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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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ПЯТНИЦ

Я 

ЗАЇЗД ТА ПОСЕЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ознайомлення з науково-технічними розробками і 

виданнями Вінницького національного аграрного 

університету та Консорціуму (корпус № 2, поверх 2, 

демонстраційна зала наукових досягнень 

науково-педагогічних працівників ВНАУ та 

Консорціуму) Відвідування музею ВНАУ. Ботанічного 

саду ВНАУ, екскурсія містом (до музею-садиби М.І. 

Пирогова та ін.) 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ (хол 

корпусу № 3) майстер-класи (корпус № 3. ауд. № 3315) 

 

,000_135

0 

13^14°° 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ {корпус № 3, аудиторія 

3318) Кава-брейк 

РОБОТА ПО СЕКЦІЯХ (корте№ 3) 
Секція    1.    Перспективні   технології   
виробництва   у тваринництві та бджільництві 
(аудиторія № 3302); Секція 2. Інновації у ветеринарії, 
гігієні та розведенні тварин (аудиторія № 3406); 
Секція 3. Новітні технології годівлі у тваринництві та 
рибництві (аудиторія N° 3318); 
Секція 4. Інноваційні технології переробки 
продовольчої сировини, якості і безпеки харчової 
продукції (аудиторія № 3310). 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ, 
ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ
 УЧАСНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦІЇ (корпус № 3, аудиторія 3318) 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ДОПОВІДЬ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ до 7 хв. 

ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ до 5 хв. 

ВИСТУПИ В ОБГОВОРЕННЯХ до 3 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10оо_і3зо 

(корпус №3, аудиторія 3318) 10°°-іо07    
«Вступне слово, привітання учасників конференції» 

КАЛЕТШК Григорій Миколайович - доктор економічних 

наук, професор, академік НААН України, президент 

Всеукраїнського науково-навчального консорціуму 

1007-1014    «Привітання учасників конференції» 

МАЗУР Віктор Анатолійович - кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, ректор Вінницького 

національного аграрного університету 

1014-102'    «Привітання учасників конференції» 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна - кандидат економічних наук, 

доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності Вінницького національного аграрного 

університету 

Ю21-ю28    «Основні тенденції розвитку галузі тваринництва у 

Вінницькій області» 

ТКАЧУК Микола Федорович — директор Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Вінницької облдержадміністрації 

Ю28-Ю35 «Продовольча безпека в умовах гармонізації українського 

харчового законодавства з вимогами ЄС» » ПАВЛУЩИК 

Володимир Васильович - начальник Управління безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 

управління держпродспоживслужби у Вінницькій області 

1035-1042    «Системи       економічної       ефективності       

галузі бджільництва» 

ПОВОЗН/КОВ Микола Гаврилович - доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

конярства і бджільництва 

Національний університет біоресурсів

 і 
природокористування України (м. Київ) 



СЕКЦІЯ 2 

 

ІННОВАЦІЇ У ВЕТЕРИНАРІЇ, ГІГІЄНІ ТА РОЗВЕДЕННІ 

ТВАРИН (ВНАУ, 3 корпус, аудиторія 3406) 

Голова секції: ЧУДАК Роман Андрійович - доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри ветеринарії, гігієни та 

розведення тварин. 

Відповідальний секретар: ПОБЕРЕЖЕЦЬ Юлія Миколаївна 

- кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин. 

1400-1405   «Діагностичні аспекти лейкозу великої рогатої худоби у 

господарствах Вінницької області» 
ДИШКАНТ Ольга Василівна - кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри мікробіології, фармакології і гістології 

Житомирський національний агроекологічний університет 

1405-1410   «М'ясна продуктивність  молодняку свиней  різного 

походження» 

КАЛИНИЧЕНКО    Галина    Іванівна    -    кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва продукції тваринництва Миколаївський 

національний агроекологічний університет 

14І0-1415   «Інновації ветеринарної медицини дрібних домашніх 

тварин» 

БІЛЕНЬКИЙ Володимир Олегович - директор 

Ветеринарного центру «Vet Ноше» (м. Вінниця) 

«Біологічна дія гумінового препарату «Суміш кормова 
1415-1420   СТО ГА» на процеси адаптації свиней» 

РУДЬ       Валентина       Олегівна       -       

кандидат сільськогосподарських      наук,      асистент      

кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 

Одеський державний аграрний університет 
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14 -14    «Виплив   різних   способів   утримання   нетелів   на 

поведінку та продуктивність корів-первісток» 

ВЛРПІХОВСЬКИЙ   Руслан   Леонідович   -   кандидат 

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

національний аграрний університет 

1455-1500   «Біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу у 

високопродуктивних корів» 

ОВСІЄНКО     Світлана     Миколаївна     -     

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

харчових технологій та мікробіології. Вінницький 

національний аграрний університет 

1500-1505  «Еймеріоз  індиків,  його  поширення,  патогенез  та 

заходи боротьби» 

ФАРЮШК Тарас Володимирович - кандидат ветеринарних 

наук, доцент кафедри харчових технологій та мікробіології 

Вінницький національний аграрний університет 

1505-1510  «Сила   впливу   сезону   народження   і   отелення   на 

продуктивність та якість молока корів» ПОЛІЩУК    

Тетяна    Володимирівна    -    кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, 

гігієни та розведення тварин Вінницький національний 

аграрний університет 
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