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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.  

 
 



ДОПОВІДЬ 

Доброго дня шановні присутні 

Доповідь на тему: «Problems  and prospect of rabbit development in Ukraine 

and Vinnytya region”. Астента кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Вінницького національного аграрного університету. 

 

Rabbit breeding is smoothly moving into the industrial sector - new 

technologies have made production as safe and automated as possible. The demand 

for rabbit meat is growing - it is spurred on by the developing baby food industry and 

the healthy lifestyle trend. But whether the rabbit over time will be able to take at 

least a few percent of the total meat market depends on a number of factors. 

The market of rabbits and rabbit meat in Ukraine is still at the stage of 

formation. This is due to the high cost of meat for end consumers. 

This opinion was expressed by the head of the investment analysis department 

of the analytical department of Pro-Consulting Alexander Tkachev, according to the 

company's website. 

As of the beginning of 2015, the number of rabbits in Ukraine amounted to 

5.14 million (agricultural enterprises raised 129.8 thousand heads, household farms - 

5.012 thousand heads), while at the beginning of 2014 it was estimated at 5.7 million 

heads , says the expert. Livestock dynamics have been positive over the past five 

years, aided by the breeding of rabbits by smallholder farmers and the general public. 

“At the end of 2014, there was a sharp decline in the livestock population, 

which was explained, firstly, by the statistical error caused by the complete or partial 

absence of statistics on Crimea and Donbass (70% of the total reduction in the 

livestock population), and secondly, by the overestimation of the benefits of keeping 

rabbits and demand for a more expensive product, ”explained Alexander Tkachev. 

 



 

Дякую за увагу мою доповідь завершено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






