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СЕКЦІЯ №6. ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

(аудиторія № 25, корпус №2)

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

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
ПРИСЯЖ НЮ К 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 і метою 
підвищення якості сільськогосподарської продукції»
ОГОРОДНІЧУК І М. КПІІДЦДІП СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ наук, доцент 
Вінницького національного пі рпрного уміисрс итегу
ЯЩ УК І.І., викладач Чсрші мінського коледжу Вінницького національного 
аграрного університету

7. «Перспективи розвитку молочної промисловості в Україні»
ВІШТАК 1В., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 
харчових технологій і мікробіології Вінницького національного аграрного 
університету
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СХЕМА ДОСЛІДУ

Група Тривалість 
періоду, д іб

К ількість
курчат

О собливості годівлі

1 -контрольна 42 50 О Р (повнорац іонний  комбікорм)

3-дослідна 42 50 ОР + «Целозим» у дозі 0,015 %  до маси корму



Забійні показники курчат-броилерів, г

П оказник
І-контрольна ІІІ- дослідна

П ередзабійна ж ива м аса 2788,7±52,2 3161,5±45,0**

М аса непатраної туш ки 2521,0±74,5 2883,2±67,1*

М аса напівпатраної туш ки 2184,7±36,1 2532,0±46,8**

М аса патраної туш ки 1963,5±27,8 2245,5±54,3**

Вірогідність різниці: * Р<0,05; ** Р<0,01



Маса їстівних внутрішніх органів тушок 
курчат бройлерів (М±т, п=4)

П оказник 1-контрольна 2-дослідна

М аса печінки, г 68,0±4,35 65,23±1,22

М аса печінки порівняно з забійним виходом, % 3,5 2,9

М аса серця, г 12,9±0,97 16,7±0,36

М аса серця порівняно з забійним виходом, % 0,66 0,74

М аса м ’язової частини шлунку, г 42,70±2,12 50,33±3,49

М аса м ’язової частини шлунку, порівняно з 

забійним виходом, %
2,27 2,24

Вірогідність різниці: * Р<0,05; **Р<0,01



Хімічний склад білого та червоного м’яса

П о к азн и к
Г руп а

1- к о н тр о л ьн а 2 -д о с л ід н а

Біле м’ясо

З о л а 1,16±0,04 1,18±0,07

П р о те їн 22,4±0,53 22,8±0,65

Ж ир 2,4±0,06 2,2±0,04

Червоне м’ясо
З о л а 1,12±0,07 1,13±0,06

П р о т е їн 20,2±0,33 20,6±0,52

Ж и р 4,75±0,64 4,68±0,37



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
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