м. Вінниця, ВНАУ. Тема доповіді «Вплив ефірних олій у годівлі поросят» 15-16 

травня 2018 року. 

 
Рис. 26. Майбутнє аграрного сектору України: погляди молодих вчених. 

 м. Вінниця: ВНАУ. 15-16.05.2018 року. 
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3. Міжнародна науково-практична конференції «Інноваційні технології у 

тваринництві та харчовій галузі». м. Вінниця. ВНАУ. 24-25 жовтня 2019 року. 

Тема доповіді: «Обмінні процеси при згодовуванні БВМД «Ефіпрот». 

 
Рис. 27. Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 

 м. Вінниця, ВНАУ. 24-25.10.2019 р.  

 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави» м. Вінниця, ВНАУ, 

24-25 жовтня 2019 року. Тема доповіді: «Земля – невід’ємна частина для 

сільського господарства». 

 
Рис. 28. Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної 

безпеки держави. м. Вінниця: ВНАУ. 24-25.10.2019 р. 
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5. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

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

Тема доповіді: «Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот». 

 
Рис. 29. Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва». с. Чернятин, Чернятинський коледж ВНАУ. 21-22.03.2019 р.  

 

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

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору 

економіки в умовах інтеграційних процесів». м. Вінниця. ВНАУ. 16 травня 2019 

року. Тема доповіді: «Нова перспективна БВМД «Ефіпрот» у годівлі молодняку 

свиней». 

 
Рис. 30. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору 

економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, ВНАУ, 16.05.2019 р.  
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7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

розвитку агропромислового сектору економіки в умовах конвергенції». м. 

Вінниця. ВНАУ. 14-15 травня 2020 року. Тема доповіді: «Вплив БВМД «Ефіпрот» 

на показники якості свинини». 

 

 
Рис. 31. Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектору економіки в 

умовах конвергенції», м. Вінниця, ВНАУ, 14-15.05.2020 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Розробка та вивчення ефективності використання 

нових біологічно активних добавок на основі ензимів в годівлі 

сільськогосподарських тварин», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0117U00065), термін виконання:січень  

2017 року – грудень 2021 року. Рішення засідання кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів про прикріплення до 

тематики (протокол № 3 від 12.09.2017 р.). 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 32. Профіль аспіранта Вугляра В.С. у «Google Scholar» 

 
Рис. 33. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-00001-7262-

2157) 
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Рис. 34. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( L-3563-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Педагогічна практика: 

 

Педагогічна практика проведена у період з 14 вересня по 2 жовтня 2020 

року згідно індивідуального плану загальним обсягом 3 кредити ЄКТС з 

найвищим балом (100 А), відповідно до пункту 3.14. Положення про педагогічну 

практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому 

національному аграрному університеті затвердженого Вченою радою ВНАУ від 

28.02.2020 р. протокол № 9. Підготовлено і проведено відкрите практичне заняття 

з дисципліни «Годівля тварин і технологія кормів» для студентів групи Т-18-1, 

при проведенні якого використані сучасні технології викладання у вищій школі. 

Заняття проведено у вигляді презентації, матеріал подано доступно, акцентовано 

увагу на сучасних методах годівлі свиней та наведено результати власних 

досліджень по використанні досліджуваної БВМД «Ефіпрот» в годівлі молодняку 

свиней.  

Положення дисертаційної роботи впроваджені у навчально-методичний 

процес, протокол № 3 від 02.10.2020 р. та використовується при викладанні 

окремих частин навчальної дисципліни «Годівля тварин і технологія кормів».  

 

Рис. 35. Проведення відкритого практичного заняття з дисципліни 

«Годівля тварин і технологія кормів» для студентів групи Т-18-1 
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Рис. 36. Довідка про впровадження наукових досліджень дисертаційної 

роботи, протокол № 3 від 02.10.2020 р.  

 

Вповадження результатів дисертації у виробництво: 

В умовах державного підприємства «Дослідне господарство «Корделівське» 

Інституту картоплярства національної академії аграрних наук України».  

Проведено виробничу перевірку з вивчення впливу нового кормового 

фактора у годівлі молодняку свиней великої білої породи.   
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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 

Годівлі 

сільськогосподарських 

тварин та водних 

біоресурсів 

14.06.2018 р. 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

та ветеринарії 

21.06.2018 р. 

Другий 

Годівлі 

сільськогосподарських 

тварин та водних 

біоресурсів 

5.06.2019 р. 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

та ветеринарії 

14.06.2019 р. 

Третій 

Годівлі 

сільськогосподарських 

тварин та водних 

біоресурсів 

9 .06.2020 р. 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

та ветеринарії 

19.06.2019 р. 

Четвертий    
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РОЗДІЛ 6. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
 

Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 
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РОЗДІЛ 7. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. З нагоди 25-річчя Парламентської асамблеї Чорноморського 

економічного співробітництва (ПАЧЕС) у партнерстві з мережею університетів 

Чорноморського регіону (BSUN) в рамках проекту «Погляди та перспективи на 

майбутнє в Чорноморському регіоні» в лютому 2018 року взяв участь у конкурсі 

есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні 

Чорноморського економічного співтовариства – погляди та перспективи на 

майбутнє». 

 
 

Рис. 37. Відповідь-підтвердження від організаторів конкуру есе на мою 

участь 
 

2. 30 березня 2018 року Вінницький національний аграрний університет 

відвідав Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир 

Ковтунець та народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань науки та 

освіти, Голова Верховної Ради України 2002-2006, та 2008-2012 рр., академік 

Національної Академії Наук України Володимир Литвин, на зустрічі-лекції з 

котрими були присутні аспіранти, які брали активну участь в обговоренні 

важливих питань освіти і науки. 
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Рис. 38. Зустріч-лекція з Ковтунцем Володимиром та Литвином 

Володимиром у ВНАУ, 30.03.2018 р. 
 

3. 1 червня 2018 року була присутня на зустрічі-лекції з заступником голови 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Народним депутатом 

України, членом Наглядової ради, д.е.н, професором Кириленком Іваном 

Григоровичем, який окреслив важливі питання вищої освіти та розвитку 

агропромислового виробництва, а також поділився власними спостереженнями 

щодо сучасної ситуації в Україні та охарактеризував її. 
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Рис. 39. На зустрічі-лекції з д.е.н., професором  Кириленком І.Г. у ВНАУ, 

01.06.2018 р. 
 

4. 17–19 травня 2018 року відбувся перший міжнародний VSAU конгрес з 

ветеринарної медицини, на відкритті якого був присутній. Організатор 

міжнародного конгресу – Всеукраїнський науково-навчальний консорціум, 

Вінницький національний аграрний університет. Співорганізатори: Українська 

асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (USAVA), Всесвітня 

асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (WSAVA). Учасники 

конгресу: науковці та практикуючі ветеринарні лікарі з понад 20 країн світу. 
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Рис. 40. Перший Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини у ВНАУ, 

 17-19.05.2018 р. 
 

5. У період з 12 липня по 25 серпня 2018 року, приймав активну участь у 

роботі приймальної комісії на посаді технічного секретаря. 

 

Рис. 41. Подяка від керівництва університету за активну участь у роботі 

приймальної комісії ВНАУ 
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6. 26 жовтня 2018 року був присутній на зустрічі з головою Вінницької 

обласної державної адміністрації Коровієм Валерієм Вікторовичем.  

 

Рис. 42. Зустріч з головою Вінницької обласної державної адміністрації 

Коровієм Валерієм Вікторовичем, 26.10.2018 р. 

 

7. У період з 28-30 травня 2020 року взяв участь у Першому міжнародному 

науково-практичному онлайн-конгресі з ветеринарної медицини  

USAVA-VNAU 2020. 

. 

Рис. 43. Перший міжнародний науково-практичний онлайн-конгрес з 

ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2020 


