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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

21  березня 

четвер 

Чернятинський коледж 

Вінницького національного аграрного університету 

700 – 900 заїзд і поселення учасників конференції;  

  

900-1000 

 

реєстрація учасників конференції /вітальна кава (центральний  

вестибюль палацу Вітославських-Львових)  

  

1000-1200 пленарне засідання (зала засідань, корпус №1) 

  

1210-1230 перерва  

  

1230-1400   пленарне засідання (зала засідань, корпус №1) 

  

1400-1430 обідня перерва (їдальня коледжу, корпус №2) 

  

1430 -1600 робота секцій  

 Секція 1. Стан, перспективи розвитку та переробка продукції 

бджільництва (зала засідань, корпус №1) 

Секція 2. Екологічна безпека продукції бджільництва та сучасні 

методики оздоровлення бджолиних сімей (зала засідань, корпус №1) 

Секція 3. Відродження кормових медоносних культур при сучасному 

веденні сільського господарства (аудиторія № 22, корпус №2) 

Секція 4. Механізація виробничих процесів в бджільництві(аудиторія 

(аудиторія № 22, корпус №2) 

Секція 5. Економічна ефективність сучасних технологій виробництва 

продукції бджільництва (аудиторія № 26, корпус №2) 

Секція 6. Перспективні технології виробництва сільськогосподарської 

продукції (аудиторія № 25, корпус №2) 

  

1600 -1630 підсумки роботи конференції, закриття конференції 

  

1630 дружня вечеря  

  

22 березня 

п’ятниця 

 

 

 

 

Ознайомлення з матеріально-технічною базою Чернятинського 

коледжу ВНАУ, екскурсія по  палацу і парку садиби Вітославських-

Львових,  дегустація продукції бджільництва на навчальній пасіці 

коледжу.  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10:00 – 14:00 

(зала засідань, корпус №1) 

 

10.00-10.10 

 

 «Вступне слово, привітання учасників конференції» 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних наук,  

професор, академік НААН, президент Вінницького національного  

аграрного університету 

  

10.10-10.20  «Привітання учасників конференції» 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських  

наук, доцент, ректор Вінницького національного аграрного  

університету 

  

10.20-10.30  «Привітання учасників конференції» 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент,  

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності  

Вінницького національного аграрного університету 

  

10.30-10.35 «Роль майбутніх фахівців-бджолярів у розвитку галузі бджільництва 

України» 

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва 

Вінницького національного аграрного університету, директор Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

  

10.35-10.40 «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва» 

КОПИЛОВА Катерина Вячеславівна, доктор сільськогосподарських наук, 

заступник директора з зовнішніх зв’язків та інформаційного забезпечення 

Інституту продовольчих ресурсів НААН України 

  

10.40-10.45 «Актуальні питання галузі бджільництва України» 

МИКИТЮК Іван Григорович, директор ТОВ «Сільськогосподарське 

підприємство «Мед Поділля»» 

  

10.45-10.50 «Освітнє, наукове  забезпечення галузі бджільництва України» 

ПОВОЗНІКОВ Микола Гаврилович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри конярства і бджільництва Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

  

10.50-10.55 «Особливості механізації процесу викачки меду в умовах дрібнотоварних 

пасік» 

ГУНЬКО Ірина Василівна, кандидат технічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної та навчальної роботи Вінницького національного 

аграрного університету 
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10.55-11.00 «Перспективні технології виробництва продукції бджільництва» 

ЛІСНІЦЬКИЙ Андрій Андрійович, голова спілки бджолярів Жмеринського 

району 

  

11.00-11.05 «Розвиток галузі бджільництва – джерело структури продовольчої 

безпеки» 

СКОРОМНА Оксана Іванівна,  кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент Вінницького національного аграрного університету 

  

11.05-11.10 «Оздоровлення бджолиних сімей з використанням рослинних препаратів» 

ВОЛКОТРУБ Надія Василівна, викладач вищої категорії, викладач-

методист Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

  

11.10-11.15 

 

«Діяльність та перспективи розвитку навчально-практичного центру з 

підготовки кваліфікованих робітників за професією «Бджоляр»» 

НАГОРНИЙ Володимир Миколайович, спеціаліст, директор ПТУ №14 смт 

Вороновиця ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

  

11.15-11.20 

 

«Визначення нітрофуранів у меді за допомогою рідинної хроматографії 

високого тиску – тандемної масспектрометрії» 

ЯРЕМЧУК Олександр Степанович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Вінницького 

національного аграрного університету 

  

11.20-11.25 

 

«Впровадження сучасних технологій у бджільництві та використання їх в 

профтехосвіті» 

СЕНЧУК Наталія Дмитрівна, магістр-дослідник, викладач першої категорії, 

директор Державного навчального закладу «Гадяцьке аграрне училище» 

  

11.25-11.30 

 

«Виготовлення питного меду на навчальній базі Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету» 

СКРИПНИК Сергій Вікторович, фахівець з бджільництва Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

  

11.30-11.35 

 

«Наукова діяльність молодих учених НУБіП України» 

АДАМЧУК Леонора Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри конярства і бджільництва Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

  

11.35-11.40 

 

«Метаболізм та дія оксиметилфурфуролу меду» 

ШЕВЧУК Тетяна Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького національного аграрного університету 
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11.40-11.45 

 

«Практична підготовка фахівців з бджільництва в Чернятинському 

коледжі Вінницького національного аграрного університету» 

ВОЛКОТРУБ Сергій Олександрович, викладач вищої категорії, викладач-

методист Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

  

11.45-11.50 

 

«Продукція бджільництва в оздоровчому харчуванні» 

ОВСІЄНКО Світлана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 

  

11.50-11.55 «Інфекційні хвороби бджіл: заходи боротьби та профілактики» 

ФАРІОНІК Тарас Володимирович, кандидат ветеринарних наук, доцент 

кафедри харчових технологій і мікробіології Вінницького національного 

аграрного університету 

  

11.55-12.00 «Використання органічних кислот при оздоровленні бджолиних сімей»  

ЖУКОВСЬКА Тетяна Сергіївна, викладач вищої категорії Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

  

12.00-12.05 «Законодавчо-нормативна база, що регулює виробництво і споживання 

меду в Україні» 

ФІАЛКОВСЬКА Лариса Василівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри харчових технологій і мікробіології Вінницького національного 

аграрного університету 

  

12.05-12.10 «Актуальні проблеми розвитку галузі бджільництва» 

НОВГОРОДСЬКА Надія Володимирівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри харчових технологій і мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 

  

12.10-12.30 Перерва (брейк-кава) 

  

12.30-12.35 «Функціональні продукти – основа здорового харчування» 

СОЛОМОН Алла Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

харчових технологій і мікробіології Вінницького національного аграрного 

університету 

  

12.35-12.40 «Розвиток промислового бджільництва в сучасних умовах» 

БЕРЕЖНЮК Наталія Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету 

  

12.40-12.45 «Фактори впливу на продуктивність і виживання бджолиної сім’ї» 

ЦАРУК Людмила Леонідівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
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кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету 

  

12.45-12.50 «Сучасні методи отримання додаткової високоякісної продукції 

бджільництва» 

ОГОРОДНІЧУК Галина Михайлівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва 

Вінницького національного аграрного університету 

  

12.50-12.55 «Проблеми розвитку органічного бджільництва в Україні» 

ТРАЧУК Євген Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету 

  

12.55-13.00 «Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення 

життєдіяльності бджіл» 

РАЗАНОВА Олена Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету 

  

13.00-13.05 «Якість медів різного походження Вінницької області» 

ЗОТЬКО Микола Олесандрович, кандидат біологічних наук, доцент 

Вінницького національного аграрного університету 

  

13.05-13.10 «Роль архітектурної пам’ятки Вітославських-Львових в заснуванні 

спеціальності «Бджільництво» на теренах Поділля» 

ВОЛКОТРУБ Аркадій Олексійович, заступник директора з виховної роботи, 

заступник голови оргкомітету Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету.  

ВОЗНЮК Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету 

  

13.10-13.15 «Використання гідролізату соєвого борошна у бджільництві» 

ПОСТЕРНАК Леонід Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету 

  

13.15-13.20 «Перспективні технології виробництва сільськогосподарської продукції» 

МУШИТ Сергій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних 

біоресурсів Вінницького національного аграрного університету 

  

13.20-13.25  «Роль свіщевих маток в запиленні хрестоцвітих культур» 

ЦИГАНЧУК Оксана Борисівна, асистент кафедри технології виробництва  

продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету 
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13.25-13.30 «Соняшник звичайний – перспективи використання в галузі 

бджільництва» 

ДАЦЮК Інна Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького національного аграрного університету 

  

13.30-13.35 «Тифон – перспективна кормова та медоносна культура» 

СИРОВАТКО Катерина Максимівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницького національного аграрного університету 

  

13.35-13.40 «Біопрепарати – альтернативний захист сівних медоносів» 

НЕЧИПОРЕНКО Лілія Олександрівна, викладач вищої категорії 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

  

13.40-13.45 «Особливості проведення відбору та підбіру у бджільництві» 

ДОБРОНЕЦЬКА Валентина Олександрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення 

тварин Вінницького національного аграрного університету 

  

13.45-13.50 «Аналіз виробництва продукції бджільництва та перспективи розвитку 

галузі» 

ТОМЧУК Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, доцент 

Вінницького національного аграрного університету 

  

13.50-13.55 «Поведінка медоносної бджоли»  

КАЗЬМІРУК Лариса Василівна, кандидат сільськогосподарських наук,  

доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Вінницького 

національного аграрного університету 

  

13.55-14.00 «Комплексне використання бджолинних сімей» 

ГОРЯЧИЙ Василь Андрійович, викладач вищої категорії, викладач-методист 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

  

 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 

14:00 – 14:30  

(аудиторія № 22, корпус №2)
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РОБОТА СЕКЦІЙ 

14:30 – 16:00  

 

СЕКЦІЯ №1. СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА 

 (зала засідань, корпус №1) 

 

Голова секції: ГОРЯЧИЙ В.А., викладач вищої категорії, викладач-методист 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

Відповідальний секретар: ВОЛКОТРУБ А.О., викладач вищої категорії, Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

 

1.  

 

 

«Бджоли-осмії, та їх роль при запиленні плодових та овочевих культур» 

КОРШЕВНЮК С.П., старший викладач кафедри екології та охорони  

навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету 

  

2.  

 

 

«Профілактика отруєння бджіл пестицидами» 

ЯРЕМЧУК О.С., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

  

3.  «Загибель медоносних бджіл» 

АДАМЧУК Л. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

  

4.  

 

 

 

 

«Корисні властивості бджолиного хлібу»  

МИКОЛЮК В.В., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

ЖУКОВСЬКА Т.С., викладач вищої категорії Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

  

5.  «Сорбційні властивості меду» 

МАКСІМОВА І.М., кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач 

методист Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького 

національного агарного університету 

КАЗЬМІР В.А., спеціаліст вищої категорії, здобувач кафедри аграрного 

менеджменту Вінницького національного агарного університету 

  

6.  

 

 

 

«Вплив стимулюючих підгодівель сімей – виховательок на якість маток» 

ХМАРСЬКИЙ Т.Р., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

ВОЛКОТРУБ С.О., викладач вищої категорії, викладач-методист Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

  

7.  «Використання свіщевих маток в період весняного формування відводків» 

САЛЮК О.О.,  аспірант, пасічник Вінницького національного аграрного 

університету 

КУЧЕРЯВИЙ В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету, директор Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 
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8.  

 

«Вплив нарощування сили бджолиних сімей на якість зимівлі після медозбору 

соняшнику» 

СОКИРКО О.О., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

ВОЛКОТРУБ С.О., викладач вищої категорії, викладач-методист Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

  

9.  

 

 

 

 

«Можливості використання бджолиного підмору» 

СТРАТІЙЧУК В.В., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

ГОРЯЧИЙ В.А., викладач Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

  

10.  
 

 

 

 

«Прискорення весняного розвитку бджолиних сімей»  

ЦИМБАЛ О.С., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

ВОЛКОТРУБ Надія Василівна, викладач вищої категорії, викладач-методист 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

 

 

СЕКЦІЯ №2. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА СУЧАСНІ 

МЕТОДИКИ ОЗДОРОВЛЕННЯ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ 

(зала засідань, корпус №1) 

 

Голова секції: ЖУКОВСЬКА  Т.С., викладач вищої категорії, Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

Відповідальний секретар: ГУК Л.П., викладач вищої категорії, викладач-методист 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету  

 

1.  

 

«Якість квіткового пилку виробленого бджолами в умовах забруднення» 

ГУЦОЛ Г.В., старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Вінницького національного аграрного університету 

  

2.  

 

 

 

«Оцінка стану лісових нектороносно-пилконосних рослин, їх роль в 

сучасному бджільництві» 

РАЗАНОВА А.М., аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

3.  

 

 

«Оцінка стану сільськогосподарських нектароносних та пилконосних 

рослин в зоні інтенсивного землеробства» 

КОВКА Н.С., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

4.  

 

«Видове різноманіття рослин медоносів лісових екосистем Східного 

Поділля» 

ГУЦОЛ А.І., аспірант, фахівець 1-ої категорії деканату агрономії Вінницького 

національного аграрного університету 

  

5.  

 

«Безпечний захист медоносів» 

ПІЧКУР І.В., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету  

НЕЧИПУРЕНКО Л.О., викладач вищої категорії Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 
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6.  «Якість меду виробленого в умовах забруднення медоносних угідь 

важкими металами» 

РАЗАНОВ О.С., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

7.  

 

 

«Хімічний склад і харчова цінність меду». 

ОВСЯНИЙ А.Ю., студент Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

8.  

 

 

«Агроекологія для збереження бджільництва» 

ПЕТРУНЬКО Ю.С., студент Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

9.  

 

 

 

«Екологічні аспекти виробництва бджолиного обніжжя» 

АДАМЧУК Л.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

  

10.  «Реміза – важливий штучний біотоп хвойних екосистем та її роль у 

бортництві» 

ЛОГІНОВА С.О., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

 

 

 

СЕКЦІЯ №3. ВІДРОДЖЕННЯ КОРМОВИХ МЕДОНОСНИХ КУЛЬТУР ПРИ  

СУЧАСНОМУ ВЕДЕННІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

(аудиторія № 22, корпус №2 ) 

 

Голова секції: ЯЩУК О.М., викладач вищої категорії, викладач-методист Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

Відповідальний секретар: КРУК І.М., викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету. 
 

1.  

 

 

«Байварол – захист для бджіл та безпека для людей» 

ДАЦЮК І.В., кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів Вінницького 

національного аграрного університету 

  

2.  

 

 

«Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному 

землеробстві України»  

ТКАЧУК О.П., кандидат сільськогосподарських наук Вінницького національного 

аграрного університету 

ЦИГАНСЬКИЙ В.І., кандидат сільськогосподарських наук Вінницького 

національного аграрного університету 

  

3.  

 

 

«Шляхи поліпшення кормової бази бджільництва за рахунок вирощування 

проміжних культур в сівозміні» 

ТАРАСЕНКО Є.Ю., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 
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4.  

 

 

«Поліпшення кормової бази бджільництва» 

АКУЛЬОНОК О. І., студент-бакалавр Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

  

5.  

 
«Використання високопродуктивних рослин для бджільництва» 

АДАМЧУК Л. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

  

6.  «Використання високопродуктивних медоносних рослин для поліпшення 

кормової бази бджіл» 

БІНИК Є.О., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

ВОЛКОТРУБ Н.В., викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

 

 

 

СЕКЦІЯ №4. МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В БДЖІЛЬНИЦТВІ 

(аудиторія № 25, корпус №2) 

 

 

Голова секції: СТЕФАНІШЕН  М.В.,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

Відповідальний секретар: ВОЛКОТРУБ С.О., викладач вищої категорії, викладач-

методист Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

 

1.  

 

 

«Механізовані технології одержання перги» 

БУРЛАКА С.А., аспірант другого року денної, державної форми навчання 

Вінницького національного аграрного університету 

  

2.  «Розвиток процесу штампування обкочуванням на основі аналізу механіки 

формоутворення складнопрофільних виробів» 

КОЛІСНИК М.А., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

3.  

 

 

«Сучасні засоби механізації переробки продукції бджільництва» 

МЕЛЬНИК В.А., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету. 

ВОЛКОТРУБ С.А., викладач  Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

4.  

 

 

«Механізація вирощування медоносних культур» 

ТАРНАВСЬКИЙ О.А., студент Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету. 

СПЕНДОВСЬКИЙ О.Г., викладач вищої категорії Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 
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СЕКЦІЯ №5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА 

(аудиторія № 26,  корпус № 2) 

 

 

Голова секції: ДЯЧОК І.Й., спеціаліст вищої категорії Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

Відповідальний секретар: КОЛОМІЄЦЬ С.І. методист коледжу, cпеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

 

 

1.  

 

 

«Механізм ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва» 

МИРОШНІЧЕНКО О.В., аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

2.  

 

«Ефективність функціонування підприємств зернопродуктового 

підкомплексу: теоретичний аспект» 

ЮРЧЕНКО О.М., аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

3.  «Оцінка економічної цінності медоносних бджіл» 

ГУМЕНЮК Ю.В., аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

4.  

 

 

 

«Ефективність різних способів поліпшення та використання кормової 

бази бджільництва» 

САРАНА Ю.С., студент ОС «Бакалавр» Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

  

5.  

 

 

 

«Порівняльна оцінка бджолиних сімей та якість продукції за різних умов 

медозбору» 

ХАРЧЕНКО І.О., студент ОС «Бакалавр» Національного університету 

біоресурсів і природокористування України  

  

6.  «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

тваринництва» 

ПАВЛЮК М.М., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

7.  

 

 

«Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності 

сільськогосподарських підприємств.  
ПАВЛЮК І.О., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

8.  «Економічна ефективність сучасної сімейної пасіки» 

ТАРНАВСЬКИЙ В.В., студент Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

ДЯЧОК І.Й., спеціаліст вищої категорії, викладач Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

  

9.  «Екологічно-економічні аспекти виробництва органічного меду» 

ГУЦАЛЕНКО О.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та 

державного контролю Вінницького національного аграрного університету 
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10.  «Економічна ефективність вирощування ріпаку у сільському 

господарстві, зокрема як технічної культури та кормової бази для бджіл» 

ОХОТА Ю.В., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

11.  «Економічна ефективність виробництва продукції бджільництва»  

ГИРЕНКО Ю.В., викладач економічних дисциплін Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного 

університету 

БУРЯК Г.П., викладач економічних дисциплін Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного 

університету 

  

12.  «Стратегічні орієнтири ефективного виробництва продукції 

бджільництва» 

НОВОТНА Н.М., викладач вищої категорії Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

  

13.  «Формування кон’юнктури світового ринку меду: сучасний стан і 

перспективи для українських експортерів» 

ПІДГАЄЦЬ Л.В., викладач вищої категорії Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

  

14.  «Економічна ефективність використання ферментного препарату 

«Кемзайм»» 

МАТЕУШ І.М., викладач вищої категорії Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету  

БЕРЕЖНЮК Н.А., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного 

аграрного університету 

 

 

 

СЕКЦІЯ №6. ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

(аудиторія) 

 

Голова секції: ВОЛКОТРУБ С.А., викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету. 

Відповідальний секретар: МАТЕУШ І.М., викладач вищої категорії Чернятинського 

коледжу Вінницького національного аграрного університету. 

 
1.  «Вплив нового кормового фактора на продуктивність раньо-відлученого 

молодняку кролів» 

КУЧЕРЯВИЙ В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва Вінницького 

національного аграрного університету, директор Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 
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2.  «Екологічні основи виробництва харчових яєць у Вінницькій області» 

ЦАРУК Л.Л., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного 

університету 

ПРИСЯЖНЮК О.В., викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

3.  

 

 

 

 

«Дослідження окремих порід коней на можливість використання їх в 

іпотерапії» 

ПОСТЕРНАК Л.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного 

аграрного університету 

  

4.  «Технологічні особливості утримання молодняку шиншил» 

КУЧЕРЯВА М.Ф., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

5.  

 

 

 

 

«Використання лікувально-профілактичного пробіотика у годівлі курчат 

бройлерів» 

ЛИПКАНЬ О., магістр Вінницького національного аграрного університету 

ПОСТЕРНАК Л.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вінницького 

національного аграрного університету 

  

6.  

 

 

 

 

 

«Використання добавок мікробіологічного походження з метою підвищення 

якості сільськогосподарської продукції» 

ОГОРОДНІЧУК Г.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вінницького 

національного аграрного університету 

ЯЩУК І.І., викладач Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

  

7.  

 

 

 

 

«Особливості вирощування органічної садової суниці в умовах 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету» 

ТРАЧУК Є.Г., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вінницького 

національного аграрного університету 

ЯЩУК О.М., викладач-методист Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

8.  

 
«Перспективи розвитку молочної промисловості в Україні» 

ВІШТАК І.В., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри харчових 

технологій і мікробіології Вінницького національного аграрного університету 

  

9.  

 

 

 

 «Вивчення циклу розвитку мікробактерій за умов дефіциту поживних 

речовин» 

ВОЙЦІЦЬКА О.М., асистент кафедри харчових технологій і мікробіології 

Вінницького національного аграрного університету 

  

10.  
 

 

 

«Впровадження міжнародних систем стандартизації у харчовій 

промисловості» 

БОНДАР М.М., асистент кафедри харчових технологій і мікробіології 

Вінницького національного аграрного університету 
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11.  
 

 

«Безпечність молока: роль та важливість лабораторних досліджень» 

ФАБІЯНСЬКА О.Л., асистент кафедри харчових технологій і мікробіології 

Вінницького національного аграрного університету 

  

12.  
 

 «Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот»» 

ВУГЛЯР В.С., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

13.  
 

 

 

«Структурована вода та перспективи її використання для  

екологізація тваринництва» 

ТКАЧУК О.П., кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач 

Вінницького національного аграрного університету 

ДЕМЧУК О.А., аспірант Вінницького національного аграрного університету. 

  

14.  
 

«Шляхи удосконалення технології формоутворюючих процесів листового 

штампування» 

РЕКЕЧИНСЬКИЙ В.І. - аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

15.  
 

 

«Вплив промислової технології та адаптація дійних корів до умов 

виробництва» 

ГОЦУЛЯК С.В., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

16.  «Problems and prospects of rabbit development in Ukraine and Vinnytsya region» 

ЦИГАНЧУК О.Б., асистент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького національного аграрного університету 

БІЛОУС Валентина Іванівна, заступник директора з навчальної роботи 

Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету, 

голова оргкомітету. 

  

17.  
 

 

 

 

«Вдосконалення елементу технології роздачі кормів в молочному скотарстві» 

ДОБРОНЕЦЬКА В.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

СТЕФАНІШЕН М.В., викладач  Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

18.  
 

«Інтеграція інноваційних складових технології у процес вирощування 

ремонтних теплиць української чорно-рябої молочної породи»  

ВАРПІХОВСЬКИЙ Р.Л., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

  

19.  
 

 

 

 

 

«Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні міясних 

якостей української чорно-рябої молочної породи» 

КАЗЬМІРУК Л.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин  

КРУК І.М., викладач Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

  

20.  
 

 

«Дослідження якісного складу молока та його санітарного гігієнічне 

значення» 

ЧЕРВАНЬ В.І., аспірант Вінницького національного аграрного університету 
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21.  
 

 

 

«Аналіз застосування кормових добавок різної природи в годівлі 

сільськогосподарських тварин в Україні» 

ЛЬОТКА Г.І.., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач  кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин Вінницького національного аграрного 

університету 

  

22.  
 

 

« Кореляційний зв'язок і мінливість показників молочної продуктивності 

корів залежно від рівня продуктивності» 

ПОЛІЩУК Т.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

ветеринарії, гігієни та розведення тварин Вінницького національного аграрного 

університету 

  

23.  «Продуктивність якості корів української червоно-рябої молочної породи в 

умовах інтенсивного кормозабезпечення » 

СТОРОЖУК І.В., асистент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

Вінницького національного аграрного університету 

  

24.  
 

 

 «Оцінювання якості перги отриманої різними технологіями» 

АКУЛЬОНОК О. І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

  

25.  
 

 

 

 

«Вибір типу вулика і його виробництво» 

ПАВЛИК А.В., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

ГОРЯЧИЙ В.А., викладач Чернятинського коледжу Вінницького національного 

аграрного університету 

  

26.  
 

 

 

«Проблеми з породою Бакфаст в Україні» 

САМОТЕЙ Д.В., студент Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

ЖУКОВСЬКА Т.С., викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

  

27. «
»

» 

«Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах 

Правобережного Лісостепу України» 

АНТКО Р.А., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

28.  «Стратегічні аспекти управління технологічним розвитком 

сільськогосподарського підприємства» 

КОВАЛЬЧУК В.В., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

ЛУЦЯК В.В., доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент 

Вінницького національного аграрного університету 

  

29.  «Підвищення ефективності та якості промислового птахівництва» 

ПОПОВ І.І., викладач, спеціаліст Ладижинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

ТИХОНОВА Т.І., викладач, спеціаліст вищої категорії  Ладижинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

ПОДОЛЯН В.Ю., викладач, спеціаліст вищої категорії  Ладижинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 
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30. «
» 

«Поїдаємість силосу з кукурудзи при обробці його консервантами» 

ЗЕЛІНСЬКА І.П., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

31.  «Інновації у виробництві сільськогосподарські продукції» 

ФУШТЕЙ Л.Л., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

32.  «Органічне вирощування моркви – основа здорового харчування людини» 

ВДОВИЧЕНКО І.П., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

33.  «Теоретичні підходи до визначення категорії «сільські території»» 

КОСТЮЧЕНКО Д.Л., асистент кафедри економіки Вінницького національного 

аграрного університету 

  

34.  «Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори 

урбоекосистем  Вінницької області» 

ДУДНИК-ТАНАСЮК Є.Г. аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

35.  «Використання біопрепаратів при вирощуванні капусти брюссельської» 

ІВАНОВИЧ О.М., аспірант Вінницького національного аграрного  

університету 

  

36.  «Використання біопрепаратів при вирощуванні ярого ячменю в умовах 

правобережного Лісостепу України» 

ТИНЬКО В.В., аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

37.  «Розробка дробильно-сушильного агрегата для рослинної сировини» 

ЧУЙКО С.Л., аспірант Вінницького національного аграрного університету  

  

38.  «Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні» 

ВОЗНЮК О.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного 

університету 

  

39.  «Елементи сучасних технологій вирощування гороху посівного в умовах 

Лісостепу Правобережного. Стан та перспективи галузі» 

МОСТОВЕНКО В.В., аспірант Вінницького національного аграрного 

університету 

  

40.  «Впровадження ресурсозберігаючих та інноваційних технологій у 

кормовиробництво»  

ТКАЧЕНКО Т.Ю. аспірант Вінницького національного аграрного університету 

  

16:00 – 16:30 

ПІДСУМКИ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

16:30 

ДРУЖНЯ ВЕЧЕРЯ 
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ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ  

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

23124  вул. Графа Львова, 28  с. Чернятин, 

Жмеринський район, Вінницька область 
 


