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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Сироватко Катерина 

Максимівна 

 

Електронна пошта:surovatko@vsau.vin.ua 

ORCID:0000-0003-4250-0487 

Researcher ID: L-6666-2018 

Google Scholar: 

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

=Y01UBrkAAAAJ&hl=uk 

Робоча адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, навчальний корпус № 4. 

Дата та місце народження: 

08.12.1962 р., с. Очитків, Липовецького району Вінницької області. 

Освіта: 

У 1980 р. закінчила Очитківську середню школу, Оратівського району, 

Вінницької області; 

У 1983 р. закінчила Іллінецький радгосп-технікум з відзнакою  за  

спеціальністю «Зоотехнія»; 

У 1989 р.  закінчила Українську ордена Червоного прапора 

сільськогосподарську академію з відзнакою за  спеціальністю 

«Зооінженерія»; 

1992-1995 рр. –аспірантура Інституту кормів УААН за спеціальністю  

06.02.02–годівля тварин і технологія кормів; 

12.12.1996р. - захистила кандидатську дисертацію за темою: 

«Продуктивність та структурні зміни органів травлення бичків при 

згодовування кормових добавок» в Спеціалізованій Вченій Раді Інституту 

кормів УААН та здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських  

 

mailto:surovatko@vsau.vin.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user
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наук за спеціальністю 06.02.02. – годівля тварин і технологія кормів (диплом 

КН №012290); 

20.06.2002р. – отримала атестат доцента кафедри годівлі тварин і технології 

кормів Вінницького державного аграрного університету ( ДЦ №0047778). 

 

Науковий ступінь:  

Кандидат сільськогосподарських наук. Тема кандидатської дисертації:  

«Продуктивність та структурні зміни органів травлення бичків при 

згодовування кормових добавок». Спеціальність – 06.02.02–годівля тварин і 

технологія кормів, 1996 р., Інституту кормів УААН, м. Вінниця. Науковий 

керівник: Кулик М.Ф., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 

УААН. 

 

Вчене звання: 

Доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів, 20.06.2002 р. 

 

 

Трудова діяльність: 

1983 –1983 рр. – зоотехнік з племінної справи колгоспу «Родина» с. Стара 

Прилука Липовецького району Вінницької області; 

1989–1992 рр. – зоотехнік-селекціонер дослідного господарства Іллінецького 

радгоспу-технікуму; 

1992–1993 рр. – лаборант кафедри годівлі сільськогосподарських тварин 

Вінницького державного аграрного університету; 

1993-1995рр. – зав. лабораторіями кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького державного аграрного університету; 

1995-1998 рр. –асистент кафедри годівлі тварин і технології кормів 

Вінницького державного аграрного університету; 

1998-2001 рр. –старший викладач кафедри годівлі тварин і технології кормів 

Вінницького державного аграрного університету; 

2001 рр.  - по теперішній час – доцент кафедри годівлі сільськогосподарських 

тварин та водних біоресурсів Вінницького національного аграрного 

університету. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дисципліни, які викладає НПП: годівля тварин і технологія кормів; 

технологія кормів та кормових добавок; технологія кормів з основами 

кормовиробництва; біотехнологія; годівля риб; технологія виробництва 

продукції аквакультури; біологічні основи рибництва; методика досліджень у 

рибництві; основи акваріумістики. 

 

Методичні вказівки 

1. Сироватко К.М.  Годівля тварин і технологія кормів. Методичні 

вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи студентів 

заочної форми навчання спеціальності 204 – «Технологія  виробництва і 

переробки продукції тваринництва».  Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018.  79c. 

2. Сироватко К.М., Вугляр В.С. Годівля тварин і технологія кормів. 

Методичні  до виконання лабораторних робіт  для студентів спеціальності 

204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.  Вінниця: 

ВЦ ВНАУ, 2018. 100 с. 

3. Сироватко К.М., Вугляр В.С. Годівля тварин і технологія кормів. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денної форми 

навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва».  Вінниця, 2019.  31 с. 

4. Сироватко К. М. Технологія кормів та кормових добавок. Методичні 

вказівки для  виконання практичних робіт студентів  другого магістерського 

освітнього ступеня   cпеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020, 56 с. 

5. Сироватко К.М. Методика дослідної справи». Методичні рекомендації 

для практичних занять та самостійної роботи  для здобувачів галузі знань: 20 

«Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», ступеня вищої освіти: 

доктор філософії. Вінниця: ВВ ВНАУ, 2021. 60 с. 
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Основні публікації: 

 
Навчальні посібники 

1. Сироватко К.М., Зотько М.О. Технологія кормів та кормових 

добавок: навчальний посібник.  Вінниця, ТОВ «Друк», 2020. 269с. 

  
Рис. 1. Технологія кормів та кормових добавок: навчальний посібник, 

2020р. 

 

2. Білявцева В.В., Мушит С.О., Сироватко К.М. Основи 

акваріумістики: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. 232 с.  

  
 

Рис.2.  Основи акваріумістики: навчальний посібник, 2020р. 
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Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

1. Shevchuk T.V., Kateryna S. M., Svetlana O. M., Nadezhda N. V. The 

degree of residual invasion after infection with Anisakiasis fish of various culinary 

processing.Carpathian Journal of Food Science and Technology. Technical 

University of ClujNapoca, Romania. 2020.  V.12 (2).  Р. 125-133 (Web of 

Science). 

2. Syrovatko, K. M., & Vuhliar, V. S. (2021). The effect of additives 

with essential oils on the productivity of young pigs.  Regulatory Mechanisms in 

Biosystems, 12(1), 92–95. doi:10.15421/022114. (Web of Science). 

 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Сироватко К.М. Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному 

раціоні дійних корів. Аграрна наука і харчові технології. Зб.наук.пр.ВНАУ . 

Вип. 5(108). Т2. 2019. С.38-49. 

2. Сироватко К.М. Ефективність використання сінажу із однорічної 

бобово-злакової сумішки в годівлі ремонтних телиць. Аграрна наука і 

харчові технології. Зб.наук.пр.ВНАУ . Вінниця. 2019. Вип.4(107). Т1. С.50-

59. 

3. Сироватко К.М.  Influence of quality of silage from rye and typhon 

mixture on milk productivity of cows. Аграрна наука і харчові 

технології.Зб.наук.пр.ВНАУ . Вінниця.  2019. Вип.1 (104).  С.65-73. 

4. Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. Вплив вологості 

сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та 

енергетичну цінність люцернового силосу. Аграрна наука та харчові 

технології. Зб. наук. пр. ВНАУ.  Випуск 3(102).  2018.  С.75-85. 

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

вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві. Науковий вісник ЛНУВМБ 

імені С.З. Ґжицького. 2018. т 20.  № 84. 

6. Сироватко К.М. Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на 

перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Аграрна наука 

та харчові технології.Зб. наук. пр. ВНАУ. Вінниця. 2018.  Вип.1(100). С.35-

41. 

7. Сироватко К.М., Курнаєв О.М. Продуктивність корів при 

використанні люцерно-суданкового силосу, заготовленого з біологічним 

консервантом. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ. 

Вінниця. 2017. Вип.4(98). С.78-83. 
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8. Курнаєв О.М., Сироватко К.М. Молочна продуктивність корів при 

згодовуванні сінажу з люцерни, заготовленого за рулонною технологією з 

різними консервантами. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. 

ВНАУ.  Вінниця. 2017. Вип.2(96).С.31-39. 

9. Сироватко К.М. Вплив біологічного консерванту на якість та 

продуктивну дію сінажу Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. 

ВНАУ.  Вінниця . 2016. Вип.1(95). С.90-96. 

10. Курнаєв О.М., Сироватко К.М., І. О. Виговська, Л. О. Гончар . 

Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні 

сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової. Корми і 

кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.  

Вінниця.2017. №84. С. 194-201. 

11. Курнаєв О.М., Сироватко К.М. Ефективність застосування 

бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні 

люцерни. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ.  

Вінниця . 2016. Вип.2(92). С.69-74. 

12. Курнаєв О.М., Сироватко К.М.  Перетравність поживних речовин 

і продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової.  

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю 

ресурсів АПК. Дніпропетровськ. 2016. Т.4. №1, С. 108-114. 

13. ЗотькоМ.О.,Сироватко К.М., Марценюк Н.О. Стан іхтіофауни 

сандракського водосховища. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. 

пр. ВНАУ.    Вінниця. 2016.  Вип.2(92). С.197-203. 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. Сироватко К.М. Ефективність використання в раціонах корів 

кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом. The 

scientific heritage. 2020.  No 48, p. 3.  Р. 13-18.  

2. Cироватко К.М., Вугляр В.С. Забійні показники свиней при 

згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями. Slovak international 

scientific journal. 2019. №29. VOL.2. P.27-32. 

 

Участь у конференціях 

 

1. Сироватко К.М. Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні технології виробництва та переробки продукції тваринництва» 

25 жовтня 2018 р. ВНАУ. Тема доповіді: «Вплив вологості сировини та доз 
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консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність 

люцернового силосу». 

2. Сироватко К.М. Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у 

виробництво продукції бджільництва». 21-22 березня 2019 р. Чернятинський 

коледж ВНАУ. Тема доповіді: «Тифон – перспективна кормова і медоносна 

культура». 

 3. Сироватко К.М. Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві» 3-4 

квітня 2019р. Київ-НУБІП. Тема доповіді:  «Ефективність використання 

силосу із злаково-хрестоцвітої сумішки в годівлі корів». 

 4. Сироватко К.М. Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і 

безпечність харчових  продуктів». 16-18 травня 2019р. Житомир: ЖНАЕУ. 

Тема доповіді: «Показники якості сінажу залежно від фази розвитку люцерни 

та використання  біологічного консерванту». 

 5.Сироватко К.М. Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 24-25 жовтня 

2019р.  Вінниця. ВНАУ. Тема доповіді: «Житньо-люцерновий силос у 

повнозмішаному раціоні дійних корів». 
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Цитування наукових публікацій: 

 

 
 

Рис. 3. Профіль доцента Сироватко К.М. у «GoogleScholar» 

 

 
 

Рис.4. Міжнародний ідентифікатор автора ORCIDID (0000-0003-4250-0487) 
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Рис. 5. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою WebofScience (WoS)(Т-3264-2018) 

 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

 

1. Ініціативні тематики: 

 «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 2017року -грудень 2021року.  

Посада НПП у тематиці (керівник НДР, співвиконавець). 

Замовник: ВНАУ. Фінансування: 50 тис.грн. 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Наукові інтереси:  

Вдосконалення технології заготівлі кормів та визначення їх 

продуктивної дії. Ефективність використання біологічно-активних добавок в 

годівлі сільськогосподарських тварин. 

 

Робота з аспірантами: 

 

Кількість аспірантів: 

1. Вугляр Василь Сергійович – аспірант 2-4 року навчання, 

спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

Тема дисертації: «Продуктивність, перетравність корму та якість 

м’яса свиней за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки» 

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта формувався на 1-му 

році навчання з керівником Гуцолом А.В. 

 

Організація та проведення педагогічної практики аспіранта, де 

керівником практики є науковий керівник аспіранта: 

Результати відкритого заняття обговорено на засіданні кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин і технології кормів, протокол №5 від 29. 

09.2020 р. 

Рис.6. Консультація з аспірантом Вуглярем В.С.  
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Рис.7. Відвідування відкритого заняття аспіранта Вугляра В.С. 

  

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Стажування: 

10.11.2020 – 18.12.2020 рр. – стажування на базі ДП «ДГ «Шевченківське» 

Київської області, Інститут біоенергетичних культур  і цукрових буряків 

НААН України ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».  

 
Рис. 10. Стажування в ДП «ДГ «Шевченківське» ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум» 
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Рис. 11.Довідка про впровадження результатів науково-дослідної роботи в 

ДП ДГ Шевченківське Тетіївського району Київської  області 
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Курси підвищення кваліфікації: 

 

22.03.2010 – 02.04.2010 рр. – підвищення кваліфікації наукових 

працівників при Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України ННІ післядипломної освіти за напрямом 

«Годівля сільськогосподарських тварин» (свідоцтво 12 СПК 668547 від 

02.04.2010 р.);  

18.10.2010 – 22.10.2010 рр. – підвищення кваліфікації наукових 

працівників при Інституті свинарства імені О.В. Квасницького НААН 

України  за спеціальністю  «Годівля свиней і технологія кормів», 

«Розведенння та селекція тварин» (посвідчення  № 0040 від 22.10. 2010р. 

18.11.2013–30.11.2013 рр. – підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників  в Національному університеті  харчових 

технологій  за напрямом «Рибництво». Захистила випускну роботу на тему 

«Забруднення водойм та токсикози риб». ( свідоцтво 12СПК 946276  від 30 

11. 2013р. ). 

23.03.2015– 27.03.2015рр. – підвищення кваліфікації працівників 

наукових  установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних 

вищих навчальних закладів  (сертифікат №11 27.03.2015р.). Опрацьовано 

теми щодо інформаційного забезпечення управління розвитком 

біоенергетики в Україні. 
 

 
 

          Рис. 12. Сертифікат підвищення кваліфікації в Інституті кормів та 

сільського господарства Поділля НААН України 
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Рис.13. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної 

освіти 

 

 

Рис.14. Посвідчення про підвищення кваліфікації в Інституті 

свинарства імені О.В. Квасницького НААН України 
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Керівник наукової роботи, доцент кафедри годівлі  

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Сироватко К.М.                                                                              -----------------= 

 

Завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів, Сироватко К.М.                                            -------------------- 

 

Заступник декана факультету ТВіППТ та В 

з навчальної роботи, доцент Огороднічук Г.М.                        -------------------- 

 

Заступник декана факультету ТВіППТ та В 

з наукової роботи, доцент Разанова О.П.                                    -------------------- 

 

Декан факультету ТВіППТ та В, 

доцент Ушаков В.М.                                                                      -------------------- 

 

 

 


