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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

08 червня 2021 року 

9.30-10.00  

 

реєстрація учасників пленарного засідання (2-ий корпус,  

2-ий поверх) 

10.00-13.15 пленарне засідання (ауд. 2220)  

13.15-14.00 кава-брейк 

14.00-16.30 секційні засідання (Секція 1 –2421 ауд., Секція 2 –2521 ауд., 

Секція 3–2327 ауд.,Секція 4–2319 ауд., Секція 5–2120 ауд., 

Секція 6–2118 ауд. ) 

16.30-17.00 підведення підсумків конференції  

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 5-7 хв. 

Дискусія – 2-3 хв.  

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

 

10.00 – 10.15 МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських 

наук, професор, ректор Вінницького національного аграрного 

університету. 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності 

Вінницького національного аграрного університету.  

ГУНЬКО Ірина Василівна, кандидат технічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи. 

10.15-10.25 

 

 

Influence  of  technological   parameters  on  the  quality  of  chocolate 

products. 

Kateryna HERASYMCHUK, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету. 

(Науковий керівник: Берник І.М.) 
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10.25-10.35 

 

 

 

Експериментальні дослідження робочих органів машин для 

внесення мінеральних добрив. 

Денис ЛІ, студент бакалаврату інженерно-технологічного 

факультету Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету 

(Науковий керівник: Пономаренко Н.О.) 

10.35-10.45 

 

Formation of sunflower productivity depending on the use of modern 

biological fertilizers in the forest-steppe of the right bank. 

Самійло МАЛАМУРА,  студент бакалаврату факультет агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник:  Циганський В.І.) 

10.45-10.55 

  

Оцінка мікробіологічних ризиків харчових продуктів. 

Віра ЛАГУТА, студентка магістратури факультету ветеринарної 

медицини Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

(Наукові керівники: Якубчак О.М.) 

 

10.55-11.05 

Структурно-функціональне прототипування виконавчої частини 

ангулярного маніпулятора. 

Андрій ДІДИК, студент магістратури інженерно-технологічного 

факультету Вінницького національного аграрного університету. 

(Науковий керівник: Купчук І.М.) 

 

11.05-11.15 

Удосконалення технології натуральних рибних напівфабрикатів 

з використанням антимікробних композицій. 

Орест ДОРОТА, студент бакалаврату факультету харчових 

технологій та біотехнології Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій  ім. С.З. Ґжицького 

(Науковий керівник: Галух Б.І.) 

 

11.15-11.25 

Researgh of species composition and features of biology of main pests 

in soy AGRO-ecosystem. 

Анастасія КИРНИЧНА, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник:  Рудська Н.О.) 

 

11.25-11.35 

Удосконалення методів проектування виробничих систем у 

машинобудуванні. 

Денис ПРОДАН, студент бакалаврату факультету машинобудування 

та транспорту  Вінницького національного технічного університету 

(Науковий керівник:  Поліщук Л. К.) 
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11.35-11.45 

Вплив погодних і медозбірних умов на прийом личинок сім’ями-

виховательками. 

Олексій ПАНІБРАТЮК, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету. 

 (Науковий керівник: Скоромна О.І.) 

 

11.45-11.55 

Урожайність SINAPIS ALBA L. Залежно від окремих елементів 

технології вирощування. 

Сергій ШУЛЬГА, студент бакалаврату Поліського національного 

університету 

 (Науковий керівник: Тимощук Т.М.  ) 

 

 

11.55-12.05 

Особливості технології сирокопчених ковбас та вплив факторів 

на якісні показники. 

Анастасія МОРМУЛЬ, студентка бакалаврату факультету 

ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій 

Луганського національного аграрного університету. 

(Науковий керівник: Могутова В.Ф.) 

 

12.05-12.15 

Перспективи використання Рaeonia L. в умовах ботанічного саду 

«Поділля» Вінницького національного аграрного університету. 

Вікторія ТОПОЛЬСЬКА, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник:  Панцирева Г.В.) 

 

12.15-12.25 

 

Порівняльна оцінка нових ліній ячменю ярого за основними 

елементами структури продуктивності та врожайністю. 

Валентина БАБІЧ, студентка магістратури Харківського аграрного 

університету ім.  В.В. Докучаєва 

(Науковий керівник: Деревянко І.О.) 

 

12.25-12.35 

Розробка та обґрунтування комбінованого передпосівного 

агрегату для технології Strip-till фермерських господарств. 
Дмитро КОВАЛЬЧУК, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету  Вінницького національного аграрного 

університету. 

(Науковий керівник: Середа Л. П.) 

 

12.35-12.45 

Екологічна небезпека забруднення відходами  м. Вінниці  

сільськогосподарських земель. 

Альона КУШНІР, студентка магістратури  факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник:  Ткачук О.П.) 
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СЕКЦІЯ 1 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ 

(2421 ауд. ) 

Голова секції: Ткачук Олександр Петрович, доктор с-г наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Секретар секції: Вітер Надія Григорівна,  асистент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища 

 

14:00-14:05 

Екологічний стан ґрунтів Северинівської громади 

Гайсинського району. 

Світлана ГОРОБЕЦЬ, студентка магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Мудрак Г.В.) 

 

14:05-14:10 

Структура сільськогосподарських угідь в межах с. 

Знаменівка Мурованокуриловецького району  

Катерина ІВАСЬКОВА, студентка магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету  

(Науковий керівник: Мудрак Г.В.) 

 

14:10-14:15 

Інтенсивність забруднення ґрунтів важкими металами в 

умовах техногенного навантаження на території м. Гнівань 

Олександр МИРОНЮК, студентка магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Гуцол Г.В.) 

 

14:15-14:20 

Екологічний стан ґрунтівбасейну річки Південний Буг в 

межах м. Ладижин 

Тетяна ГРАБЕЦЬ, студентка магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Гуцол Г.В.) 

 

14:20-14:25 

Джерела сільськогосподарського забруднення р. Південний 

Буг в межах села Джулинка Джулинської ОТГ,  

Лілія ПЕТРІЯНЧУК, студентка магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Ткачук О.П.) 
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14:25-14:30 

Виробництво рослинної сировини із суміші тритикале ярого 

з горошком посівним 

Руслан ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, студент магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник:  Гетман Н.Я.) 

 

14:30-14:35 

Технології вирощування рослин у тепличних угіддях в 

умовах глобального потепління, 

Назарій СТРЕЛЬЧУК, студент бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Вітер Н.Г.) 

 

14:35-14:40 

Вплив техногенного забруднення середовища на особливості 

розвитку міксотрофних видів рослин та можливість еволюції 

звичайних рослин за для адаптації до умов глобального 

потепління 

Євгеній КУЦКИЙ,  студент бакалаврату факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Вітер Н.Г.) 

 

14:40-14:45 

Вплив мінерального удобрення сільськогосподарських 

культур на інтенсивність накопичення в їх продукції важких 

металів 

Сергій ТИШКО, студент магістратури факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Разанов С.Ф.) 

 

14:45-14:50 

Вплив мінеральних добрив на інтенсивність накопичення у 

ґрунті важких металів 

Вадим ЛАНОВЕНКО, студент магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

 (Науковий керівник: Разанов С.Ф.) 

 

14:50-14:55 

Джерела сільськогосподарського забруднення води річки 

Дністер у межах Могилів-Подільського району 

Анна МІЗЕРІЙ, студентка магістратури факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Ткачук О.П.) 
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14:55-15:00 

Джерела сільськогосподарського забруднення річки 

Південний Буг у межах Вінницької області 

Вікторія БОНДАР, студентка магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Хаєцький Г.С.) 

 

15:00-15:05 

Випробування гібридів соняшнику різних груп стиглості та 

визначення гібридності  

Богдан ПАЛАЗЮК, студент магістратури агрономічного 

факультету Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва  

(Науковий керівник: Брагін О.М. ) 

 

15:05-15:10 

Внутрішньо лінійний добір в лініях соняшнику за морфо 

біологічними властивостями 

Ганна РІЗНИЧЕНКО, студентка бакалаврату агрономічного 

факультету Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва  

(Науковий керівник: Брагін О.М. ) 
 

15:10-15:15 

Використання регуляторів росту у посівах вівса 

Іван МАЧОК, студент бакалаврату факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник.  Пінчук Н.В.) 

 

15:15-15:20 

Застосування гербіцидів в агроценозах озимої пшениці  в 

умовах ТОВ «Боровський» с.  Лозова 

Артем ЛІПЕЦЬКИЙ, студент магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник. Шкатула Ю. М.) 

 

15:20-15:25 

Ерозія її вплив на ґрунти та їх родючість. 

Аліна БІЛОЗОРА, студентка бакалаврату факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник.  Поліщук М.І.) 

 

15:25-15:30 

Оптимізація технологічних  прийомів вирощування квасолі 

звичайної в умовах Лісостепу Правобережного. 

Інна ЦАРУК, студент бакалаврату факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник.  Мазур О.В.) 
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15:30-15:35 

Моніторинг і характеристика ґрунтів Вінниччини. 

Михайло ВДОВИЧЕНКО, студент бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник.  Забарна Т.А.) 

 

15:35-15:40 

Чоловіча стерильність соняшника (HelianthusAnnuus L. ) 

індукована новими гаметоцидними препаратами 

Евеліна ГУРНИЦЬКА, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник.  Мамалига В.С.) 

 

15:40-15:45 

Удосконалення технологічних  прийомів вирощування проса 

прутоподібного в умовах Лісостепу Правобережного. 

Михайло ГЕРЩУК, студент магістратури факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник.  Мазур О.В.) 

 

15:45-15:50 

Інноваційні підходи до вирощування сільськогосподарських 

культур в умовах глобального потепління. 

Лілія НІКІТЕНКО, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник:  Хаєцький Г.С.) 

 

15.50-15.55 

Біологічні аспекти формування продуктивності гібридів 

сорго зернового в умовах глобального потепління. 

Віктор КОРОГОВСЬКИЙ, студент бакалаврату Харківського 

національного університету  ім. В.Н. Каразіна   
(Науковий керівник Свиридов С.А.) 

 

15.55-16.00 

Аналіз стану топіарних  фігур на території паркової зони 

ВНАУ. 

Денис ЦАПУШЕЛ, студент бакалаврату факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник:  Монарх В.В.) 
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СЕКЦІЯ 2 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ТА САДОВО-ПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

(ауд. 2521) 

Голова секції: Паламарчук Інна Іванівна,  канд. с.-г. наук, доцент кафедри 

лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства 

Секретар секції: Забарна Тетяна Анатоліївна, канд. с.-г. наук, старший 

викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

14.00-14.05 

 

Арборетум  Вінниччини. 

Іван КОВАЛЬ, студент бакалаврату факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Вергелес П.М.) 

 

14.05-14.10 

Біоекологічні особливості вирощування декоративних форм 

JUNIPERUS SABINA L. В умовах біостаціонару ВНАУ. 

Юрій КАТЕРИНЧАК, студент магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Панкова С.О.) 

 

14.10-14.15 

Оцінка масового всихання ясена звичайного  в умовах 

Жмеринського райагролісу внаслідок глобальних змін 

клімату. 

Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, студент бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Матусяк М.В.) 

 

14.15-14.20 

Особливості вирощування представників роду Чубушник 

(philadelphusl) та перспективи їх використання в озелененні 

біостаціонару Вінницького національного аграрного 

університету. 

Максим ДРИГА, студент магістратури факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Матусяк М.В.) 

 

14.20-14.25 

Особливості вирощування інтродукованих видів роду 

Катальпа (catalpascop.) та перспективи їх використання в 

умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного 

університету. 

Олександр БАБЮК, студент магістратури факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Матусяк М.В.) 
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14.25-14.30 

Перспективи використання в озелененні видів Syringa L. 

Юрій ЛЕМІШКО,  студент магістратури факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник:  Монарх В.В.) 

 

14.30-14.35 

Урожайність пшениці озимої залежно від застосування 

гербіцидів. 

Андрій ФЕЩУК, студент магістратури Поліського 

національного університету 

(Науковий керівник:  Тимощук Т.М.) 

 

14.35-14.40 

Аналіз та перспективи використання ІТО Півоній в умовах 

паркової зони Вінницького національного аграрного 

університету. 

Андрій ШМАЛЬ, студент магістратури факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

 (Науковий керівник: Панцирева Г.В.) 

 

14.40-14.45 

Дослідження технологічних прийомів вирощування спаржі. 

Олександр НЕЧАЮК, студент магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

 (Науковий керівник: Панцирева Г.В.) 

 

14.45-14.50 

Особливості формування продуктивності Phaseolusvulgaris L. 

залежно від елементів технології вирощування. 

Алла ЛИСЮК, студентка магістратури Поліського 

національного університету 

(Науковий керівник:  Тимощук Т.М.) 

 

14.50-14.55 

Господарсько-біологічна оцінка сортів патисона. 

Владислав ШВЕЦЬ, студент магістратури факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник. Паламарчук І.В.) 

 

14.55-15.00 

Вивчення строків сівби моркви столової. 

Денис ВАСИЛЬКОВ, студент магістратури факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

 (Науковий керівник.  Паламарчук І.В.) 

 

15.00-15.05 

Особливості росту та перспективи використання Модрини 

Європейської в умовах Вінниччини. 

Сергій ПОДЕРЯГІН, студент магістратури факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

 (Науковий керівник.  Юрків З.М.) 
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15.05-15.10 

Перспективи використання  в озелененні Поділля квітниково-

декоративних видів  Роду Penstemon Schmidel. 

Олена БАЗЕЛЮК, студентка бакалаврату факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник.  Швидкий П.А.) 

 

15.10-15.15 

Використання Жоржини Культурної (DahliaCultorum L.) в 

озелененні. 

Катерина ЛАБУНСЬКА, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник.  Циганська О.І.) 

 

15.15-15.20 

Живоплоти в садово-парковому та ландшафтному 

будівництві. 

Віталій ЛАБЧУК, студент магістратури факультету агрономії та 

лісівництва  Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник.  Циганська О.І.) 

 

15.20-15.25 

Створення та оформлення декоративних водних об’єктів у 

ландшафтному дизайні. 

Тетяна СОЛОНІНКО, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

 (Науковий керівник.  Швидкий П.А.) 

 

15.25-15.30 

Перспективність використання представників роду Hostaу 

декоративному садівництві Вінниччини.  

Яна КОВАЛЬЧУК, студентка бакалаврату факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник. Прокопчук В.М.) 

 

15.30-15.35 

Перспективи використання  в озелененні Поділля квітниково-

декоративних видів  роду Iris.  

Владислав ІВАНЧУК, студент бакалаврату факультету агрономії 

та лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник. Прокопчук В.М.) 

 

15.35-15.40 

Первинна інтродукційна оцінка сортів  Antirrhinum Majus в 

умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного 

університету. 

Анастасія ОПЛАКАНСЬКА, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник. Прокопчук В.М.) 
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15.40-15.45 

Сучасний стан та видове різноманіття П’ятничанського 

парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення. 

Альона ГОРБАТЮК, студент магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник. Нейко І.С.) 

 

15.45-15.50 

Особливості використання  декоративних деревно-

чагарникових видів при озелененні приватних садиб м. 

Вінниця. 

Олександр МЕЛЬНИК,  студент магістратури факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

 (Науковий керівник. Нейко І.С.) 

 

15.50-15.55 

Видовий склад та біологія розвитку основних шкідників 

малини. 

Тетяна КОРНІЙЧУК, студентка бакалаврату факультету 

агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 

університету 

 (Науковий керівник. Рудська Н.О.) 

 

15.55-16.00 

Вплив пестицидів та синтетичних стимуляторів росту на 

морфологічні ознаки та стійкість рослин томатів сорту Бобкат 

до хвороб. 

Анна ДУДНИК,  студент бакалаврату факультет агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету 

 (Науковий керівник:  Дідур І.М.) 
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СЕКЦІЯ 3 

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ В 

АГРОІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ СЕРВІСІ 

(ауд. 2327) 

Голова секції: Труханська Олена Олександрівна, к.т.н., доцент, в.о. завідувача 

кафедри агроінженерії та технічного сервісу  

Секретар секції: Рябошапка Вадим Борисович, к.т.н., старший викладач 

кафедри агроінженерії та технічного сервісу 

 

14.00 – 14.05 

Обґрунтування основних параметрів подрібнювача грубих 

стеблових кормів. 

Андрій МАШТАЛЕР, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Бабин І. А.) 

 

14.05 – 14.10 

Дослідження процесів та обладнання для одержання 

гранульованих кормів з рослинних відходів. 

Максим ОСТРОПОЛЕЦЬ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Севостьянов І.В.) 

 

14.10 – 14.15 

Дослідження довговічності роботи підшипників кочення 

ротора молоткової дробарки. 

Олександр ІВАНИШЕН, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. 

(Науковий керівник: Полєвода Ю. А.) 

  

14.15 – 14.20 

Моделювання травмонебезпечних і аварійних ситуацій 

сільськогосподарських підприємств. 

Ігор ГОРОДЕЦЬКИЙ, студент бакалаврату факультету 

механіки та енергетики Львівського національного аграрного 

університету. 

(Науковий керівник: Тимочко В.О.) 

  

 

14.20 – 14.25 

Обґрунтування технічних параметрів машин для переробки 

агрорудної сировини на комплексні мінеральні добрива» 

Назар ЛАГОДИЧ,  студент бакалаврату факультету 

машинобудування та транспорту Вінницького національного 

технічного університету. 

(Науковий керівник: Манжілевський О. Д.) 
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14.25 – 14.30 

Напрямки розвитку машин для протруювання насіння 

зернових культур. 

Віталій КОЛІБАБЧУК, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Холодюк О. В.) 

 

14.30 – 14.35 

Особливості роботи комбінованого культиватора з 

енергоощадними робочими органами ротаційного типу. 

Віктор СЛОБОДЯНЮК, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Швець Л. В.) 

  

14.35 – 14.40 

Розробка способу визначення максимально досяжного 

коефіцієнта підсилення (передачі) KmS. 

Назар ГРИГОРЕНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Возняк О.М.) 

 

14.40 – 14.45 

Дослідження і розробка комплексної моделі в 

електроенергетиці та моніторингу параметрів якості 

електроенергетики. 

Віталій ШЕВЧУК, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Возняк О.М.) 

 

14.45 – 14.50 

Індикаторна діаграма, як інструмент оцінювання 

енергоефективності двигунів внутрішнього згорання. 
Дмитро КОСАРЕНКО, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Рябошапка В. Б.) 

 

14.50 – 14.55 

Дослідження режимів роботи відцентрово-розподільчої 

зернової сівалки. 

Богдан МУКОЇД, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Музичук В. І.) 
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14.55 – 15.00 

Теоретичні дослідження процесу згинання рослини льону 

олійного під дією обтікача жниварки обчісувального типу. 

Руслан ГУРЬЄВ, студент бакалаврату агрономічного 

факультету Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва 

(Науковий керівник: Пахучий А. М.) 

 

15.00 – 15.05 

Дослідження рівня енергозабезпечення тваринницьких ферм 

за рахунок біогазу. 

Олександр ПИЛИПЕНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Ярошенко Л. В) 

 

15.05 – 15.10 

Автоматизоване компенсування реактивної потужності 

промислових та побутових споживачів. 

Микита ХИТРУК, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Граняк В.Ф.) 

 

15.10 – 15.15 

Дослідження особливостей мікропроцесорних захистів 

силових трансформаторів. 
Катерина ЧМИХ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

 (Науковий керівник. Рубаненко О. Є.) 

 

15.15 – 15.20 

Електронагрівач стиснутого повітря для  газодинамічного 

напилення функціональних покриттів. 

Руслан ПІРУС, студент бакалаврату інженерно-технологічного 

факультету Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник. Гайдамак О. Л.) 

 

15.20 – 15.25 

Медіанні фільтрації в одновимірних сигналах. 

Ігор АФАНАСЬЄВ, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Штуць А. А.) 

 

15.25 – 15.30 

Розробка комбінованого зрізувально-очисного пристрою для 

енергозбереження бурякозбирального комбайна. 
Богдан СТИРЕНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. 

(Науковий керівник. Будяк Р. В.) 
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15.30 – 15.35 

Розробка робочих органів сівалки для енергоощадної 

технології підсіву трав на пасовищах. 

Юрій ЧЕРНИШОВ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Швець Л. В.) 

 

15.35 – 15.40 

Енергоощадна технологія подачі подрібненої маси деревини 

з використанням пневматичного транспортуючого 

пристрою. 

Андрій РУДЕНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. 

(Науковий керівник: Швець Л. В.) 

 

15.40 – 15.45 

Дослідження процесу вібросепарації зернової суміші від 

легких домішок. 

Віктор ВОЛОВОДІВСЬКИЙ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Зозуляк І. А.) 

 

15.45 – 15.50 

Агротехнічні вимоги  до збирання картоплі та короткий 

огляд однорядних картоплезбиральних комбайнів. 

Іван МАТВІЄНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. 

(Науковий керівник. Кондратюк Д. Г.) 

 

15.50 – 15.55 

Удосконалення сошників сівалок точного висіву насіння 

сільськогосподарських культур. 

Владислав БЕЗРУЧЕНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. 

(Науковий керівник. Пришляк В. М.) 

 

15.55 – 16.00 

Обґрунтування параметрів дискової посівної секції зернової 

сівалки. 

Олег МІХАЛКОВ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Музичук В. І.) 
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16.00 – 16.05 

Аналіз конструкцій машин для сортування насіння зернових 

культур. 

Олександр ДІХТЯР, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Холодюк О. В.) 

 

16.05-16.10 

Перспективність використання комбінованих 

ґрунтообробно-посівних агрегатів в енергозберігаючих 

технологіях виробництва продукції рослинництва. 
Олег РОМАНЮК, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Труханська О. О.) 

 

16.10-16.15 

Дослідження роботи доїльного апарату з плавними 

перехідними процесами. 

Яків ГОРДІЙЧУК, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Грицун А.В.) 

 

16.15-16.20 

Диференційований розподіл технологічних матеріалів– 

запорука успіху та збереження потенціалу ґрунту 
Руслан БУЛІН, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. 

(Науковий керівник: Холодюк О. В.) 

 

16.20-16.25 

Підвищення ефективності використання полімерних 

відходів шляхом удосконалення технології переробки. 

Інна ТЕЛЯТНИК, студентка магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Паладійчук Ю. Б.)  

 

16.25-16.30 

Шляхи удосконалення енергоощадної системи забезпечення 

мікроклімату у тваринницьких приміщеннях. 

Максим БАНДУШ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Яропуд В. М.) 

 

 

 

 

http://socrates.vsau.org/b04213/html/view_srs_log.php?manual=1&slogin=m16040
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СЕКЦІЯ 4 

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ СУЧАСНОГО  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

(2319 ауд.) 

Голова секції: Солона Олена Василівна, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці. 

Секретар секції: Твердохліб Ігор Вікторович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці. 

 

14.00 – 14.05 

Дослідження системи підйомно-транспортних машин 

ділянок переробних та харчових підприємств. 

Сергій МАКАРУК, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Севостьянов І.В.) 

 

14.05 – 14.10 

Аналіз вібраційних та віброударних машин. 

Василь ШЕВЧЕНКО, студент бакалаврату факультету 

машинобудування та транспорту Вінницького національного 

технічного  університету. 

(Науковий керівник. Іскович-Лотоцький Р.Д.) 

 

14.10 – 14.15 

Дослідження можливостей прицезійного управління 

механотронними системами, реалізованими на базі 

платформи LEGO EV3. 

Кирило ЧИКІТ, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Солона О.В.) 

 

14.15 – 14.20 

Обґрунтування конструктивних параметрів аналізатора 

жирності молока.  

Іван КУЧЕРУК, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник.Токарчук О.А) 

 

14.20 – 14.25 

Обґрунтування технологічного процесу та 

конструктивних параметрів установки порційного 

прибирання гною з корівників. 

Едуард КУЧЕРЕНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник:  Токарчук О.А) 
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14.25 – 14.30 

Дослідження процесу сушіння жому перегрітою парою для 

отримання пектину. 

Назарій ЧУБЕНКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник:  Токарчук О.А) 

 

14.30 – 14.35 

Розробка інструментального оснащення для забезпечення 

технологічного процесу. 

Богдан ГАРБАР, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник:  Веселовська Н.Р.) 

 

14.35 – 14.40 

Моніторинг та вдосконалення структури мехатронних 

систем. 

Віталій РОМАНОВ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник:  Веселовська Н.Р.) 

 

14.40 – 14.45 

Гнучка система технологічної підготовки виробництва. 

Владислав ХМІЛЬОВСЬКИЙ, студент магістратури 

інженерно-технологічного факультету Вінницького 

національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Веселовська Н.Р.) 

 

14.45 – 14.50 

Аналiз технологій та конструкцій пристроїв для 

зневоднення сапропелю. 

Максим ТАГАЧІН, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. 

(Науковий керівник:  Пономаренко Н.О.) 

 

14.50 – 14.55 

Аналіз способів виготовлення профільованих труб. 

Ярослав ДІВІНСЬКИЙ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник:  Сивак Р.І.) 
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14.55 – 15.00 

Розробка програмно-апаратного забезпечення 

багатоцільової роботизованої платформи. 

Віталій КУПЧУК, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Купчук І.М.) 

 

15.00 – 15.05 

Дослідження процесів інфрачервоної обробки та сушіння 

коренебульбоплодів. 

Микола ХИМИЧ, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник:  Кравець С.М.) 

 

15.05 – 15.10 

Розроблення та обґрунтування конструктивно-режимних 

параметрів змішувача-роздавача кормів. 

Артем ШИЯН, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник:  Яропуд В.М.) 

 

15.10 – 15.15 

Оцінка умов праці механізаторів. 

Віталій ЧЕРЕПУЛЯК, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Спірін А.В.) 

 

15.15 – 15.20 

Обгрунтування схеми робочого органу для смугової 

обробки ґрунту. 

Станіслав СТОЛОКА, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Спірін А.В.) 

 

15.20 – 15.25 

Аналіз конструкцій пристроїв для завантаження зернових 

міскостей. 

Сергій СИПОВИЧ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Спірін А.В.) 
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15.25 – 15.30 

Підвищення курсової стійкості транспортних засобів 

шляхом застосування амортизаторів з рекуперативним 

ефектом. 

Іван НОВІКОВ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник. Твердохліб І.В.) 

 

15.30 – 15.35 

Роль інтелектуальних смарт-технологій в організації 

системи інженерного менеджменту агропромислового 

підприємства. 

Віра ГРИГОРЧУК, студент бакалаврату факультету 

менеджменту та логістики Akademia Leona Koźmińskiego 

(Варшава, Республіка Польща) 

(Науковий керівник Pawei Zawislak.) 

 

15.35 – 15.40 

Дослідження перспективних енергоощадних технологій 

сушіння харчових продуктів. 

Денис ЄРЄМЄЄВ, студент бакалаврату факультету торгівлі, 

маркетингу та сфери обслуговування Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

(Науковий керівник. Паламарчук В.І.) 

 

15.40 – 15.45 

Застосування сучасних мехатронних систем при посіві 

просапних культур. 

Михайло ЗАМРІЙ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Солона О.В.) 

 

15.45 – 15.50 

Перспективи застосування вітроенергетичних агрегатів у 

фермерських господарствах. 

Олександр МАЗАЙ, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Омельянов О.М.) 

 

15.50 – 15.55 

Дослідження процесу та обладнання для пірогенетичної 

переробки деревини у активоване вугілля. 

Вадим ЗАДОРОЖНИЙ, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Кравець С.М.) 
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15.55 – 16.00 

Обґрунтування конструктивних параметрів молоткової 

дробарки для подрібнення лушпиння круп'яних і олійних 

культур. 

Артем ДОБРОЖАН, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Зозуляк І.А.) 

 

16.00 – 16.05 

Оцінка технологічних процесів технічного 

обслуговування автомобілів.  

Дмитро БАКАТОВ, студент бакалаврату інженерно-

технологічного факультету Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. 

(Науковий керівник: Пономаренко Н.О.) 

 

16.05-16.10 

Вплив електрофізичної дії, як рушійний фактор процесу 

екстрагування. 

Артур ЗДАНЕВИЧ, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Полєвода Ю. А.) 

 

16.10-16.15 

Огляд конструкцій посівних комплексів. 

Сергій ГРЕЧКО, студент магістратури інженерно-

технологічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. 

(Науковий керівник: Шаргородський С.А) 
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СЕКЦІЯ 5 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА. 

(ауд. 2120) 
Голова секції꞉ Яремчук Олександр Степанович, доктор с.-г. наук, професор 

кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

Секретар секції꞉ Варпіховський Руслан Леонідович, кандидат с.-г. наук, 

старший викладач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин 

 

14.00-14.04 

 

 

Формування молочної продуктивності первісток під впливом 

віку та живої маси при отеленні. 

Юрій БАБІЙ, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Скоромна О.І.) 

 

 

 

14.04-14.08 

 

 

 

Способи консервування та використання зерна сорго в 

годівлі великої рогатої худоби. 

Віктор САФРОНЕНКО, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Овсієнко С.М.) 

 

14.08-14.12 

 

Оптимізація протеїнового живлення курчат-бройлерів. 

Тетяна БАЗЕЛЮК, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Сироватко К.М.) 

 

14.12-14.16 

 

Технологічні підходи виробництва молока та умов 

розміщення худоби малої ферми. 

Діана ВЛАДИЧЕНКО, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Варпіховський Р.Л.) 

 

14.16-14.20 

 

 

Продуктивність молочної худоби за умов інтенсивної 

технології утримання. 

Анастасія ГОНЧАРУК, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Поліщук Т.В.) 
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14.20-14.24 

 

Вплив сервіс-періоду на рівень молочної продуктивності 

корів. 

Оксана КРАВЧУК, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Разанова О.П.) 

 

14.24-14.28 

 

Вільний вибір твариною зони відпочинку та вплив способу 

утримання. 

Денис ЛАВРОВ, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Варпіховський Р.Л.) 

 

14.28- 14.32 

 

Використання в племінній роботі господарсько-корисних 

ознак бджолиних сімей. 

Євгеній БЕВЗ, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Зотько М.О.) 

 

14.32-14.36 

 

Ріст та прирости курок-несучок за використання кормової 

добавки. 

Ігор КАЧАНОВ, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Побережець Ю.М.) 

 

14.36-14.40 

 

Морфологічні  показники якості яєць за дії препарату 

«Шелбон» в ТОВ «Птахофабрика Поділля» Вінницького 

району. 

Богдана КИРИЛАШЕНКО, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету.  

(Науковий керівник: Царук Л.Л.) 

 

14.40-14.44 

 

Залежність росту і розвитку бичків молочних порід від 

технології їх утримання. 

Аліна МАЦЮК, студентка магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Разанова О.П.) 
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14.44-14.48 

 

Вплив віку осіменіння на молочну продуктивність первісток. 

Іван ПИШНЮК, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Голубенко Т.Л.) 

 

14.48-14.52 

Ефективність використання преміксів в годівлі корів. 

Анатолій ФОРМАНЮК, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Сироватко К.М.) 

 

14.52-14.56 

 

Особливості інтенсивної технології утримання корів у ФГ 

«Щербич» Літинського району. 

Владислав ОНИКІЙЧУК, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Поліщук Т.В.) 

 

14.56-15.00 

 

Вплив методів годівлі та утримання телят до 6-ти місячного 

віку на формування майбутньої молочної продуктивності. 

Дмитро ШУЛЯК, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Огороднічук Г.М.) 

 

15.00-15.04 

 

Несучість перепелів за дії кормової добавки. 

Андрій КРАУС, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Побережець Ю.М.) 

 

15.04-15.08 

 

Сучасні технологічні рішення в розведенні качок. 

Вікторія КОНОВАЛ, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії   Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Царук Л.Л.) 
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15.08-15.12 

 

Шляхи підвищення жирномолочності корів. 

Максим ШЕМЕТА, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Яремчук О.С.) 

 

15.12-15.16 

 

Ефективність застосування біологічно активних речовин при 

вирощуванні кролів. 

Богдан ЛИСЯКЕВИЧ, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Огороднічук Г.М.) 

 

15.16-15.20 

 

Визначення антибіотиків у молоці корів за допомогою 

рідинної хроматографії. 

Ганна ЛІВІЦЬКА, студентка бакалаврату факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Яремчук О.С.) 

 

15.20-15.24 

 

Вплив мікроелементів і β–каротину на морфологічний та 

хімічний склад яйця перепелів. 

Надія ОЛІЙНИК, студентка бакалаврату факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету . 

(Науковий керівник: Яремчук О.С.) 

 

15.24-15.28 

 

Вплив нітрофуранів у меді на організм людини та його 

діагностування. 

Віолетта ЛЕГКУН, студентка бакалаврату факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Яремчук О.С.) 

 

15.28-15.32 

 

Моніторинг стану наукових досліджень у ветеринарії на 

сучасному етапі. 

Марія ЦИГУЛЬОВА, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії  Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Льотка Г.І.) 
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15.32-15.36 

Інтенсивність вирощування ремонтного молодняку для 

доукомплектування основного стада коровами первістками. 

Наталія ЮХИМЧУК, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Варпіховський Р.Л.) 

 

15.36-15.40 

 

Спермопродукція кнурів різних генотипів та її вплив на 

продуктивність свиноматок. 

Юрій ЛУЦИК, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Зотько М.О.) 

 

15.40-15.44 

Етологічні особливості формування продуктивності великої 

рогатої худоби. 

Михайло ВОЛИНЕЦЬ, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Льотка Г.І.) 

 

15.44-15.48 

 

Мінливість етологічних показників у лактуючих корів. 

Владислав РОМАНЕНКО, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету  

(Науковий керівник: Ушаков В.М.) 

 

15.48-15.52 

Вплив віку першого отелення корів на їх молочну 

продуктивність за перші три лактації. 

Катерина БІГУН, студентка бакалаврату факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Казьмірук Л.В.) 

 

15.52-15.56 

 

Нові приміщення полегшеного типу, їх переваги та недоліки. 

Аліна КОСЕНКО, студентка бакалаврату факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Варпіховський Р.Л.) 
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15.56-16.00 

Технологічне рішення у годівлі новонароджених телят 

молозивом. 

Ганна ОМЕЛЬЧУК, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Паладійчук О.Р.) 

 

16.00-16.04 

Вплив кормової добавки на продуктивність відгодівельного 

молодняку великої рогатої худоби. 

Іван ЖУКОВІН, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Казьмірук Л.В.) 

 

16.04-16.08 

Особливості годівлі молодняку великої рогатої худоби при 

згодовуванні бактеріального препарату. 

Олег ІЩЕНКО, студент магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Казьмірук Л.В.) 

 

16.08-16.12 

Органолептична та мікробіологічна оцінка консервів м'ясних 

та зберігання в складських приміщеннях. 

Ілля ПАНЬКО, студент магістратури факультету ветеринарної 

медицини Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

(Наукові керівники: Якубчак О.М., Шевченко Л.В.) 

 

16.12-16.16 

Вплив мікроклімату на організм курей. 

Максим СОКОЛЬВАК, студент магістратури факультету 

ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

(Наукові керівники:Шевченко Л.В.) 

 

16.16-16.20 

Зниження рівня негативного впливу відходів тваринницьких 

підприємств на довкілля. 

Аліна БОЙКО, студентка бакалаврату факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету. 

(Науковий керівник: Яремчук О.С.) 
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16.20-16.24 

Законодавство Європейського Союзу з ГМО. 

 Анастасія ІЩЕНКО, студентка магістратури факультету 

ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

(Наукові керівники: Якубчак О.М.) 

 

16.24-16.28 

Гігієнічні вимоги до якості харчових яєць. 

Валерія МУНТЯН, студентка магістратури факультету 

ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

(Наукові керівники: Михальська В.М.) 

 

16.28-16.32 

Основні показники оцінки якості і безпечності меду 

бджолиного в Україні та їх гармонізація з вимогами ЄС. 

Анастасія ЦЕЛИЧ, студентка бакалаврату факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий керівник: Варпіховський Р.Л.) 

 

16.32-16.36 

Особливості епізоотологічної ситуації щодо інфекційних 

хвороб ВРХ у Вінницькій області. 

Яна ТИТУЛА, студентка магістратури факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету 

(Науковий  керівник: Ушаков В.М.) 
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СЕКЦІЯ 6 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

(ауд.2118) 

Голова секції: Берник Ірина Миколаївна, завідувач кафедри  харчових 

технологій та мікробіології, кандидат технічних наук, доцент 

Секретар секції: Новгородська Надія Володимирівна, кандидат с.-г. 

наук, доцент кафедри харчових технологій та мікробіології 

14.00 – 14.05 

Удосконалення технології виробництва кормового 

борошна з використанням відходів переробки риби» 

Богдан САХ, студент магістр факультету харчових 

технологій та біотехнології Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. 

Ґжицького 

(Науковий керівник: Галух Б.І.) 
 

14.05 – 14.10 

Екологічні вимоги до національних стандартів на 

харчову продукцію. 

Вікторія СМЕРТЮК, студентка бакалаврату факультету 

ветеринарної медицини і технологій у тваринництві 

Подільського державного аграрно-технічного університету. 

(Науковий керівник: Приліпко Т. М.) 

 

14.10 – 14.15 

Технологія морозива на основі харчових волокон. 

Наталія РОМАНОВА, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Новгородська Н.В.) 

 

14.15 – 14.20 

Удосконалення технології виробництва кормового 

борошна з використанням відходів переробки риби. 

Микола ПЕТРИК, студент бакалаврату факультету харчових 

технологій та біотехнології Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. 

Ґжицького 

(Науковий керівник: Галух Б.І.) 

 

14.20 – 14.25 

Розробка кисломолочних напоїв з вмістом агрусу.  

Олеся ПІДРУЧНА, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Новгородська Н.В.) 
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14.25 – 14.30 

Розробка технології бринзи з харчовими волокнами в 

умовах підприємства «Аверса Україна». 

Володимир ЛЮТЮК, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Новгородська Н.В.) 

 

14.30 – 14.35 

Рослинна клітковина у м’ясних напівфабрикатах. 

Каріна МАРЕНИЧ, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Новгородська Н.В.) 

 

14.35 – 14.40 

Закваска, склад і роль у формуванні високоякісних 

твердих сичужних сирів. 

Вікторія КОСЕНКО, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Соломон А.М.) 

 

14.40 – 14.45 

Обґрунтування технології згущених молочних консервів 

з плодово-ягідними наповнювачами. 

Іванна ІВІНСЬКА, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Соломон А.М.) 

 

14.45 – 14.50 

Склад та вимоги до молока як сировини для 

виробництва твердих сичужних сирів. 

Микола КУЗИКОВ, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Соломон А.М.) 

 

14.50 – 14.55 

Використання коров’ячого і козиного молока у 

сироварінні. 

Микита САМОЙЛЕНКО, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Овсієнко С.М.) 
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14.55 – 15.00 

Нетрадиційні харчові інгредієнти у хлібопеченні. 

Ольга ІВАЩУК, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Овсієнко С.М.) 

 

15.00 – 15.05 

Морозиво для оздоровчого харчування. 

Роман ПАРАСКЕВИЧ, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Берник І.М.) 

 

15.05 – 15.10 

Молочні продукти підвищеної біологічної цінності. 

Костянтин ШАТСЬКИЙ, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Берник І.М.) 

 

15.10 – 15.15 

Розробка нових видів морозива на основі рослинної 

сировини. 

Анастасія КРИВОНОГИХ, студентка магістратури 

факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та ветеринарії Вінницького національного 

аграрного університету 

(Науковий керівник: Берник І.М.) 

 

15.15 – 15.20 

Морозиво лікувально-профілактичного призначення. 

Дмитро МАКЕДОН, студент магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Берник І.М.) 

 

15.20 – 15.25 

Крафтове виробництво сирів в умовах ФОП Білоус В.В. 

Дарина ПОДЗІРЕЙ, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Скоромна О.І.) 
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15.25 – 15.30 

Використання мінеральних добавок та вплив їх на якісні 

показники м’яса сільськогосподарських тварин. 

Вікторія ЛЕВЧУК, студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Фаріонік Т.В.) 

 

15.30 – 15.35 

Вплив консервантів на якість харчових продуктів. 

Марина ГРИНЕВИЧ, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Фаріонік Т.В.) 

 

15.35 – 15.40 

ГМО - продукти, це добре чи погано? 

Жана ЕЛЬ АСТАЛ, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Фаріонік Т.В.) 

 

15.40 – 15.45 

Вплив антиоксидантів на харчові продукти. 

Вікторія АНТОНЮК,  студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Фаріонік Т.В.) 

 

15.45 – 15.50 

Вплив харчових добавок на якість продуктів харчування. 

Вікторія ПАВЛЮК, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Фаріонік Т.В.) 

 

15.50 – 15.55 

Використання кавітації у виробництві лікеро-горілчаної 

продукції. 

Владислав СМІРНОВ, студент бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Берник І.М.) 
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15.55 – 16.00 

Дослідження показників якості кисломолочного сиру. 

Тетяна ШУМИЛО, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Бондар М.М.) 

 

16.00 – 16.05 

Дослідження якості молока різних виробників. 

Тетяна БОНДАРЧУК, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Бондар М.М.) 

 

16.05-16.10 

Характеристика молока різних порід великої рогатої 

худоби. 

Анастасія КРИНИЧНА, студентка бакалаврату факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Бондар М.М.) 

 

16.10-16.15 

Використання натуральних наповнювачів у виробництві 

кисломолочних десертів. 

Антон МАХЛАЙ, студент магістрант факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету. 

(Науковий керівник:Соломон А.М.) 

 

16.15-16.20 

Розробка морозива для веганів.  

Ірина РУДЕНКО студентка магістратури факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 

(Науковий керівник: Берник І.М.) 

 

 


