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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Кучерявий Віталій Петрович
Електронна пошта:kucheriavy@i.ua
ORCID:0000-0002-9478-9940
Google
Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=7qfYo2cAA
AAJ&hl=uk
Researcher ID: https://publons.com/researcher/1904154/vitalykucheriavy/
Робоча адреса:21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, навчальний корпус № 1.
Дата та місце народження:
30.05.1974 р., с. Джулинка Бершадського району Вінницької області.
Освіта:
У 1991 р. закінчив Джулинську середню школу Бершадського району
Віінницької області.
1991-1996рр. – Вінницький державний сільськогосподарський інститут,
спеціальність – зооінженерія; кваліфікація – зооінженер.
1998-1999рр. – Вінницький державний сільськогосподарський інститут,
спеціальність – зооінженерія; кваліфікація –магістр наукового напрямку в
тваринництві.
1999-2001 рр. – Вінницький державний аграрний університет, аспірантура з
відривом від виробництва, спеціальність – с.-г. науки, годівля тварин і
технологія кормів.
2003 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Продуктивність, обмін
речовин та гістроструктура внутрішніх органів молодняку свиней при
згодовуванні Бовілакту» у спеціалізованій вченій раді Національного
аграрного університету Кабінету Міністрів України, м. Київ. та здобув
науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю
06.02.02–годівля тварин і технологія кормів.
2006 р. – отримав атестат доцента кафедри розведення сільськогосподарських
тварин та зоогігієни Вінницького національного аграрного університету.
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2012 р. – захистив докторську дисертацію за темою «Морфофункціональна
адаптивність свиней та їх продуктивність при використанні в раціонах
бактеріальних препаратів»

у спеціалізованій

вченій раді

Львівського

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Гжицького та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських
наук за спеціальністю 06.02.02 –годівля тварин і технологія кормів.
2015 р.– отримав атестат професора кафедри технології виробництва
продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету.
Науковий ступінь:
Кандидат

сільськогосподарських

наук.

Тема

кандидатської

дисертації:«Продуктивність, обмін речовин та гістроструктура внутрішніх
органів молодняку свиней при згодовуванні Бовілакту». Спеціальність –
годівля тварин і технологія кормів, 2003 р.,Національний аграрний
університет Кабінету Міністрів України, м. Київ. Науковий керівник: д.с.-г.н.,
професор Мазуренко Микола Олександрович.
Доктор

сільськогосподарських

наук.

Тема

докторської

дисертації:«Морфофункціональна адаптивність свиней та їх продуктивність
при використанні в раціонах бактеріальних препаратів». Спеціальність –
годівля тварин і технологія кормів, 2012 р.,Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,
м. Львів.

Науковий

консультант:

професор,

член-кореспондент

НААНУкраїниМаменко Олексій Михайлович.
Вчене звання:
Доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин тазоогігієни,
2006 р.
Професор кафедри технології виробництва продуктів тваринництва,
2015 р.
Трудова діяльність:
01.03.1996 р. – 01.10.1998 р. – зоотехнік ММФ № 1 агрофірми «Джулинка»
Бершадського району Вінницької області, с. Джулинка;
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02.07.2001 р. – 31.08. 2003 р. – асистент кафедри розведення с.-г. тварин
Вінницького державного аграрного університету, м. Вінниця;
01.09.2003 р. – 21.07.2004 р. – старший викладач кафедри розведення с.-г.
тварин Вінницького державного аграрного університету, м. Вінниця;
22.07.2004 р. – 01.09.02.2013 р. – доцент кафедри розведення с.-г. тварин та
зоогігієни Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця;
14.02.2011 р. – 30.06.2011 р. – виконувач обов’язків заступника декана
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з
навчальної роботи, м. Вінниця;
02.09.2013 р. – 02.06.2014 р. – професор кафедри розведення с.-г. тварин та
зоогігієни

факультету технології

виробництва і

переробки

продукції

тваринництва Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця;
03.06.2014 р. – 31.07.2016 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри
технології виробництва продуктів тваринництва, професор факультету
технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького
національного аграрного університету, м. Вінниця;
01.07.2016 р. – 13.03.2018 р. – завідувач кафедри, професор кафедри
технології виробництва продуктів тваринництва факультету технології
виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного
аграрного університету, м. Вінниця;
14.03.2018 р. – 30.08.2018 –виконуючий обов’язки директора Чернятинського
коледжу Вінницького національного аграрного університету, с. Чернятин,
Жмеринський р-н, Вінницька обл.;
31.08.2018 р. – по сьогодні – директор Чернятинського коледжу Вінницького
національного аграрного університету, с. Чернятин, Жмеринський р-н,
Вінницька обл.;
14.03.2018 р. – по сьогодні – 0,5 ставки сумісництво професора кафедри
технології виробництва продуктів тваринництва факультету технології
виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького
національного аграрного університету, м. Вінниця.
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Дисципліни, які викладає НПП:
Назви дисциплін:«Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва»,
«Перспективні технології виробництва продукції тваринництва».

Рис. 1. Заняття з дисципліни «Сучасні технологічні моделі
розвитку тваринництва», 16.10.2019 р.
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Рис. 2. Учасники круглого столу для студентів
наукового гуртка, 16.10.2019 р.

Рис. 3. Проведення препарування лабораторних тварин в лабораторії
факультету ТВіППТтаВ з учасниками наукового гуртка
та магістрантами, 24.11.2018 р.
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Рис. 4. Проведення препарування лабораторних тварин в лабораторії
факультету ТВіППТтаВ з учасниками наукового гуртка
та магістрантами, 24.11.2018 р.

Рис. 5. Проведення препарування лабораторних тварин
в лабораторії факультету ТВіППТтаВ з учасниками
наукового гуртка та магістрантами, 24.11.2018 р.
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Рис 6. Робота з магістрами та аспірантами у віварії кафедри технології
виробництва продуктів тваринництва факультету ТВіППТтаВ, 2017-2018 р.
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Рис. 7. Проведення препарування туші кролів породи білий велетень
в лабораторії факультету ТВіППТтаВ з учасниками
наукового гуртка та магістрантами, 15.09.2018 р.

Рис. 8. Підготовчі роботи до проведення дегустаційної оцінки якості
м’язової тканини кролів, 2018 р.
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Рис. 9. Підготовчі роботи до проведення дегустаційної оцінки
якості м’язової тканини кролів, 2018 р.

Рис. 10. Складання заліку з дисципліни«Перспективні технології
виробництвау тваринництві», 27.11.2020 р.
Основні публікації:
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Методичні вказівки
1. Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Методичні вказівки до виконання
практичних занять з дисципліни «Кролівництво і звірівництво» для студентів
заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090 102 ТВіППТ за
напрямом 0902 „Сільське господарство і лісництво. Вінниця: ВНАУ, 2016. –
41 с.
2. Скоромна О.І., Гуцол А.В, Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П.,
Огороднічук Г.М. Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних
магістерських робіт денної і заочної форм навчання освітнього ступеня
магістр спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва. Вінниця: ВНАУ, 2017. – 41 с.
3. Вознюк О.І., Кучерявий В.П.Програма навчальної дисципліни
«Інтенсивні технології виробництва продукції тваринництва» для підготовки
фахівців другого освітнього ступеня магістр за спеціальністю 204 – технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВНАУ, 2017. – 13 с.
4. Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в тваринництві»
для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» Галузь знань 20 «Аграрні
науки та продовольство». Вінниця: ВНАУ, 2017. – 15 с.
5. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М.Методичні вказівки до
виконання практичних занять з дисципліни «Сучасні методи дослідження у
тваринництві» для студентів галузі знань 20 аграрні науки та продовольство
спеціальності

204

технології

виробництва

і

переробки

продукції

тваринництва. Вінниця: ВНАУ, 2017. – 58 с.
6. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М.Технологічне
обладнання у бджільництві. Методичні вказівки до проведення та виконання
практичних занять для студентів факультету технології виробництва і
переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВНАУ, 2017. – 96 с.
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7. Кучерявий В.П.Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва.
Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього
(освітньо-наукового)

рівня

освітньо-наукової

програми

«Технологія

виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та
заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Сучасні технологічні моделі
розвитку тваринництва». Вінниця: ВНАУ, 2020. – 13 с.
8. Кучерявий В.П.Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми
«Технологія
спеціальності

виробництва
204

і

переробки

«Технологія

продукції

виробництва

і

тваринництва»

переробки

зі

продукції

тваринництва» денної та заочної форм навчання з навчальної дисципліни
«Перспективні технології виробництва продукції

тваринництва». Вінниця:

ВНАУ, 2020. – 13 с.
9. Кучерявий В.П.Методичні вказівки для проведення практичних занять
для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньонаукової

програми

«Технологія

виробництва

і

переробки

продукції

тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» денної та заочної форм навчання з навчальної
дисципліни «Перспективні технології виробництва продукції тваринництва».
– Вінниця: ВНАУ, 2020. – 65 с.
10. Кучерявий В.П.Методичні вказівки для проведення практичних
занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» денної та заочної форм навчання з навчальної
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ВНАУ, 2020. – 56 с.
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молодняку свиней при згодовуванні пробіотичного препарату. Зб.наук.праць
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ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 4(98). 2017. С.34-40.
10. Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. Зміцнення кормової
бази для бджіл шляхом посіву голованя круглоголового. Зб.наук.праць ВНАУ
Аграрна наука та харчові технології. Вип. 2(101). 2018. С. 44-51.
11. Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. Вплив досліджуваного
препарату на відгодівельні та м’ясні якості свиней. Зб.наук.праць ВНАУ
Аграрна наука та харчові технології. Вип. 3(102). 2018. С.56-64.
12. Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П. Особливості
застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів. Зб.наук.праць
ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 3(102). 2018. С.23-30.
13. Кучерявий В.П., Жуковська Т.С. Проведення профілактичних
заходів по боротьбі з вароатозом на пасіці. Зб.наук.праць ВНАУ Аграрна наука
та харчові технології. Вип. 5(108) т.2. 2019. С. 71-77.
14. Кучерявий В.П., Горячий В.А. Біологічна цінність бджолиного
підмору. Зб.наук.праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип.
4(107) т.2. 2019. С. 105-111.
15. Кучерявий В.П.,Казьмірук Л.В., Кучерява М.Ф. Особливості
заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил. Зб.наук.праць ВНАУ
Сільське господарство і лісівництво. 2020. № 18. С. 69-80.
Наукові публікації у зарубіжних журналах
1. Кучерявий В.П. Использование нового пробиотика в рационах
молодняка

свиней.

XVIIIмеждународной
государственного

Сборник

научных

научно-практической

аграрного

университета.

статей

по

материалам

конференции

Гродненского

Современные

технологии

сельскохозяйственного производства. Гродно. 2015. С.77-79.
2. Кучерявий В.П., Скоромная О.И., Кучерявая М.Ф. Влияние
лактоцела

на продуктивность

материалам

свиней.

XVIIIмеждународной

Сборник

научных

научно-практической

статей

по

конференции

Гродненского государственного аграрного университета. Современные
технологии сельскохозяйственого производства.Гродно. 2015. С.79-81.
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3. Кучерявый В., Кучерявая М., Мазур В. Бифидобактерии и
лактобактерии – основа здорового организма. Межд.науч.конф. Глобальное
потепление и агробиоразнообразие. (4-6 ноября 2015). Тбилиси. С.396-399.
4.Кучерявый В.Шиншиллы как представители биоразновидности на
земле. Межд.науч.конф. Глобальное потепление и агробиоразнообразие. (4-6
ноября 2015). Тбилиси. С.399-401.
5. Кучерявый В.П.Влияние румифоса на количественный состав
молочнокислых
животных.

бактерий

толстого

Межд.науч.конф.

отдела

Современные

кишечника

лабораторных

технологии

производства

экологически чистых продуктов для устойчивого развития сельского
хозяйства. (28-30 сентября 2016). Тбилиси. С.397-399.
Матеріали конференцій
1.

XVIII

«Современные

Международная
технологии

научно-практическая

сельскохозяйственного

конференция
производства».

Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно, Беларусь, 28
мая2015 г., пленарное заседание. Тема доклада: «Использование нового
пробиотика в рационах молодняка свиней».

Рис 11. Пленарне засідання XVIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Современные технологии сельскохозяйственного производства», 28.05.2015 р.
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Рис 12. Участь у XVIII Міжнародній науково-практичній
конференції «Современные технологии сельскохозяйственного
производства», 28.05.2015 р.
2. Международная научная конференция «Глобальное потепление и
агробиоразнообразие», 4-6 ноября 2015 г.,

Грузинская академия аграрных

наук, г. Тбилиси, Грузия, пленарное заседание. Тема доклада: «Шиншиллы как
представители биоразновидности на земле».

Рис. 13. Доповідь на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції
«Глобальное потепление и агробиоразнообразие»,06.11.2015 р.
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Рис. 14. Участь у Міжнародній науковій конференції
«Глобальное потепление и агробиоразнообразие»,06.11.2015 р.
3.

Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Сучасні

агротехнології тенденції та інновації», 17 листопада 2015 р. Вінницький
національний аграрний університет, м. Вінниця, секційне засідання.Тема
доповіді: «Перспективи розвитку шиншиловодства у Вінницькій області».
4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
підвищення

якості,

безпеки

виробництва

та

переробки

продукції

тваринництва», 27 квітня 2016 р., Вінницький національний аграрний
університет, м. Вінниця,пленарне засідання.Тема доповіді: «Сучасний стан та
перспективи розвитку шиншилівництва у Вінницькій області».
5.Международная научная конференция «Современные технологии
производства экологически чистых продуктов для устойчивого развития
ссельского хозяйства», 28-30сентября 2016 г., Грузинская академия аграрных
наук, г. Тбилиси, Грузия, пленарное заседание. Тема доклада: «Влияние
румифоса на колличественный сосотав молочнокислых бактерий толстого
отдела кишечника лабораторных животных».
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Рис. 15. Пленарне засідання Міжнародної наукової конференції
«Современные технологии производства экологически чистыхпродуктов
для устойчивого развития сельскогохозяйства», 28.09.2016 р.

Рис. 16. Учасники Міжнародної наукової конференції
«Современные технологии производства экологически чистыхпродуктов
для устойчивого развития сельского хозяйства», 28.09.2016 р.
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Рис. 17. Доповідь на пленарному засіданні Міжнародної наукової
конференції «Современные технологии производства экологически чистых
продуктов для устойчивого развития сельского хозяйства», 28.09.2016 р.
6.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інновації

у

ветеринарній медицині та аграрному виробництві», 03-04 листопада 2016 р.,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені

С.З.

Гжицького,

м.

Львів.,

секційне

засідання.Тема

доповіді:

Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку
кролів.
7. Международная научная конференция «Кавказская екосистема:
прошлое, настоящее и будущее (80 лет зоологических исследований на
Кавказе)», 23-24 ноября 2016 г., Институт зоологии Азербайджанской
национальной академии наук, г. Баку, Азербайджан, пленарное заседание.
Тема доклада:«Южный Буг, Днепр, Днестр».

20

Рис 18. Участь у Міжнародній науковій конференції «Кавказская
екосистема: прошлое, настоящее и будущее (80 лет зоологических
исследований на Кавказе)», 23.11.2016 р.

Рис 19. Доповідь на пленарному засіданні Міжнародної наукової
конференції «Кавказская екосистема: прошлое, настоящее и будущее
(80 лет зоологическихисследований на Кавказе)», 23.11.2016 р.
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Рис 20. Участь у Міжнародній науковій конференції
«Кавказская екосистема: прошлое, настоящее и будущее
(80 лет зоологических исследований на Кавказе)», 24.11.2016 р.
8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми
сільського виробництва», 7 грудня 2016 р., Вінницький національний
аграрний університет, м. Вінниця,пленарне засідання. Тема доповіді:
«Особливості

одержання

якісної

та

екологічно

безпечної

продукції

тваринництва в сучасних умовах».
9. IXМіжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції», 29-30
березня 2017 р., Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця,
пленарне засідання. Тема доповіді: «Технологічні особливості одержання
якісного та безпечного молока на сучасній козефермі».
10. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних
відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення
агропромислового комплексу України», 23-25 травня 2017 р., ННВК
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«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», м. Київ-м. Вінниця,
секційне

засідання.

Тема

доповіді:

«Особливості

ведення

молочного

козівництва в умовах розвитку земельних відносин».
11. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні
технології виробництва та переробки тваринницької продукції», 12 грудня
2017 р., Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, секційне
засідання. Тема доповіді: «Морфофункціональні зміни кишечника молодняку
кролів при згодовуванні пребіотичних препаратів».
12. 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, Жмеринський р-н, Вінницька обл., пленарне засідання.Тема
доповіді:«Роль майбутніх фахівців-бджолярів у розвитку галузі бджільництва
України».

Рис.21. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих
вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво
продукції бджільництва», 21.03.2019 р.
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Рис.22. Пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих вчених та студентів «Впровадження передових
технологій у виробництво продукції бджільництва», 21.03.2019 р.
13. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний
науковий форум», 23-24 квітня 2019 р., Ладижинський коледж ВНАУ, м.
Ладижин, пленарне засідання. Тема доповіді: «Наукові підходи підвищення
збереженості та молочності свиноматок на базі Чернятинського коледжу
ВНАУ».

Рис 23. Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Молодіжний науковий форум», 23.04.2019 р.
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14. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології
у тваринництві та харчовій галузі», 24-25 жовтня 2019 р., Вінницький
національний аграрний університет, м. Вінниця, пленарне засідання. Тема
доповіді: «Різновидності питних медів в умовах Вінницької області».
15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до
практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку
праці», 12-13 березня 2020 р., Технологічно-промисловий коледж ВНАУ, м.
Вінниця, пленарне засідання.Тема доповіді: «Вплив бактеріального препарату
на якість м’яса та органолептичну оцінку м’язової тканини шиншил».

Рис. 24. Доповідь на пленарному засіданні Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Від науки до практики: професійна
підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 12.03.2020 р.
16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми
підвищення

якості,

безпеки

виробництва

та

переробки

продукції

бджільництва», 25-26 червня 2020 р., Чернятинський коледж ВНАУ, с.
Чернятин, Жмеринський р-н, Вінницька обл., пленарне засідання.Тема
доповіді: «Особливості використання свіщевих маток при запиленні кормових
культур в умовах Чернятинського коледжу ВНАУ».
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Рис 25. Пленарне засідання (онлайн-підключення) Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Сучасні проблеми підвищення якості,
безпеки виробництва та переробки продукції бджільництва», 25.06.2020 р.
Патенти та авторські свідоцтва
1. Болоховський В.В., Благодір А.М., Кучерявий В.П., Трачук Є.Г.
Кормова добавка з пробіотичною дією «Ентеро-актив». Патент на корисну
модель. UА83961U А23К 1/16. Бюл. № 19. 10.10.2013.

Рис 26.Патент на корисну модель. Кормова добавка
з пробіотичною дією «Ентеро-актив»
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2. Болоховський В.В., Кучерявий В.П., Бойчук В.М., Суслова Н.Р.
Кормова добавка з пребіотичною дією «Пребіолакт». Патент на корисну
модель. UА94384U А23К 1/00. Бюл. №21. 10.11.2014.

Рис 27.Патент на корисну модель. Кормова добавка
з пребіотичною дією «Пребіолакт»
3. Болоховський В.В., Кучерявий В.П., Бойчук В.М., Казьмірук Л.В.
Кормова добавка з пробіотичною дією «Пробіолакт». Патент на корисну
модель UА92063U А23С 9/00. Бюл. №14. 25.07.2014.

Рис 28.Патент на корисну модель. Кормова добавка
з пробіотичною дією «Пробіолакт»
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4. Болоховський В.В., Кучерявий В.П., Бойчук В.М., Суслова Н.Р.
Кормова добавка з пребіотичною дією «Пребіолакт». Патент на корисну
модель UА92996U А23К 1/00. Бюл. 17. 10.09.2014.

Рис 29.Патент на корисну модель. Кормова добавка
з пребіотичною дією «Пребіолакт»
5. Неживенко В.П., Кучерявий В.П., Іщенко А.М. Пробіотик «Субалін».
Патент на корисну модель UА89603U. А61К 35/74. Бюл. 8. 25.04.2014.

Рис 30.Патент на корисну модель. Пробіотик «Субалін»
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6. Болоховський В.В., Благодір А.М., Кучерявий В.П., Бойчук В.М.
Кормова добавка з пробіотичною дією «Пробіолакт». Патент на корисну
модель. UА89037U. А23К 1/16. Бюл. 7. 10.04.2014.

Рис 31.Патент на корисну модель. Кормова добавка
з пробіотичною дією «Пробіолакт»
7. Болоховський В.В., Кучерявий В.П., Бойчук В.М., Суслова Н.Р.
Кормова добавка з пребіотичною дією «Пребіолакт». Патент на корисну
модель. UА95002U. А23К 1/18. Бюл. 23. 10.12.2014.

Рис 32.Патент на корисну модель. Кормова добавка
з пребіотичною дією «Пребіолакт»
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8. Неживенко В.П., Кучерявий В.П., Іщенко А.М., Добронецька В.О.,
Постернак Л.І. Пробіотик «Субалін». Патент на корисну модель. UА93905U.
С12R 1/00. Бюл. 20 27.10.2014.

Рис 33.Патент на корисну модель. Пробіотик «Субалін»
9. Болоховський В.В., Бойчук В.М., Кучерявий В.П., Рудик О.О.
Кормова добавка з пробіотичною дією «Пробіолакт». Патент на корисну
модель UА93326U А23К 1/18. Бюл. 18. 25.09.2014.

Рис 34.Патент на корисну модель. Кормова добавка
з пробіотичною дією «Пробіолакт»
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Цитування наукових публікацій:

Рис. 35. Профіль професора Кучерявого В.П. у «Google Scholar»

Рис. 36.Міжнародний ідентифікатор автора ORC ID(0000-0002-1167-716)
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Рис. 37. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID, який
інтегрується з наукометричною базою WebofScience(WoS) L-7077-2018
Участь у науково-дослідній роботі:
Ініціативні тематики:
Ініціативна тематика НДР:
«Дослідження

механізму

впливу

мікробіологічних,

пробіотичних,

пребіотичних, фітобіотичних кормових добавок на організм лабораторних с.-г.
тварин та птиці», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної
і

економічної

інформації

(УкрІНТЕІ)

з

присвоєнням

державного

реєстраційного номера (0119U001437). 09.03.2020 року ініціативну тематику
закрито у зв’язку із закінченням терміну її дії (0220 U102108).
«Вивчення технологічних особливостей утримання та механізму впливу
сучасних кормових добавок на виробництво екологічно чистих продуктів в
тваринництві, звірівництві та бджільництві», яка затверджена Українським
інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) з
присвоєнням державного реєстраційного номера (0119U103841), термін
виконання: грудень 2019 року – грудень 2024 року. Посада НПП у тематиці
(керівник).
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО
ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ
Наукові

інтереси:тваринництво,

шиншилівництво,

кролівництво,

хутрове звірівництво, бджільництво, технології виробництва продуктів
тваринництва, технологія виробництва продуктів бджільництва, пребіотичні,
пробіотичні та симбіотичні препарати.
Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами:
1.

Кількість

аспірантів,

над

якими

здійснюється

наукове

керівництво:
Салюк Олександр Олександрович, аспірант державної форми навчання
з відривом від виробництва зі спеціальності 204 технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва. Тема дисертації: «Вплив різних чинників
на збереженість та підвищення продуктивності бджолиних сімей».

Рис 38. З аспірантом державної форми навчання з відривом від
виробництва зі спеціальності 204 технологія виробництва
і переробки продукції тваринництва Салюком О.О., 15.11.2019 р.
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Скрипник Сергій Вікторович,аспірант контрактної форми навчання без
відриву від виробництва зі спеціальності 204 технологія виробництва і
переробки

продукції

тваринництва.

Тема

дисертації:

«Використання

пробіотичної кормової добавки для покращення життєздатності та підвищення
продуктивності бджолиних сімей».

Рис 39. Аспірант контрактної форми навчання без відриву
від виробництва зі спеціальності 204 технологія виробництва
і переробки продукції тваринництва Скрипник С.В. під час
процесу відкачування меду на базі навчальної пасіки
Чернятинського фахового коледжу ВНАУ, 10.06.2020 р.

2. Формування індивідуального плану роботи аспіранта:
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Рис. 40. Індивідуальний навчальний план роботи
аспірантаСалюка О.О.
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Рис. 41. Індивідуальний навчальний план роботи
аспіранта Скрипника С.В.
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Рис42. Під час обговорення індивідуального плану роботи
аспіранта, 27.10.2019 р.
3. Проведення спільних досліджень з аспірантом Салюком О.О.:
Об’єкт дослідження – процес розробки нових технологічних прийомів
по збереженості та підвищенню продуктивності бджолосімей української
степової породи.
Предмет дослідження– продуктивність бджолородин, сила сімей станом
на осінню та весняну ревізії, економічна ефективність виробництва продукції
бджільництва за використання нових елементів в годівлі та підгодівлі,
порівняння ефективності прийомів у догляді за бджолородинами та їх вплив
на збереженість та продуктивність.
Методи дослідження: технологічні (дослідження існуючої технології по
годівлі та догляду та розробка нових методів підвищення продуктивності та
зимостійкості медоносних бджіл), зоогігієнічні (конструктивні елементи
вуликів, параметри вентиляції),генететичні (застосування чистопородних
бджоломаток та порівняння їх продуктивності), біохімічні (активність
ферментів), хімічні (зоохіманаліз кормів і підмору бджіл), статистичні
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(біометрична обробка цифрових даних), аналітичні (огляд літератури та
узагальнення досліджень), виробнича апробація.
Опрацьовано методики «Груп-аналогів», «Моніторинг», «Визначення
породної приналежності», «Мікроскопічна морфометрія за кубітальним
індексом». Проводиться спостереження за групами – аналогами бджолородин,
впливу біологічно активного препарату на стан зимівлі та розвитку, а також
стійкість передачі спадкової інформації та господарсько корисних ознак
бджоломатками української степової породи бджіл.
На даний момент базою проведення досліджень є навчальна пасіка
кафедри

технології

виробництва

продуктів

тваринництва

факультету

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії
Вінницького національного аграрного університету, також співпрацюємо з
БТУ-центром,

м. Ладижин,

та

громадською

організацією

«Товариство

матководів-селекціонерів української степової породи бджіл».

Рис.43. Обговорення методів проведення
науково-господарського досліду, 20.11.2019 р.
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Рис.44. Підготовка до закладення науково-господарського
досліду, 04.05.2020 р.

Рис.45. Під час вивчення умов для проведення науковогосподарських дослідів, 15.05.2020 р.
4. Проведення спільних досліджень з аспірантом Скрипником С.В.:
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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 рокускладено 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.
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Рис.46. Закладання науково-господарського досліду, 21.06.2020 р.
З метою вивчення новітнього устаткування для забезпечення якісного
ведення господарства спільно з аспірантами 26вересня 2019 року відвідали
Міжнародну

агропромислову

виставку

«AgroExpo-2019»

в

м.

Кропивницькому.

Рис. 47. Міжнародна агропромислова виставка «AgroExpo-2019»
в м. Кропивницькому, 26.09.2019 р.
41

Рис. 48. Міжнародна агропромислова виставка «AgroExpo-2019»
в м. Кропивницькому, 26.09.2019 р.
19-20 жовтня 2019 року разом із аспірантами взяли участь у семінарі
Обласного об’єднання «Полтавський пасічник» на тему «Медові обжинки» та
Всеукраїнському жіночому форумі «Пані Бджілка», де мали змогу перейняти
практичний досвід провідних пасічників України, з’ясувати актуальні питання
ведення господарства, догляду за бджолиними фермами тощо.

Рис.49. Учасники семінару Обласного об’єднання«Полтавський пасічник»
на тему «Медові обжинки», 19-20.10.2019 р.
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Рис. 50. Участь у семінарі Обласного об’єднання
«Полтавський пасічник» на тему «Медові обжинки», 19.10.2019 р.
29жовтня 2020 року відвідали Міжнародну агропромислову торговельну
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виставку «ІнтерАГРО» в м. Києві.

Рис. 51. Міжнародна агропромисловаторговельна виставка
«ІнтерАГРО»в м. Києві, 29.10.2020 р.
З метою вивчення передового досвіду господарської діяльності з
бджільництва 7листопада 2020 року разом з аспірантами відвідали одну із
найбільших і найпрогресивніших приватних пасік України, яка заснована
30.03.2002 р. у Ружинському районі Житомирської області.

Рис. 52. Приватна пасіка, Ружинський р-н, Житомирська обл.,07.11.2020 р.
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Рис. 53. Приватна пасіка, Ружинський р-н, Житомирська обл.,
07.11.2020 р.
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Кількість захищених аспірантами дисертацій:
Під керівництвом Кучерявого В.П.захищено 2 кандидатських дисертацій:
1. Трачук Є.Г. за темою «Обгрунтування використання пробіотичного
препарату в годівлі свиней», 2014 р. за спеціальністю 06.02.02 – годівля
тварин і технологія кормів.
2. Бойчук В.С. за темою «Ефективність використання кормових добавок
із пробіотичною та пребіотичною діями у годівлі молодняку свиней», 2018 р.
за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.
Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:
1. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
сільськогосподарських наук Недашківського В.М. на тему: «Теоретичне і
практичне обґрунтування використання у годівлі бджіл часткових замінників
вуглеводного і білкового корму», 2021 р., за спеціальністю 06.02.02 – годівля
тварин і технологія кормів.

Рис. 54. Робота офіційного опонента дисертації
на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських
наук Недашківського В.М., 12.05.2021 р.
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА
Курси підвищення кваліфікації:
1. 19.03.2018 – 05.04.2018 рр. – курси підвищення кваліфікації на базі
ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і
природокористування
«Інноваційна

України

за

спрямованість

навчально-тематичною
педагогічної

програмою

діяльності»(свідоцтво

СС00493706/00598-18, реєстраційний номер – 5958 від 05.04.2018 р.).

Рис. 55. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Національному
університеті біоресурсів і природокористування України з інноваційної
спрямованості педагогічної діяльності
2. 29.10.2019 – 30.10.2019 рр. –семінар з підвищення кваліфікації на
тему: «Актуальні проблеми методики викладання» під час обласного
методичного об’єднання викладачів іноземних мов, як доповідач (сертифікат –
реєстраційний № 27 від 30.10.2019 р.).
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Рис 56. Сертифікат учасника семінару з підвищення кваліфікації
на тему: «Актуальні проблеми методики викладання»
3. 31.10.2019 р. – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Органічне агровиробництво: освіта і наука» на базі Науково-методичного
центру

вищої

та

фахової

передвищої

освіти

(сертифікат

НМЦ

38282994/№1505-19 від 31.10.2019 р.).

Рис 57. Сертифікат учасника ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука»
4. 12.11.2019 – 13.11.2019 рр. – семінар з підвищення кваліфікації на
тему: «Дуальна освіта, як форма підвищення конкурентоздатності» під час
обласного методичного об’єднання викладачів транспортних дисциплін
(сертифікат – реєстраційний № 33 від 13.11.2019 р.).
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Рис 58. Сертифікат учасника семінару з підвищення кваліфікації
на тему: «Дуальна освіта, як форма підвищення конкурентоздатності»
5. 15.11.2019 р. – засідання Ради директорів коледжів і технікумів
Вінницької області «Шляхи реалізації методологічних засад наукової
діяльності в закладах фахової передвищої та вищої освіти» на базі Барського
гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (сертифікат
– серія МК№19.11-76 від 15.11.2019 р.).
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Рис 59. Сертифікат учасника засідання Ради директорів коледжів і
технікумів Вінницької області «Шляхи реалізації методологічних засад
наукової діяльності в закладах фахової передвищої та вищої освіти»
6. 23.03.2020 – 27.03.2020 рр. – підвищення кваліфікації педагогічних
працівників

за

навчально-тематичною

програмою

з

інноваційної

спрямованості педагогічної діяльності на базі Навчально-наукового інституту
неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і
природокористування України (сертифікат № СС 00493706/000549-20,
реєстраційний номер 549).

Рис 60. Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників на
базі ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету
біоресурсів і природокористування України
7. 08.01.2021 – вебінар «Цифрові інструменти Googleдля організації
ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час
дистанційного навчання» на базі ТОВ «Академія цифрового розвитку»
(сертифікат № В-0121-4849).

50

Рис 61. Сертифікат про участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для
організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього
процесу під час дистанційного навчання»

РОЗДІЛ 5. ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ
1. Трудова відзнака: Знак Пошани.

Керівник наукової роботи, професор
51

кафедри технології виробництва
продуктів тваринництва

Кучерявий В.П.

Завідувач кафедритехнології виробництва
продуктів тваринництва
Царук Л.Л.
Заступник декана факультету
ТВіППТтаВ з навчальної роботи,
доцент

Огороднічук Г.І.

Заступник декана факультету
ТВіППТтаВ з наукової роботи,
доцент

Разанова О.П.

Декан факультету технології
виробництва і переробки продукції
тваринництва та ветеринарії

Ушаков В.М.
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