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26-27 листопада 2020 року 

ВНАУ, вул. Сонячна, З, м. Вінниця, Україна 
Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 519 від 13 жовтня 2020 р.) 



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. 

 

 



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 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


