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23 квітня 

вівторок 

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж 

Вінницького національного аграрного університету 

Заїзд учасників. 

Реєстрація учасників 

Пленарне засідання (актова зала) 

Кава-брейк (аудиторія № 17) 

Робота по секціях ( аудиторії № 16, 4, 22, 23) 

Секція 1. Сучасні аспекти розвитку економіки, бізнесу та 

управління (аудиторія № 23) 

Секція 2. Ефективність технологічних процесів, якість та 

екологічна безпека продукції, (аудиторія № 4) Секція 3. 

Пропаганда інноваційних та сучасних технологій 

навчання, (аудиторія № 22) 

Секція 4. Інноватика в організації виховної роботи та 

практичного навчання: досвід викладачів, (аудиторія № 

16 ) 

 

Підведення підсумків роботи конференції (актова зала) 

 

Ознайомлення з матеріально-технічною базою коледжу 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на пленарному засіданні 

 

Доповіді на секційних засіданнях 

 

Виступи в обговореннях 

до 10 хв. 

до 5 хв. 

до 3 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ІОро-\2т(актова зала) 

 

10.00-10.10 Привітання учасників конференції 

КАЛЕТН1К Григорій Миколайович - доктор економічних наук, 

професор, академік НААН України, президент Всеукраїнського 

навчально-наукового консорціуму 

МАЗУР Віктор Анатолійович - кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, ректор університету 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент, 

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності 

КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна - директор Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного 

10.10-10.20 «Ефективність виробництва біогазу з вторинних ресурсів АПК» 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна - к.е.н., доцент, проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності Вінницького національного 

аграрного університету 

 

10.20-10.30 «Інноваційні підходи при виробництві якісного молока» 

СКОРОМНА Оксана Іванівна - к.с.-г.н, доцент, декан факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

10.30-10.40 «Управління соціально-економічним розвитком сільських територій» 

МАЗУР Катерина Василівна - к.е.н., доцент, завідувач кафедри аграрного 

Менеджменту Вінницького національного аграрного університету 

10.40-10.50 «Використання інтерактивних методів навчання у закладах вищої 

освіти» 

КОВАЛЬ Олена Вікторівна - к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського 

обліку Вінницького національного аграрного університету 

 

10.50-11.00 Показники якості та безпеки перепелиного м'яса за введення до раціону 
птиці апівіту» 

РАЗАНОВА Олена Петрівна - к.с.-г.н., доцент, заступник декана з 

наукової роботи факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького національного 

аграрного університету 

11.00-11.10 «Безпечність молока: роль та важливість лабораторних 

досліджень» 

ФАРІОНІК Тарас Володимирович - к.в.н., доцент кафедри харчових 

технологій та мікробіології Вінницького національного аграрного 

університету 



 



Доцент кафедри 
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Вінницького 
національного 
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Фаріонік Тарас 
Володимирович

Безпечність молока: роль та важливість лабораторних  

досліджень



2

Продовольча безпека впливає як на здоров'я людей, так і на

суспільства. У багатьохекономічний розвиток  

десятиліттями функціонувала система безпечності

країнах  

харчових
продуктів. Тим не менш, хвороби харчового походження є

основною проблемою громадської системи охорони здоров'я.

Продовольча безпека



Харчовий продукт тваринного походження -
молоко, м'ясо, риба, молюски i ракоподiбнi, у тому
числi свiжi, охолодженi або замороженi, яйця,
мед, їх похiднi та iншi продукти, виготовленi з
частин тварин, окремих їх органiв та/або тканин,
призначенi для споживання людиною.

Безпечний харчовий продукт -
харчовий продукт, який не справляє шкідливого
впливу на здоров’я людини та є придатним для
споживання
(Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності

та якості харчових продуктів вiд 22 липня 2014 року N 1602-
VII).



До молока вимоги - особливо

високі, оскільки воно дуже легко

піддається псуванню,контамінації.

Молоко
Мікробіологічні  

небезпеки

Пестициди ,  

ПХБ та  

гербіциди

Токсичні

елементи

Інші забруднювачі

Мікотоксини

Радіонукліди

Діоксини

Ветеринарні

препарати, в

тому числі

заборонені



принцип «від лану до столу» є основоположним для реформування  

державної системи безпечності харчових продуктів в Україні.

Новий підхід включає вимоги, що встановлені в Європейському

Союзі, асаме:

-впровадження системи НАССРта

-простежуваностіза принципом «крок назад - крок вперед»,

-закріплена відповідальність операторів ринку на всіх етапах харчового  

ланцюга.

Принцип «від лану до столу»



Державний контроль в сферібезпечності

харчових продуктів охоплює такіаспекти

Гігієнічні  

вимоги



Лабораторний контроль – запорука безпечності молока та молочної продукції

(виробничий контроль та невід’ємна частина офіційного контролю )

та контрольЛабораторна діагностика хвороб

здоров'я тварин, у т.ч. намастити

ветеринарно-санітарногоОцінка  

приміщень для тварин та

стану  

доїльного

обладнання.

Контроль за показниками якості та безпечності

кормів (кормових добавок, преміксів,

комбікормів), ґрунту,водидлятварин



Належні виробничі практики:

Гігієнічні вимоги до потужностей, де  

обробляються або переробляються

до транспортних

до обладнання та

харчовіпродукти

Гігієнічні вимоги  

засобів

Гігієнічні вимоги

інвентарю

Гігієнічні вимоги доводи

Вимоги до гігієни персоналу

потужностей, який працює у зоні

поводження з харчовимипродуктами

Гігієнічні вимоги до харчових

продуктів

Гігієнічні вимоги до пакування
включаючихарчових продуктів,

первинне пакування



Назва показника якості,

одиницявимірювання

Нормадля

Екстра
Нормадля

вищого

ґатунку

Нормадля

першого

ґатунку

Нормадля

другого

ґатунку

Загальне бактеріальне

обсіменіння, тис./см3

≤100 ≤300 ≤500 ≤3000

Кількість соматичних

клітин, тис./см ³

≤400 ≤400 ≤600 ≤800

Особлива увага повинна приділятися лабораторному контролю молочної сировини,

оскільки безпечність готових молочних продуктів закладається на первинному

виробництві

За фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними та мікробіологічними показниками якості молоко  

розподіляють:

ДСТУ3662-97



ДСТУ3662-97



Державними лабораторіями ветеринарної медицини проведено дослідження  

зразків сирого товарного молока на загальну бак. забрудненість

Вище МДР

кількістьзразків  

всього

0

100000

80000

60000

40000

20000

120000

Машинне доїння

117

116174

35028

Це в першу чергу пов'язано зі слабкою сировинною базою, яка по Україні складається

на 60-80% з сировини, виробленої в особистих підсобних господарствах, де умови

санітарії, гігієни, доїння знаходятьсяна неналежному рівні.

Умови отримання молока в колективних господарствах дещо кращі, але це знову ж

таки залежитьвідрівня оснащеності такого господарства.

0,3%

900

Ручне доїння

0,8%



На виконання вимог законів України «Про основні

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових  

продуктів», «Про ветеринарну медицину» та зметою  

сприяння експорту харчових продуктівтваринного

походження до країн-членів ЄвропейськогоСоюзу,  

Відповідно до міжнарожних вимог, у тому числі

Дерективи ЄС 96/23/ЄС щорічно затверджуєтьсяПлан  

державного моніторингу залишківветеринарних

препаратів та забруднювачів у живих тваринахі  

необроблених харчових продуктах тваринного  

походження на рік.



Групи речовин, які перевіряються при виконанні Плану державного  

моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів

вмолоці
Сполуки Уповноважені державні лабораторії  

на проведення досліджень

А6/1

Хлорамфенікол

Хлорамфенікол ДНДІЛДВСЕ,

Полтавська РДЛВМ,  

Львівська РДЛВМ

А6/2 Нітрофурани AОZ, AMOZ, SEM,AHD ДНДІЛДВСЕ,

Полтавська РДЛВМ,  

Львівська РДЛВМ

А6/4 Хлорпромазин Хлорпромазин ДНДІЛДВСЕ

В1

Антибактеріальні

субстанції

Бензилпеніцилін, амоксициклін, ампіцилін,

тетрациклін, хлортетрациклін,

окситетрациклін, доксициклін, еритроміцин,

ДНДІЛДВСЕ

енрофлоксацин, ДНДІЛДВСЕ

стрептоміцин, тилозин, ДНДІЛДВСЕ

Сульфатіазол, сульфадиметоксин,

сульфагуанідін, Сульфадіазін, Сульфамеразін,  

Сульфаметазін (Сульфадімедін),

Сульфаметоксіпірідазин, Сульфаметоксазол,  

Сульфаніламід

ДНДІЛДВСЕ,

Полтавська РДЛВМ,  

Львівська РДЛВМ



В2а антегельмінтики Альбендазол, Фенбендазол, Левамизол ДНДІЛДВСЕ

В2е нестероїдні  

протизапальні речовини

Фенілбутазон ДНДІЛДВСЕ

В3а Хлорорганічні  

пестициди

Ліндан, Гексахлорбензол,Гептахлор,  

ДДТ та його ізомери, РCBs

ДНДІЛДВСЕ, Полтавська, Львівська,

Дніпропетровська, Хесонська,

Черкаська РДЛВМ.

В3b Фосфорорганічні  

пестициди

Базудин (діазінон), Метафос

(паратіонметіл), Карбофос (малатіон)

ДНДІЛДВСЕ, Полтавська, Львівська,

Дніпропетровська, Херсонська,

Черкаська РДЛВМ.

В3с Хімічні елементи Свинець, Кадмій ДНДІЛДВСЕ, Дніпропетровська,  

Львівська, Черкаська РДЛВМ

Ртуть ДНДІЛДВСЕ, Полтавська, Черкаська  

РДЛВМ

В3d Мікотоксини Афлотоксин M1 ДНДІЛДВСЕ, Полтавська РДЛВМ

В3f радіонукліди Цезій -137, Стронцій -90 ДНДІЛДВСЕ, Полтавська, Львівська,

Дніпропетровська, Хесонська,

Черкаська РДЛВМ.



1088

87

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

Вміст рослиннихжирів

Невідповідності, виявлені при проведенні хіміко-токсикологічних досліджень  

молочної продукції на показники безпеки

Метод рідинної хроматографії

Метод газової хроматографії

1
3

Хлорамфенікол  

Антибіотики

129968

49

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Визначення хлорамфеніколу скринінговим методом



2

2

Тетрацикліновагрупа  

Пеніцилін

Мікробіологічний метод визначення залишків антибактеріальних препаратів

Найменування показників Кількість зразків

Антибіотики тетрациклінової групи 4723

Стрептоміцин 4723

Пеніцилін 4659



847 мікробіологічних досліджень молока іУ 2018 році проведено 185  

молокопродуктів

112765

61%

8755

5%5399

3%

47002

25%

11926

6%

Молоко і молочні  

вироби

Консерви молочні

Молоко і молочні  

вироби сухі

Сири та вироби з сиру

Масло тваринне

51125

32472

33835

21963

22723
641

8508

МАФАМ

БГКП

Сальмонела
5154

4839

1002 Стафілокок

2695
Сульфітредукуючі

клостридії  
Протей

Загальна бак.  
Забрудненість  
Стрептококи

B. cereus

Лістерія

Промислова

стерильність



22

52

3
3

5

Позитивні випадки БГКП

Молоко й молочні вироби

Сири та вироби з сиру

Молоко й молочні вироби

сухі

Консерви молочні

Масло тваринне

2

3

Позитивні випадки сальмонели

Молоко й молочні  
вироби сухі

Масло тваринне

7 4

4

Позитивні випадки стафілокок

Молоко й молочні  

вироби
Сири та вироби з сиру

Молоко й молочні  

вироби сухі



Державними лабораторіями ветеринарної медицини в Україні проведено  198577 

досліджень молока корів на мастит

0

Кишковапаличка

Плісеневі гриби,…  

Псевдомона

Лістерії

Стрептококи

Стафілококи

БГКП

Соматичні клітини  

Бак. Забрудненість

Інші

Сальмонела

60384
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Кількість досліджень

443

282
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293
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Позитивні випадки по показниках




