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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

26 листопада 2020 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками, науковими фаховими 

виданнями Вінницького національного аграрного університету та матеріально-

технічною базою університету та ННВК «Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму».  

 

27 листопада 2020 р. 

900-1000 Реєстрація учасників конференції (ауд. 2220). 

1000-1230 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (ауд. 2220). 

1230-1400 Перерва. 

  

1400-1600 РОБОТА СЕКЦІЙ. 

 Секція 1. Актуальні проблеми виробництва продукції 

тваринництва та рибництва (ТПФК ВНАУ, ауд. 8).  

 Секція 2. Інновації у ветеринарії, гігієні та розведенні 

тварин (ТПФК ВНАУ, ауд. 1).  

 Секція 3. Сучасні тенденції та перспективи розвитку 

харчової промисловості (ТПФК ВНАУ, ауд. 28).  

1600-1630 Підведення підсумків конференції. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Доповідь на пленарному засіданні до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні до 5 хв. 

Дискусія до 3 хв. 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

               Відкриття конференції. Вітальне слово: 
 

 

1000-1010 

 

 

 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних 
наук, професор, академік НААН України, президент 

Вінницького національного аграрного університету, 

президент ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 
консорціум» 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат 

сільськогосподарських наук, професор, в. о. ректора 
Вінницького національного аграрного університету 
 

1010-1020 

 
«Особливості застосування стандартів FECAVA в сучасній 

ветеринарній практиці» 

УШАКОВ Владлен Михайлович, кандидат ветеринарних 
наук, декан факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1020-1030 

 
«Мікробіологічні критерії для контролю  показників  

безпечності тваринницької продукції в Україні 

відповідно до харчового законодавства Європейської 

Спільноти» 

ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри харчових 

технологій виробництва й стандартизації харчової 
продукції  

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

1030-1040 «Система оцінки економічної ефективності 

бджільництва» 
ПОВОЗНІКОВ Микола Гаврилович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

конярства і бджільництва 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  
 

 

 

 

 



1040-1050 «Ефективність рідинної хроматографії високого тиску 

при дослідженнях нітрофуранів у меді» 

ЯРЕМЧУК Олександр Степанович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин 
Вінницький національний аграрний університет 
 

1050-1100 

 
«Обґрунтування вибору насіння з різних сортів 

винограду для одержання олійно-жирових та 

косметичних продуктів» 

КОТЛЯР Євгеній Олександрович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри технології молока, олійно-жирових 

продуктів та індустрії краси, директор Підготовчого центру 
«Стартовий факультет» 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

1100-1110 «Обґрунтування впливу менеджменту годівлі на 

продуктивні показники кролів за інтенсивної технології 

вирощування» 

ДАРМОГРАЙ Любомир Мирославович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі 
тварин та технології кормів 

Львівський національний університет ветеринарної 

медицини  та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 
 

1110-1120 

 

«Особливості бджолозапилення колекційного саду 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького НАУ» 

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, директор 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж ВНАУ» 
 

1120-1130 «Проведення ветеринарно-санітарної оцінки товарної 

риби» 

ПЕТРОВ Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, 

професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та 
хвороб птиці ім. професора Панікара І.І. 

Сумський національний аграрний університет 
 

 

 



1130-1140 «Концепція інтенсивного вирощування кролів в 

Україні» 

ЛУЧИН Ігор Станіславович, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, заступник завідувача відділу біорізноманіття 
та екології  

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН України 

 

1140-1150 «Ефективна бактеріальна закваска – запорука якості 

силосу» 

ДАНИЛЕНКО Світлана Григорівна, доктор технічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

біотехнології 
Інститут продовольчих ресурсів НААН  
 

1150-1200 «Сенсорний метод аналізу якості варених ковбас» 

САВІНОК Оксана Миколаївна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри технології м’яса, риби та морепродуктів 
Одеська національна академія харчових технологій 
 

1200-1210 «Вплив стимулюючих підгодівель бджолиних сімей на 

прийом личинок на маточне виховання і якість 

неплідних маток»  

РАЗАНОВА Олена Петрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва 
Вінницький національний аграрний університет 
 

1210-1220 «Актуальні проблеми виробництва якісного м`яса 

гусенят під впливом добавок літію в комбікорми» 

МОРКЛЯК Михайло Іванович, директор  
Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський 

фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ» 
 

1220-1230 «Сучасні тенденції годівлі сільськогосподарських тварин» 

ЧАРКІН Володимир Олександрович, генеральний директор 

Компанія «Декофіт» 

 



СЕКЦІЯ 1 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА ТА РИБНИЦТВА 
 

Голова секції: ЦАРУК Людмила Леонідівна – кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри  технології 

виробництва продуктів тваринництва  

Секретар секції: БЕРЕЖНЮК Наталія Анатоліївна – 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва 

 
 

1400-1405 «Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за 

використання в комбікормах Бета мінеролу»  
ЧУДАК Роман Андрійович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри 
ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1405-1410 «Вплив різних рівнів жиру в раціоні телят на 

перетравність  поживних речовин» 

ЦВІГУН Олег Анатолійович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент, декан факультету ветеринарної медицини і 
технологій у тваринництві 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

1410-1415 «Виробництво екологічно чистої свинини» 

ДАНІЛОВА Тетяна Миколаївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри 

технології тваринництва та птахівництва 
Харківська державна зооветеринарна академія 
 

1410-1415 «Підвищення молочної продуктивності корів при 

використанні в раціонах соєвої оболонки» 

РАК Тетяна Михайлівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри годівлі та 

зоогігієни сільськогосподарських тварин 

Полтавська державна аграрна академія 
 

1415-1420 «Безпечність та гігієна кормів» 



ЄВСТАФІЄВА Юлія Миколаївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 
виробництва продукції тваринництва та кінології  

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

1420-1425 «Вплив мультиензимної кормової добавки на якість 

перепелиного м’яса»  

ПОБЕРЕЖЕЦЬ Юлія Миколаївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин 
Вінницький національний аграрний університет 
 

1425-1430
 

 
«Стабілізація жиру в замінниках молока при 

вирощуванні телят» 

ВОЙТЕНКО Тетяна Сергіївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

тваринництва та птахівництва 

Харківська державна зооветеринарна академія 
 

1430-1435
 

 
«Оцінка кормів у продукції молока за енергією сирого 

протеїну і структурних вуглеводів» 

СКОРОМНА Оксана Іванівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 
виробництва продуктів тваринництва 

Вінницький національний аграрний університет 

 

1435-1440 

 
«Роль інтенсивного вирощування телиць при 

створенні високопродуктивного молочного стада» 

ЗАНДАРЯН Валентина Афанасіївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

тваринництва та птахівництва 

Харківська державна зооветеринарна академія 
 

1440-1445 «Резерви підвищення роботоздатності коней 

української верхової породи» 

ПЕТРУШКО Микола Петрович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

тваринництва та птахівництва 
Харківська державна зооветеринарна академія  
 

1445-1450 «Вплив строків відлучення поросят на відгодівельні 



та забійні показники свиней» 

БЕРЕЖНЮК Наталія Анатоліївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1450-1455
 «Перспективи виробництва дієтичного равликового 

м’яса в Україні» 

ЛИСЕНКО Ганна Леонідівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 
переробки, стандартизації та технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 
 

1455-1500
 «Ефективність застосування силосу різної технології 

заготівлі у годівлі дійних корів»  
СИРОВАТКО Катерина Максимівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 
Вінницький національний аграрний університет 
 

1500-1505 «Продуктивність та забійні показники курчат-

бройлерів за використання пробіотика» 

ЦАРУК Людмила Леонідівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва 

Вінницький національний аграрний університет 
 

 

1505-1510 «Якість свинини за згодовування БВМД «Енервік»» 
БІЛЯВЦЕВА Вікторія Вікторівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницький національний аграрний університет 
 

 

1510-1515 «Сучасний стан скотарства в Україні» 

ВОЗНЮК Оксана Іванівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 
виробництва продуктів тваринництва 

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

1515-1520 «Гематологічні показники відгодівельного молодняку 



кролів за впливу комплексного препарату біологічно 

активної дії» 

ОГОРОДНІЧУК Галина Михайлівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продуктів тваринництва 
Вінницький національний аграрний університет 

 

1520-1525 «Вимоги до основних параметрів середовища при 

вирощуванні стерляді» 

ДАЦЮК Інна Валеріївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 
сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницький національний аграрний університет 

 

1525-1530 «Вплив способу ін’єкування на робочу плодючість 

самиць коропа»  

МУШИТ Сергій Олександрович, кандидат 
сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницький національний аграрний університет 

 

1530-1535 «Динаміка біохімічних показників в організмі кролів 

при використанні вітамінно-мінеральної добавки» 

РОЛЬ Наталія Валеріївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент кафедри 

безпечності та якості харчових продуктів, сировини і 
технологічних процесів 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

1535-1540 «Підвищення ефективності тваринництва при 

використанні інформаційних технологій»  

ЛЕППА Анастасія Львівна, старший викладач кафедри 

технології переробки, стандартизації та технічного 

сервісу 
Харківська державна зооветеринарна академія 

 
 

 

1540-1545 «Вплив біологічно активних речовин із вегетативної 

маси пасти сої в годівлі курчат бройлерів» 



УСКОВА Лілія Миколаївна, старший викладач кафедри 

технології тваринництва та птахівництва  
Харківська державна зооветеринарна академія 
 

1545-1550 «Запилення сільськогосподарських культур з 

використання бджолиних сімей» 

ВОЛКОТРУБ Надія Василівна, викладач  
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж ВНАУ»  

 

1550-1555 «Використання  бджолиних сімей навчальної пасіки 

на запиленні сільськогосподарських культур» 

ГАРЯЧИЙ Василь Андрійович, викладач  

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж ВНАУ» 

 

1555-1600 «Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса 

свиней» 

ТКАЧЕНКО Тетяна Юріївна, аспірантка  

Вінницький національний аграрний університет 
 

1600-1605 «Вплив утримання шиншил на їх продуктивність» 

КУЧЕРЯВА Марина Францівна, аспірантка  
Вінницький національний аграрний університет 

 

1605-1610 «Використання БВМД «Ефіпрот» у раціонах 

молодняку свиней» 

ВУГЛЯР Василь Сергійович, аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

 

1610-1615 «Порівняльна ефективність ролі антофілів у процесі 

запилення соняшника» 

САЛЮК Олександр Олександрович, аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

 

 

1615-1620 «Стан, перспективи розвитку та вимоги до 

екопродукції в Україні і світі»  
МАРЦЕНЮК Альона Віталіївна, аспірантка  
Вінницький національний аграрний університет 

1620-1625 «Ретенція важких металів у товарній рибі» 

ПАЛАМАРЧУК Владислав Ярославович, аспірант  



Вінницький національний аграрний університет 
 

1625-1630 «Концепція виробництва продукції бджільництва в 

Україні» 

ГРАБАРІВСЬКА Валентина Леонідівна, аспірантка  
Вінницький національний аграрний університет 

 

1630-1635 «Дослідження використання пробіотиків у 

бджільництві на навчальній пасіці коледжу» 

СКРИПНИК Сергій Вікторович, аспірант  

Вінницький національний аграрний університет 

 



СЕКЦІЯ 2 

ІННОВАЦІЇ У ВЕТЕРИНАРІЇ, ГІГІЄНІ ТА РОЗВЕДЕННІ 

ТВАРИН 

 

Голова секції: ЛЬОТКА Галина Іванівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ветеринарії, 
гігієни та розведення тварин 

Секретар секції: ПОБЕРЕЖЕЦЬ Юлія Миколаївна – 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, 
гігієни та розведення тварин 

 

1400-1405 «Абердин-ангуська худоба та її роль у розвитку 

м’ясного скотарства України» 

КОЛІСНИК Олександр Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 
технології переробки, стандартизації та технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

1405-1410 «Молочно-м’ясне скотарство: історія розвитку» 

ПРУДНІКОВ Василь Григорович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
технології переробки, стандартизації та технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

1410-1415 

 
 «Поширення криптоспоридіозу та еймеріозу у телят 

молочного віку» 

БОГАЧ Микола Володимирович, доктор ветеринарних 
наук, професор, директор  

Одеська дослідна станція Національного наукового центру 

«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини» 

1415-1420 «Санітарно гігієнічні вимоги до якості м’яса курчат-

бройлерів» 

ЛЬОТКА Галина Іванівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач кафедри ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин 
Вінницький національний аграрний університет 
 

 

 



1420-1425 «Особливо небезпечний зооантропоноз – сказ» 

РАДЗИХОВСЬКИЙ Микола Леонідович, кандидат 
ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, 

фармакології та епізоотології 

Поліський національний університет 
 

1425-1430
 

 
«Вплив способу формування сім’ї-виховательки на 

якість бджолиних маток» 

ВОЙНАЛОВИЧ Микола Володимирович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри конярства і 

бджільництва 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
 

1430-1435
 

 
«Використання альтернативних джерел енергії на 

прикладі ферми з виробництва екологічно-безпечного 

молока на 50 корів» 

СИРОМЯТНИКОВА Наталія Арнольдівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

переробки, стандартизації та технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 
 

1435-1440 

 
«Динаміка основних параметрів мікроклімату в 

приміщенні для утримання корів за інтенсивної 

технології» 

ПОЛІЩУК Тетяна Володимирівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1440-1445 «Інфекційні мастити у великої рогатої худоби»  

ДИШКАНТ Ольга Василівна, кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології 

Поліський національний університет 

1445-1450 «Покращення відтворення корів метод активізації їх 

статевої функції» 

ПАЛАДІЙЧУК Олена Ростиславівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин 

Вінницький національний аграрний університет 
 



1450-1455 «Молочна продуктивність корів та їх дочок за першою 

лактацією з урахуванням рівня витрат кормів» 

КАЗМІРУК Лариса Василівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин 
Вінницький національний аграрний університет 
 

1455-1500
 «Вплив сануючих препаратів на якість сперми бугаїв-

плідників» 

ЗОТЬКО Микола Олександрович, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1500-1505
 «Гігієнічна оцінка використання виробничих площ за 

різних способів утримання нетелів» 

ВАРПІХОВСЬКИЙ Руслан Леонідович, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 
ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1505-1510 «Вплив особливостей зору на поведінкові реакції коней» 

СКЛЯРЕНКО Олена Веніамінівна, старший викладач 

кафедри технології тваринництва та птахівництва 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

1510-1515 «Проблеми адаптації сільськогосподарських тварин до 

промислових умов» 

БУЧКОВСЬКА Віта Іванівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продукції тваринництва та кінології 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

1515-1520 «Організація технологічних процесів утримання 

новонароджених телят у м'ясному скотарстві» 

ДИДИКІНА Аліна Ігорівна, асистент кафедри технології 

переробки, стандартизації та технічного сервісу 
Харківська державна зооветеринарна академія 
 

 

 

 

 

 



1520-1525 «Утримання бджолиних сімей з активною вентиляцією» 

ВОЛКОТРУБ Сергій Олександрович, викладач 
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж ВНАУ» 

 

1525-1530 «Оздоровлення бджолиних сімей при бактеріозах 

розплоду»  

ЖУКОВСЬКА Тетяна Сергіївна, викладач  
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський 

фаховий коледж ВНАУ» 
 

1535-1540 «Інноваційні технології виробництва екологічно 

безпечних кормів» 

СОБЧУК Ірина Сергіївна, викладач  

Відокремлений структурний підрозділ  «Могилів-

Подільський технолого-економічний фаховий коледж 
ВНАУ» 
 

1540-1545 «Вплив режиму доїння корів на їх молочну 

продуктивність» 

КУЧЕРЕНКО Ольга Миколаївна, аспірантка  

Вінницький національний аграрний університет 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Голова секції: БЕРНИК Ірина Миколаївна – кандидат 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри харчових технологій та 

мікробіології 

Секретар секції: БОНДАР Мар’яна Михайлівна – асистент 

кафедри харчових технологій та мікробіології 

 

 

1400-1405
 

«Розробка наукових і практичних основ виробництва 

вершкового масла підвищеної біологічної цінності» 

РИЖКОВА Таїсія Миколаївна, доктор технічних наук, 
професор кафедри технології переробки, стандартизації та 

технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 
 

1405-1410
 «Технологія сиру що визріває за участі двох видів 

плісені» 

ОРЛЮК Юрій Тимофійович, кандидат технічних наук, 

науковий співробітник, завідувач відділу масло- та 
сироробства  

Інститут продовольчих ресурсів НААН 
 

1410-1415 «Якість та безпечність харчових продуктів за 

використання ультразвукових кавітаційних 

технологій» 

БЕРНИК Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри харчових технологій та 
мікробіології 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1415-1420 «Наукові підходи до виробництва і переробки молока в 

умовах ТОВ  «Азорель» 

ХРАНОВСЬКА Юлія Юріївна, головний технолог  

ТОВ «Азорель» Немирівського району Вінницької області  
 

1420-1425 

 
«Міжнародні вимоги до якості зерна на експорт» 

СИЧ Богдана Валеріївна, технік-лаборант  
ТОВ «Збаразький КХП» Тернопільської області 



1425-1430 

 
 

«Удосконалення технології використання жировмісної 

сировини у виробництві ковбас» 

КАЧАН Анатолій Дмитрович, кандидат 

сільськогосподарських тварин, доцент кафедри 

безпечності та якості харчових продуктів, сировини і 
технологічних процесів 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

1430-1435
 «Міжнародні вимоги до безпечності молока та 

молочних продуктів» 

НАДТОЧІЙ Валентина Миколаївна, кандидат 
сільськогосподарських тварин, доцент кафедри 

безпечності та якості харчових продуктів, сировини і 

технологічних процесів 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

1435-1440 «Порівняльна оцінка якості м’ясних копченостей 

виготовлених з використанням нетрадиційної 

коптильної деревини» 

ПОПОВА Вікторія Олександрівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

переробки, стандартизації та технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

1440-1445
 «Інноваційні методи удосконалення технології 

рослинно-вершкової суміші з какао» 

МЕРЗЛОВА Галина Вікторівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри безпечності 

та якості харчових продуктів, сировини і технологічних 
процесів 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

1445-1450 «Важливість лабораторних досліджень за отримання 

якісного молока» 

ФАРІОНІК Тарас Володимирович, кандидат 
ветеринарних наук, доцент кафедри харчових технологій та 

мікробіології 

Вінницький національний аграрний університет 

1450-1455 «Продукти функціонального призначення з 

https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-biologo-tehnologichnogo-fakultetu#collapse1836
https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-biologo-tehnologichnogo-fakultetu#collapse1836
https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-biologo-tehnologichnogo-fakultetu#collapse1836
https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-biologo-tehnologichnogo-fakultetu#collapse1836


використанням рослинних наповнювачів» 

СОЛОМОН Алла Миколаївна, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри харчових технологій та мікробіології 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1455-1500 «Дослідження  якості кисломолочних напоїв з козиного 

молока» 

ОВСІЄНКО Світлана Миколаївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри харчових 

технологій та мікробіології 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1500-1505 «Розробка технології сиркових мас з харчовими 

волокнами» 

НОВГОРОДСЬКА Надія Володимирівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри харчових 
технологій та мікробіології 

Вінницький національний аграрний університет 
 

1505-1510 «Дослідження фізичних властивостей різних сортів 

зерна пшениці в процесі післязбиральної обробки» 

МАКСІМОВА Ірина Миколаївна, кандидат технічних 

наук, спеціаліст вищої категорії  

Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

ВНАУ» 

 

1510-1515 «Вплив рослинних біостимуляторів на фізико-хімічні 

показники молока дійних корів» 

СІЛЬЧЕНКО Катерина Петрівна, старший викладач 

кафедри тваринництва та харчових технологій 

Луганський національний аграрний університет 

 

1515-1520 «Використання нетрадиційних добавок в плавлених 

сирах» 

ГЕЙДА Ірина Михайлівна, старший викладач кафедри 

технології переробки, стандартизації та технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

1520-1525 «Ефективність комплексного використання вторинної 



сировини тваринного походження в технології 

харчових продуктів» 

БОДНАРЧУК Ірина Миколаївна, старший викладач 

кафедри технології переробки, стандартизації та 

технічного сервісу 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

1525-1530 «Перетворення ліпідів у технологіях харчових 

продуктів» 
МОРОЗОВА Любов Петрівна, старший викладач кафедри 

годівлі сільськогосподарських тварин і водних біоресурсів 
Вінницький національний аграрний університет 
 

1530-1535 «Інноваційний підхід по оптимізації якості 

хлібобулочних виробів з доданою харчовою цінністю» 

ШИНКАРУК Марія Володимирівна, асистент кафедри 

інженерії харчового виробництва 

Херсонський державний аграрний університет 

 

1535-1540
 «Застосування апіпродуктів у десертах 

кисломолочних» 

БОНДАР Мар’яна Михайлівна, асистент кафедри 

харчових технологій та мікробіології 
Вінницький національний аграрний університет 
 

1540-1545 «Сучасний стан розвитку м’яса і м’ясної продукції на 

ринку України» 

НЕМЕРОВСЬКА Наталія Валеріївна, викладач 
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж ВНАУ» 
 

1545-1550 Дослідження впливу процесу приготування тіста на 

якість і черствіння хлібобулочних виробів» 

ТУЗОВА Світлана Дмитрівна, завідувач навчально-

виробничої практики, викладач  
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж ВНАУ» 

 

1555-1600 «Сучасні тенденції та перспективи розвитку 

елеваторної  промисловості» 



ГАЇНА Тетяна Іванівна, викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

ВНАУ»  
 

1600-1605 «Аналіз актуальних шляхів вирішення екологічних 

проблем на прикладі підприємств харчової 

промисловості м. Ладижин» 

ПОПОВ Іван Іванович,  викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський 
фаховий коледж ВНАУ» 
 

1605-1510 «Аналіз ролі механізації тваринництва у сучасному 

виробництві молочної продукції на прикладі  компанії 

Villa Milk» 

ПОДОЛЯН Василь Юхимович,  викладач  

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський 

фаховий коледж ВНАУ» 
 

1610-1615
 «Вплив комплексу реакції карамелізації на якість 

фруктових приправ» 

БЕЮ Ірина Юріївна, викладач 

Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

ВНАУ»  

 

1615-1520 «Відновлення молока за використання ультразвуку» 

ОГОРОДНІЧУК Інна Олександрівна, аспірантка  

Вінницький національний аграрний університет 
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«Інноваційні технології  у тваринництві та харчовій 
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