
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Вінницька обласна Рада 

Вінницька обласна державна адміністрація 

Вінницький національний аграрний університет 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету» 

 

   

 

 

 

ПРОГРАМА 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

   «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   У ТВАРИННИЦТВІ ТА 

ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ» 
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23-24 листопада 2022 року 

м. Вінниця 



 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

23 листопада 2022 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками факультету  

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії, ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ», науковими 

фаховими виданнями Вінницького національного аграрного університету, 

матеріально-технічною базою університету та ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум».   

24 листопада 2022 р. 

900-1000 Реєстрація учасників конференції (ауд. 2220). 

1000-1300 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (ауд. 2220). 

1300-1330 Перерва. 

  

1330-1630 РОБОТА СЕКЦІЙ. 

 Секція 1. Інноваційні технології виробництва продукції 

тваринництва (ауд. 1, ВСП «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ»).  

 Секція 2. Сучасний стан та перспективні напрямки 

розвитку бджільництва України (ауд. 16, ВСП 

«Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»).  

 Секція 3. Проблеми виробництва і переробки 

продовольчої сировини, якості і безпечності харчових 

продуктів (ауд. 28, ВСП «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ»).  

1630-1700 Підведення підсумків конференції. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Доповідь на пленарному засіданні до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні до 5 хв. 

Дискусія до 3 хв. 

 



 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.20 

Відкриття конференції. Вітальне слово:  

 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор 

економічних наук, професор, академік НААН України, 

президент Вінницького національного аграрного 

університету, президент ННВК «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум» 

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат 

сільськогосподарських наук, професор, ректор 

Вінницького національного аграрного університету  

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – доктор економічних наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної, наукової та 

інноваційної діяльності Вінницького національного 

аграрного університету  
 
 

 

10.20 – 10.30 Продуктивність та якість яєць перепілок за 

використання фітобіотика  

ЧУДАК Роман Андрійович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, декан факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

та ветеринарії, професор кафедри технології виробництва, 

переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького 

національного аграрного університету 
 

10.30 – 10.40 Вклад Голосіївської пасіки у розвиток бджільництва 

ПОВОЗНІКОВ Микола Гаврилович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

конярства і бджільництва Національного університету 

біоресурсів і природокористування України  

 

10.40 – 10.50 Сучасний стан галузі тваринництва і підтримка 

сільськогосподарських виробників 

ЛЕБЕДЄВА Наталя Миколаївна – головний спеціаліст 

відділу розвитку тваринництва та харчової промисловості 

Департаменту агропромислового розвитку Вінницької 

обласної військової дміністрації 
 

 

 



 

 

10.50 – 11.00 Оцінка раціонів високопродуктивних корів із різним 

рівнем енергії 

ПІВТОРАК Ярослав Іванович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

годівлі тварин та технології кормів Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького  
 

11.00 – 11.10 Забезпечення якості та безпечності молока, що 

вводиться в обіг: нові вимоги до дрібнотоварного 

виробництва 

САЛЮК Андрій Васильович – заступник начальника 

управління, начальник відділу безпечності харчових 

продуктів Головного управління  Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області 
 

 

11.10 – 11.20 Інноваційні підходи до технологічного процесу 

виробництва молока в АП НВП «Візит» 

СКАЛЬЧУК Віталій Володимирович – кандидат 

ветеринарних наук, головний ветеринарний лікар           

АП НВП  «Візит» 
 

11.20 – 11.30 Особливості харчування військовослужбовців 

Збройних  Сил України в мирний і воєнний час 

САВІНОК Оксана Миколаївна – кандидат технічних 

наук, доцент,  доцент кафедри переробки продукції 

тваринництва та харчових технологій Миколаївського 

національного аграрного університету 
 

11.30 – 11.40 Геномний метод оцінки великої рогатої худоби та 

використання генетичного матеріалу, розділеного за 

статтю 

ГОЛЕМБІВСЬКИЙ Сергій Олегович – директор      

ТОВ «АГРОБУЛ» 

 

11.40 – 11.50 Наукове забезпечення інноваційної технології 

виробництва продукції свинарства у ТОВ «Науково- 

виробниче підприємство» Глобінський 

свинокомплекс» 

ПОВОД Микола Григорович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор,  доцент кафедри 

технології кормів і годівлі тварин Сумського 

національного аграрного університету 



 

 

11.50 – 12.00 Охорона, використання та відтворення водних 

біоресурсів у водоймах Вінницької області 

ЛЕСНІКОВСЬКА Катерина Аркадіївна – головний 

спеціаліст сектору іхтіології, регулювання рибальства та 

меліорації Управління Державного агентства меліорації та 

рибного господарства у Вінницькій області 

 

12.00 – 12.10 Вивчення впливу міцельованої аскорбінової кислоти 

на якість і безпеку варених ковбас із зменшеним 

дозуванням нітриту натрію 

ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

харчових технологій виробництва й стандартизації 

харчової продукції Закладу вищої освіти «Подільський 

державний університет» 
 

12.10 – 12.20 Ефективне відтворення стада великої рогатої худоби 

як запорука успішності молочного бізнесу  

ПОЛІЩУК Володимир Олександрович  – заступник 

директора по тваринництву ПОСП «Нападівське» 
 

12.20 – 12.30 Нанобіотехнології у сільському господарстві 

ПЛОТНІКОВ Вадим Валерійович – консультант з 

агрономії Plant Designs (США) 
 

12.30 – 12.40  Ефективність використання протеїнату Цинку в 

годівлі курчат-бройлерів 

БОМКО Віталій Семенович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин 

Білоцерківського національного аграрного університету 
 
 

12.40 – 12.50 Тваринництво, як основа розвитку територіальних 

громад та сільських територій 

КРАСИЛЕНКО Дмитро Володимирович – перший 

заступник міського голови Бершадської міської ради 
 

12.50 – 13.00 Розробка технології морозива для веганів 

 РУДЕНКО Ірина Анатоліївна – технолог морозива  

ТОВ «Три ведмеді» 
 



 

 

СЕКЦІЯ 1 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА 
 

Голова секції: ЯРЕМЧУК Олександр Степанович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи, професор харчових технологій та 

мікробіології 

Секретар секції: ГЛАВАТЧУК Віта Анатоліївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри технології 

виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі, старший 

викладач харчових технологій та мікробіології 
 

 

13.30-13.35 Ефективність рідинної хроматографії високого тиску 

при дослідженнях нітрофуранів у меді 

ЯРЕМЧУК Олександр Степанович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, професор 

кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 
 

13.35-13.40 Якість яєць курок-несучок за згодовування кормової 

добавки Ладозим Проксі  

ПОБЕРЕЖЕЦЬ Юлія Миколаївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі Вінницького національного аграрного 

університету 

 
 

13.40-13.45 

 

Ефективність використання комбікормів з різним 

вмістом сирого протеїну і амінокислот для годівлі 

коропових риб 

СЛОМЧИНСЬКИЙ Михайло Миколайович  – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин 

Білоцерківського національного аграрного університету 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

13.45-13.50 

 

Підвищення ефективності відгодівлі м’ясної худоби з 

метою забезпечення продовольчої безпеки в сучасних 

умовах 

ОГОРОДНІЧУК Галина Михайлівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі Вінницького національного аграрного 

університету 
 

13.50-13.55 

 

Санітарно-гігієнічне обґрунтування ефективності 

використання імуностимулятору за різних способів 

утримання свиней 

КРЕМПА Надія Юріївна – кандидат ветеринарних наук, 

доцент, старший викладач кафедри гігієни, санітарії та 

загальної ветеринарної профілактики ім. М.В. Демчука 

Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького  
 

13.55-14.00 

 

Вплив породи за концентратного типу годівлі на м’ясні 

якості відгодівельних бичків 

СКОРОМНА Оксана Іванівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі Вінницького національного аграрного 

університету 
 

14.00-14.05 

 

Креветки: корисні властивості, про які важливо знати 

БОНДАРЕНКО Леся Вікторівна – кандидат ветеринарних 

наук, доцент кафедри гігієни тварин та основ санітарії 

Білоцерківського національного аграрного університету 
 

14.05-14.10 

 

Цілеспрямоване вирощування племінних ремонтних 

свинок 

КРАВЧЕНКО Олена Олександрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

переробки продукції тваринництва та харчових технологій, 

заступник декана з науково-дослідної роботи факультету 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, стандартизації та біотехнології 

Миколаївського національного аграрного університету 
 

 

 



 

 

14.10-14.15 

 

Технологічні властивості помісей свиней уельської 

породи в умовах фермерських господарств сходу 

України 

ФЕДЯЄВ Валерій Анатолійович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології переробки та якості продукції тваринництва 

Державного біотехнологічного університету 
 

14.15-14.20 

 

Показники антиоксидантної системи кролів різних порід 

за дії вітамінно-мінеральної добавки 

ФЕДОРЧЕНКО Максим Миколайович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри гігієни тварин 

та основ санітарії Білоцерківського національного аграрного 

університету 
 

14.20-14.25 

 

Вплив ліпосомального препарату «Бутаселмевіт» на 

антиоксидантний статус організму щурів за умов 

розвитку оксидаційного стресу 

МАРТИШУК Тетяна Василівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент кафедри гігієни, 

санітарії та загальної ветеринарної профілактики ім. М.В. 

Демчука Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені                    

С.З. Ґжицького  

 

14.25-14.30 

 

Від’ємний енергетичний баланс корів, його наслідки та 

усунення 

СИРОВАТКО Катерина Максимівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі Вінницького національного аграрного 

університету 
 

14.30-14.35 

 

Вплив вітамінного премікса на відтворювальні якості 

свиноматок 

РАЗАНОВА Олена Петрівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі, заступник декана факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії Вінницького національного аграрного 

університету 



 

 

 

14.35-14.40 

 

Вплив генотипу на молочну продуктивність корів та 

технологічні властивості молока 

ГОЛУБЕНКО Тетяна Леонідівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі Вінницького національного аграрного 

університету 
 

14.40-14.45 

 

Перспективні технології годівлі риби, направлених на 

збільшення виробництва конкурентоспроможної 

продукції 

ДОВГАНЬ Павло Олегович – директор Відокремленого 
структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету» 
 

14.45-14.50 

 

Євроінтеграційні тенденції у галузі молочного 

скотарства України 

ГЛАВАТЧУК Віта Анатоліївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі, старший викладач кафедри харчових технологій 

та мікробіології Вінницького національного аграрного 

університету 
 

14.50-14.55 

 

Розвиток кролівництва в умовах євроінтеграції 

ЦИГАНЧУК Оксана Борисівна – асистент кафедри 

технології виробництва, переробки продукції тваринництва 

та годівлі Вінницького національного аграрного 

університету 
 

14.55-15.00 

 

 

Введення суперконцентратів на основі соєвого білка в в 

комбікорми  для  сільськогосподарських тварин  і птиці 

ДЕНИСЕНКО Віра Олександрівна – викладач 

спецдисциплін Відокремленого структурного підрозділу 

«Ладижинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

15.00-15.05 Ефективність штучних та природних кормів за 

вирощування африканського сома (Clarias gariepinus) в 

установках замкнутого циклу 

ШАБЛІЙ Денис Олегович – аспірант Державного 

біотехнологічного університету  
 



 

 

15.05-15.10 Вплив рівня годівлі на формування молочної 

продуктивності сухостійних корів 

МІЛЬ Олександр Олександрович – аспірант Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького  
 

15.10-15.15 Сучасне використання дезінфектантів на основі 

перекису водню у виробництві продукції тваринництва 

в гуманній та ветеринарній медицині 

СОКОЛЕНКО Святослав Вікторович – аспірант 

Вінницького національного аграрного університету 
 

15.15-15.20 Вплив силімевіту на антиоксидантний статус організму 

поросят після відлучення 

ВИСЛОЦЬКА Ліна Василівна   – аспірантка Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького  
 

15.20-15.25 Джерела забруднення кормової сировини токсикантами 

ЗАЙЦЕВА Катерина Миколаївна – аспірантка 

Вінницького національного аграрного університету  
 

15.25-15.30 Пробіотики у годівлі свиней 

ВОЙЦІЦЬКИЙ Олександр Валентинович – аспірант 

Вінницького національного аграрного університету 
 

15.30-15.35 Антропогенний вплив на забрудненість штучних водойм 

важкими металами 

ПАЛАМАРЧУК Владислав Ярославович – аспірант 

Вінницького національного аграрного університету 

 



 

 

СЕКЦІЯ 2 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

БДЖІЛЬНИЦТВА УКРАЇНИ 
 

Голова секції: ПОБЕРЕЖЕЦЬ Юлія Миколаївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри технології 

виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі 
Секретар секції: ГОРЯЧИЙ Василь Андрійович – викладач-

методист Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 

 

 

13.30-13.35 Поширені хвороби бджіл, методи боротьби та 

профілактики 

ФАРІОНІК Тарас Володимирович – кандидат 

ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи, доцент кафедри харчових 

технологій та мікробіології Вінницького національного 

аграрного університету 
 

13.35-13.40 Зимостійкість та збереженість бджолиних сімей за 

різних підгодівель 

ЦАРУК Людмила Леонідівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

технології виробництва, переробки продукції 

тваринництва та годівлі Вінницького національного 

аграрного університету 

 

13.40-13.45 

 

Раціональність використання бджолиного воску 

МОРОЗОВА Любов Петрівна – кандидат хімічних наук, 

старший викладач кафедри технології виробництва, 

переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького 

національного аграрного університету 
 

13.45-13.50 

 

Особливості  документування операцій виробництва 

та реалізації продукції бджільництва  

ШУЛЬГАН Марія Ярославівна –  викладач 

економічних дисциплін  Відокремленого структурного 

підрозділу  «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

 

 



 

 

13.50-13.55 

 

Виробництво органічної продукції, як перспективний 

напрямок розвитку бджільництва України 

ГОРЯЧИЙ Василь Андрійович –  викладач 

технологічних дисциплін  Відокремленого структурного 

підрозділу  «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 

 

13.55-14.00 

 

Природно-екологічні та суспільно-географічні аспекти        

розвитку бджільництва України 

ВОЛКОТРУБ Надія Василівна –  викладач 

технологічних дисциплін  Відокремленого структурного 

підрозділу  «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.00-14.05 

 

Спосіб прибирання території пасіки в літній період 

ШОП’ЯК Богдан Ярославович –  викладач технічних 

дисциплін  Відокремленого структурного підрозділу  

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.05-14.10 

 

Безпечний захист медоносних рослин в умовах 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

НЕЧИПУРЕНКО Лілія Олександрівна –  викладач 

агрономічних дисциплін  Відокремленого структурного 

підрозділу  «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.10-14.15 

 

Поліпшення кормової бази бджільництва за рахунок 

малопоширених та перспективних культур 

ЯЩУК Ольга Миколаївна –  викладач агрономічних 

дисциплін  Відокремленого структурного підрозділу  

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.15-14.20 

 

Проблема управління нектаропродуктивнісю рослин 

агротехнічними заходами 

ПРИСЯЖНЮК Олена Володимирівна –  викладач 

агрономічних дисциплін  Відокремленого структурного 

підрозділу  «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

 

 

 



 

 

14.20-14.25 

 

Сучасний стан виробництва, реалізації продукції, 

напрямки розвитку бджільництва України  

ПІДГАЄЦЬ Людмила Василівна –  викладач 

економічних дисциплін  Відокремленого структурного 

підрозділу  «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.25-14.30 

 

Збереження біологічної цілісності бджолиних сімей –

запорука здорового способу життя людей 

НИКОНЮК Ганна Іванівна –  викладач 

загальноосвітніх дисциплін  Відокремленого 

структурного підрозділу  «Чернятинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного 

університету» 
 

14.30-14.35 

 

Перспективи розвитку підприємств бджільництва 

України в умовах воєнного стану 

НОВОТНА  Надія Миколаївна –  викладач економічних 

дисциплін  Відокремленого структурного підрозділу  

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.35-14.40 

 

Перспективи формування та реалізації 

зовнішньоекономічної стратегії розвитку галузі  

бджільництва в умовах євроінтеграції  

МАТЕУШ Ірина Миколаївна –  викладач економічних 

дисциплін  Відокремленого структурного підрозділу  

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.40-14.45 

 

Використання навігаційних систем на тракторах для 

вирощування медоносних культур  

БЕДРАК Олександр Васильович –  викладач технічних 

дисциплін  Відокремленого структурного підрозділу  

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.45-14.50 

 

Застосування сучасних матеріалів при виготовлені 

вуликів, як перспективного напрямку розвитку 

бджільництва  

МЕЛЬНИК Юлія Анатоліївна –  викладач технічних 

дисциплін  Відокремленого структурного підрозділу  

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 



 

 

 

14.50-14.55 

 

Безпека в бджільництві, запорука сталого розвитку 

бджільництва України  

ІЛЬЮЩЕНКОВА Оксана Володимирівна –  викладач 

технічних дисциплін  Відокремленого структурного 

підрозділу  «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.55-15.00 

 

Вплив пробіотичних препаратів на розвиток 

бджолиних сімей 

СКРИПНИК Сергій Вікторович  – аспірант 

Вінницького національного аграрного університету 
 

15.00-15.05 

 

Продуктивність бджолиних сімей у період підготовки 

до головного медозбору  

САЛЮК Олександр Олександрович – аспірант 

Вінницького національного аграрного університету 
 



 

 

СЕКЦІЯ 3 
 

ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

СИРОВИНИ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Голова секції: БЕРНИК Ірина Миколаївна – доктор технічних 

наук, доцент, завідувач кафедри харчових технологій та мікробіології 
Секретар секції: КОЛЯНОВСЬКА Людмила Миколаївна – 

кандидат технічних наук, асистент кафедри харчових технологій та 

мікробіології 

 

 

13.30-13.35 Розробка технології морозива для оздоровчих 

продуктів 

БЕРНИК Ірини Миколаївни – доктор технічний наук, 

доцент, завідувач кафедри харчових технологій та 

мікробіології Вінницького національного аграрного 

університету 
 

13.35-13.40 Композиційні харчові системи на основі крохмалю 

КУЗНЄЦОВА Інга Вадимирівна – доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, заступниця завідувача відділом технології 

цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту 

продовольчих ресурсів НААН 

 

13.40-13.45 

 

Перспективи розробки рецептур харчової продукції 

персоніфікованого харчування на основі положень 

Аюрведи 

ЮЩЕНКО Наталія Михайлівна – кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри технології ресторанної і 

аюрведичної продукції Національного університету 

харчових технологій 
 

13.45-13.50 

 

Одержання крохмалю як продукту комплексної 

переробки макухи амаранту 

РУЖИЦЬКА Наталія Володимирівна – кандидат 

технічних наук, асистент кафедри процесів, обладнання та 

енергетичного менеджменту Одеського національного 

технологічного університету 
 
 

 

 



 

 

13.50-13.55 

 

Багатофакторне дослідження режимних параметрів 

центрифуги для віджиму воску 

БУРЛАКА Сергій Андрійович – доктор філософії зі 

спеціальності 133 Галузеве машинобудування, старший 

викладач кафедри технологічних процесів та обладнання 

переробних і харчових виробництв Вінницького 

національного аграрного університету 
 

13.55-14.00 

 

Використання чорної бузини як джерела біологічно 

активних речовин 

НОВГОРОДСЬКА Надія Володимирівна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

харчових технологій та мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 

 

14.00-14.05 

 

Використання нетрадиційної сировини в 

хлібопекарському виробництві 

ОВСІЄНКО Світлана Миколаївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

харчових технологій та мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 
 

14.05-14.10 

 

Проблеми та перспективи у технології жирів  

КОЛЯНОВСЬКА Людмила Миколаївна – кандидат 

технічних наук, старший викладач кафедри харчових 

технологій та мікробіології Вінницького національного 

аграрного університету 
 
  

14.10-14.15 

 

Вимоги до якості молока і молочних продуктів в 

умовах ТОВ «Азорель» 

ХРАНОВСЬКА Юлія Юріївна – головний технолог      

ТОВ «Азорель» 

 

14.15-14.20 

 

Основні аспекти створення функціональних харчових 

продуктів із використанням функціональних 

інгредієнтів 

СОЛОМОН Алла Миколаївна – кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій та 

мікробіології Вінницького національного аграрного 

університету 

 

 
 



 

 

14.20-14.25 

 

Ринок органічної продукції в Україні: реалії та 

перспективи 

ТУЗОВА Світлана Дмитрівна – завідувач навчально-

виробничої практики, викладач технологічних 

спецдисциплін Відокремленого структурного підрозділу  

«Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.25-14.30 

 

Продукти бджільництва в технології кисломолочних 

напоїв 

БОНДАР Мар’яна Михайлівна – асистент кафедри 

харчових технологій та мікробіології Вінницького 

національного аграрного університету 
 

14.30-14.35 

 

Інноваційні напрямки розвитку борошномельного 

виробництва в умовах єврорегіонального 

співробітництва 

ДЕРКАЧ Олена Іванівна – викладач спецдисциплін 

Відокремленого структурного підрозділу «Могилів-

Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету»  
 

14.35-14.40 

 

Вдосконалення системи контролю якості та безпеки 

харчових продуктів в Україні 

ВЕЛІЧКО Вікторія Андріївна – викладач технологічних 

спецдисциплін Відокремленого структурного підрозділу 

«Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» 
 

14.40-14.45 

 

Амінокислотний склад м’яса свиней при згодовуванні 

ферментного препарат» 

ФАБІЯНСЬКА Олена Леонідівна – викладач 

технологічних спецдисциплін Відокремленого 

структурного підрозділу «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» 
 

14.45-14.50 

 

Сфера ресторанного бізнесу в умовах воєнного стану: 

економічні виклики та шляхи їх подолання 

СОЛЯР Людмила Валентинівна – викладач 

спецдисциплін Відокремленого структурного підрозділу 

«Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного 

університету»  
 



 

 

14.50-14.55 

 

Способи вилучення функціонально-технологічних 

інгредієнтів з сировини 

КУНЬОВСЬКИЙ Олександр Вікторович – аспірант 

Вінницького національного аграрного університету 

 


