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Перелік матеріалів наданих на 

ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЮ  

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 

 

Секція 1.  Селекція та розведення  

 

1. Oleksandr Kodak, PhD candidate; Farkas János, Senior Lecturer; György Kövér, 

Associate Professor; István Nagy, DSc., Professor. Szent Istvan University, Kaposvar 

Campus, Hungary  Application of selection indices for Hungarian pig breeds 

2. Khalak V.I. -  head of the laboratory of animal husbandry, candidate of agricultural 

sciences, senior researcher, State Institution Institute of grain crops of NAAS, Gutiy 

B.V. -  professor, doctor of veterinary sciences, Lviv National University of 

Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky, Chernyavsky 

S.E. - candidate of agricultural sciences, leading researcher, Chegorka P.T. - senior 

researcher State Institution Institute of grain crops of NAAS Active acidity (pH) of 

muscle tissue of young pigs and its relationship with other qualitative indicators 

3. Бабаєва К.З - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Пелих Н.Л. – к.с.г.н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Особливості 

показників продуктивності свиней різних генотипів в умовах окремого 

господарства 

4. Бакай О.Д.  - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Папакіна Н.С. – к.с.г. 

н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Вплив статі 

на продуктивність молодняку овець 

5. Василенко М.М. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Туніковська Л.Г. – 

к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Особливості м’ясних якостей свиней різного напрямку продуктивності в 

умовах окремого господарства 

6. Ведмеденко О.В. - к.с.г.н., доцент, Алімова Д.С. - здобувач вищої освіти, 

магістр з ТВППТ, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Зв'язок лінійної оцінки корів з молочною продуктивністю 

7. Вовченко Б.О. - д.с.г.н., професор, Кравченко О. В. - здобувач вищої освіти, 

магістр з ТВПТ, Соболь О. М. - к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» Обґрунтування вибору порід для поліпшення коней 

робочо-користувального напрямку в умовах Півдня  України 

8. Горб Є.В. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Пелих Н.Л. – к.с.г.н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/16287807_Farkas_Janos


       
 

Обґрунтування комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок 

різних генотипів  

9. Горб К.В. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Папакіна Н.С. – к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Практика 

підбору овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи 

10.  Гусєв І.О. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Корбич Н.М. – к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Звивистість 

вовни баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи 

11.  Данець Л.М. – пошукач, Інститут тваринництва Національної академії 

аграрних наук України  Вплив живої маси телиць у різні вікові періоди на 

подальшу молочну продуктивність 

12.  Димар І.О. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Харламова Т.С. – к.с.г. 

н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Обґрунтування оцінки продуктивних якостей свиноматок за селекційними 

індексами 

13.  Зєльдін В.Ф.-  кандидат с.г. наук, провідний науковий співробітник, Державна 

установа Інститут зернових культур НААН Ефективний прийом 

інтенсифікації селекційного процесу з поголів’ям свиней 

14.  Євтушенко Є.М. -  здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Папакіна Н.С. – 

к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Особливості генетичної структури гурту м’ясної худоби в умовах 

державного підприємства «Дослідне господарство «Асканійське» 

15.  Карпенко Б.М., аспірант Сумського НАУ Відтворювальні якості свиноматок 

породи ландрас за чистопородного розведення, схрещування та 

гібридизації в умовах промислового комплексу 

16.  Карпенко О.В - к.с.г. н., доцент, Юзюк Т.В. – аспірант кафедри технологій 

переробки та зберігання с.г. продукції, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» Оцінка генетичної дискретності кросів птиці  

17.  Козир В.С. – д.с.г.н., професор, академік НААН, ДУ Інститут зернових культур 

НААН Екстер’єрні відмінності бугайців вітчизняних порід скота у 

онтогенезі 

18.  Козир В.С. – д.с.г.н., професор, академік НААН, Дімчя Г.Г., Денисюк О.В., 

Майстренко А.Н., к.с.г.н. ДУ Інститут зернових культур НААН Показники 

тіло будови телиць сірої української породи в різні вікові та часові періоди 

19. Крамаренко О.С. – к.с.г.н., старший викладач, Сухоручко Т.О. – здобувач 

вищої освіти, магістр з ТВППТ, Миколаївський національний аграрний 



       
 

університет, Крамаренко C.С. – д.біол.н., професор  Поліморфізм та асоціація 

STR –локусів із ознаками росту телиць південної м’ясної породи 

20. Лисенко Л.Б. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Корбич Н.М. – к.с.г. 

н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Заруба К.В. 

к.с.г.н., с.н.с. Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова 

«Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з 

вівчарства. Вплив розміру смушків на продуктивність ягнят асканійської 

каракульської породи 

21. Марюхніч О.С. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Туніковська Л.Г. –  

к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Впливу 

інтенсивності вирощування ремонтного молодняку на відгодівельні якості 

свиноматок великої білої породи 

22. Овдієнко А.М. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Овдієнко К.Т. - 

здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Корбич Н.М. – к. с.г. н., доцент, 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Породи бджіл України 

23. Оглобля В.В. – аспірантка, Полтавська державна аграрна академія, Кравченко 

О.І. – к.с.г.н., Полтавська державна аграрна академія, Повод М.Г. – д.с.г.н., 

Сумський національний аграрний університет    Відтворювальні якості 

свиноматок за різного варіанту розведення 

24.  Пелих В.Г. – д.с.г.к., професор ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»  Селекційно-технологічне значення співвідношення статей у 

свинарстві 

25. Пелих В.Г. – д.с.г.н., професор,  Круподер М.С. - аспірант ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»  Продуктивні якості свиней різного 

походження 

26.  Пелипенко А.В. - аспіранта, Повод М.Г. – д.с.г.н., професор, Сумський 

національний аграрний університет  Відтворювальні якості свиноматок за 

різних варіантів розведення 

27. Сарана А.В. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Папакіна Н.С. – к. с.г. 

н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Особливості 

комплексної оцінки овець таврійського типу асканійської тонкорунної 

породи 

28. Сідашова С.О. – к.с.г.н., Сертифікований експерт-дорадник Аграрна дорадча 

служба Одеської області., Попова І.М. к.вет.н., асистент кафедри епізоотології 

та паразитології ім.проф.Атамася В.Я. Одеський державний аграрний 

університет,  Стадницька О.І. – к.с.г.н., ст. науковий співробітник Інститут 

сільского госопдарства Карпатського регіону, Стрижак С.А. – к.с.г.н., 

Завідуюча аспірантурою Луганського державного аграрного університету 



       
 

Динаміка продуктивно-репродуктивних показників корів племядра 

південної популяції новоствореної української червоної молочної породи 

29. Ткачова І.В. -  к.с.г.н., с.н.с. Інститут тваринництва НААН Чистопорідне 

розведення коней в умовах обмеженого генофонду 

30. Ушакова С.В. – к.с.г.н., старший викладач ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет»  Відгодівельні та м'ясні якості свиней у схрещуванні 

31. Халак В. І. - завідувач лабораторією тваринництва, кандидат с.г. наук, старший 

науковий співробітник Державна установа Інститут зернових культур НААН, 

Горчанок А. В., Літвіщенко Л.О. -  доценти, кандидати с.г. наук, Дніпровський 

державний  аграрно-економічний університет, Бордун О.М. -  старший 

науковий співробітник,  кандидат с.г. наук, Інститут сільського господарства 

Північного Сходу НААН Відтворювальні якості свиноматок великої білої 

породи зарубіжної селекції 

32.  Халак В. І. - завідувач лабораторією тваринництва, кандидат с.г. наук, старший 

науковий співробітник, Державна установа Інститут зернових культур НААН, 

Пелих Н. Л. - завідувач кафедри генетики та розведення сільськогосподарських 

тварин ім. В.П. Коваленка, кандидат с.-г. наук, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», Шепель Н.О. - головний технолог СТОВ «Дружба-

Казначеївка» Дніпропетровської області  Відгодівельні та м’ясні якості 

молодняку свиней універсального напрямку продуктивності та рівень їх 
фенотипової консолідації 

33. Черненко О.М., д.с.г.н., професор, Черненко О.І., к.с.г.н., доцент, Губаренко 

Н.Ю., аспірант Дніпровський державний аграрно-економічний університет 

Результати раннього осіменіння телиць та відтворювальна функція корів 

різних генотип 

34. Швачка Р.П. - аспірант, Сумський національний аграрний університет, Повод 

М.Г. - доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний 

аграрний університет Відтворні якості свиноматок ірландської селекції 

залежно від породних поєднань за різної тривалості підсисного періоду в 

умовах промислового комплексу 

35.  Шевченко Ю.А. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Пелих Н.Л. – к. с.г. 

н.,доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Обґрунтування комплексної оцінки відгодівельних якостей свиней 

36.   Юзюк Т.В. – асистент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет». Морфологічні показники молодняку свиней за різних 

поєднань 



       
 

Секція 2. Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва і рослинництва 

1. Бондаренко О. Ю. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Корбич Н.М. – к. 

с.г. н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Заруба 

К.В. к. с.г. н., с.н.с. Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова 

«Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з 

вівчарства»  Показники продуктивності вівцематок м'ясо-вовнової породи з 

урахуванням настригу митої вовни 

2. Ведмеденко О.В. - к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» Оцінка вирощування бройлерів за різних систем утримання  

3. Воронова Т. В. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Новікова Н. В. к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Використання 

нетрадиційної сировини для поліпшення споживчих властивостей печива 

4. Гончарук Д. В. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Ряполова І.О.. к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет Аналіз ризиків 

у консервному виробництві плодоовочевої продукції 

5. Громик О. Г. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Панкєєв С.П. – к. сг. 

наук, доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 

Альтернативні варіанти утримання худоби у  спеціалізованому м’ясному 

скотарстві  

6. Дзюндзя О.В. к.т.н., доцент, Мєрна І.І. асистент ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет». Аналіз стану харчування студентів вищих 

навчальних закладів м. Херсон.  

7. Довмат Ю.В. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Папакіна Н.С. – к. 

с.г. н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Практика підготовки овець до парувальної компанії 

8. Драга А. Ю. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Новікова Н. В. к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Проблеми 

виробництва хлібних виробів з підвищеною харчовою цінністю 

9. Жогло Є.Г. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Ряполова І.О. к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет Теоретичне 

обґрунтування технологічного процесу консервування томатів за рахунок 

використання нетрадиційної сировини 



       
 

10.  Жижка С.В. – аспірант, Сумський національний аграрний університет Річна 

динаміка відтворювальної продуктивності свиноматок що утримувались в 

холостий та умовно-поросний період за різних систем створення 

мікроклімат 

11. Ісаченко О.А. – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Левченко М.В. к.с.г. 

н, доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Дослідження 

технології забою великої рогатої худоби в умовах Державного 

підприємства «Дослідне господарство Інституту рису Національної 

академії аграрних наук України» Скадовського району Херсонської 

області. 

12.  Калашник О.В. – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Левченко М.В. 

к.с.г.н, доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Оптимізація технології доїння корів в умовах приватного підприємства 

«Багатогалузева фірма» «Таврія» м. Херсон.  

13.  Камєнєва Р.С. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Новікова Н. В. к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Поліпшення 

споживних властивостей тортів на вафельній основі 

14.  Каркач П.М. – к.біол.н., доцент, с.н.с., Машкін Ю.О., Фесенко В.Ф.  к.с.г.н., 

доценти  Білоцерківський національний аграрний університет  Інноваційна 

технологія виробництва сільськогосподарської продукції у присадибних і 

фермерських господарствах. 

15.  Кірєєв О. Є. – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Левченко М.В. к.с.г. н, 

доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Оптимізація 

технології первинної обробки молока в умовах приватного підприємства 

«Багатогалузева фірма» «Таврія» м. Херсон 

16.  Кірова Я.В. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Шинкарук М.В. – асистент  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет Перспективи 

застосування нетрадиційної сировини у виробництві консервованих 

огірків      Огляд ринку сокової продукції в Україні 

17.  Козка Ю. О. – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Карпенко О. В. к.с.г. 

н, доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Дослідження 

особливостей виробництва м’ясних виробів з яловичини 



       
 

18.  Куць А.В. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Ряполова І.О. к. с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Визначення 

небезпечних чинників під час технологічного процесу виготовлення соусів 

19.  Легутенко А.С. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Воєвода Н. В. к.т.н., ст.  

викладач, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Аналіз 

ринку овочевої ікри вітчизняного та імпортного виробництва в Україні 

20.  Лихач В.М. – д.с.г.н., доцент, Лихач А.В. – д.с.г.н., доцент Національний 

університет біоресурсів і природокористування України Вплив фітобіотиків 

на продуктивність поросят 

21.  Лозенко С.І. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Воєвода Н. В. к.т.н., ст. 

викладач, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Оцінка 

виноматеріалів попередньо оброблених бентонітом «Супер» фірми 

«Еногруп» вимогам якості та безпеки 

22.  Маринець М.В. – здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Дзюндзя О.В. – к.т.н., 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Органолептична 

оцінка кексів із використанням субтропічної сировини 

23. Михалко О.Г. – аспірант, Сумський національний агарний університет. Оцінка 

продуктивних якостей свиноматок французької та данської селекції за 

утримання в індустріальних комплексах 

24. Нежлукченко Т.І. - д. с.-г. н., професор, Миколаївський національний аграрний 

університет, Нежлукченко Н.В. - Асканійська ДСДС ІЗЗ НААН, зав. 

лабораторії тваринництва, к.с.г.н., доцент  ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» Характеристика основних компанентів руна овець 

асканійської тонкорунної породи таврійського типу 

25. Панасенко М.М. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Воєвода Н. В. к.т.н., ст. 

викладач, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Оцінка вина 

Мускат білий червоного каменю вимогам нормативних документів 

України 

26. Панкєєв С.П. – к.с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» Використання південної м’ясної худоби у спеціалізованому 

м’ясному скотарстві 



       
 

27. Пелих В.Г.  – д.с.г.н., професор, Сахацька Є.- здобувач вищої освіти, магістр з 

ТВППТ ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Дослідження 

особливостей виготовлення м'ясних напівфабрикатів 

28.  Політрава Л.А. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Балабанова І.О. – 

кандидат к.с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» Технологія виробництва і переробки молока в умовах 

товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім»  «Долинське» 

Чаплинського району Херсонської області. 

29.  Похіл К.Є. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Воєвода Н. В. - к.т.н., ст. 

викладач, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Оцінка 

асортименту грильяжних цукерок різних цільових аудиторій в Україні 

30. Прокопенко Н.П., д.с.г.н., професор, Мельник В.В., к.с.г.н., доцент, Базиволяк 

С.М., к.с.г.н., доцент, НУБІП України Розвиток галузі птахівництва в 

Україні у 2015-2019рр. 

31.  Рибальченко Є. І. – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Левченко М.В. 

к.с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Дослідження технології забою великої рогатої худоби в умовах приватного 

підприємства «Багатогалузева фірма» «Таврія» м. Херсон 

32.  Розинська К.Д. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Шинкарук М.В. – 

асистент, Ряполова І.О. к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет Огляд ринку сокової продукції в Україні. 

33.  Рак О.В. -здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Карпенко О.В. -  к.с.г.н., 

доцент  ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Дослідження 

показників якості варених ковбасних виробів з м’яса птиці 

34. Сідашова С.О. – к.с.г.н. Сертифікований експерт-дорадник Аграрна дорадча 

служба Одеської області, Северин В.І. - Керівник ПП Свеверин, Бондаренко 

О.В. - Керівник "Музей-садиба", Бакун Ю. - канд. екон. наук, Національна 

асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України Навчальна пасіка 

як модель впровадження концепції дуальної освіти в українському 

аграрному секторі 

35. Смірнов О.О.– здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Левченко М.В. к.с.г. н, 

доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» первинної 

Дослідження ресурсозберігаючих технологій первинної обробки молока в 



       
 

умовах приватного підприємства «Багатогалузева фірма» «Таврія» м. 

Херсон 

36. Топчій Т.В. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Папакіна Н.С. – к.с.г. 

н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Дослідження особливостей технології виробництва молока в умовах 

державного підприємства «Дослідне господарство «Асканійське»  

37. Трибух Ю.В. – здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Дзюндзя О.В. – к.т.н. 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Порівняльна оцінка 

якості заморожених напівфабрикатів млинців з м’ясним фаршем. 

38. Фаустов Р.В. – аспірант, Миколаївський національний аграрний університет  

Вплив комплексного препарату «Гепасорбекс» на продуктивність 

відгодівельного молодняку свиней 

39.  Чернікова Г.Ю. – аспірант, Прокопенко Н.П. – д.с.г.н., професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України Яєчна 

продуктивність курей за використання пребіотиків на основі мананових 

олігосахаридів 

40.  Шибко Г. Д. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Корбич Н.М. – к.с.г. 

н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Сортовий 

склад рун овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з 

різним настригом митої вовни 

41.  Яворський В.О.  – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Панкєєв С.П. – к. 

с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Органічні методи виробництва яловичини у спеціалізованому м’ясному 

скотарстві 

42.  Яковчук В.С. - к.с.г.н., Іванина О.П., к.с.г.н. Інститут тваринництва степових 

районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-

генетичний центр з вівчарства Доїння вівцематок асканійської селекції на двох 

станковій установці лінійного типу 

 



       
 

Секція 3. Технологія годівлі та біологія продуктивності тварин 

1. Дубина О.Р. – здобувач освіти, магістр з  ВГСЕ, ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» Розвиток клітинної теорії 

2. Варнава Н.С. - здобувач освіти, магістр з  ВГСЕ, ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» Біологічне обґрунтування режимів 

інкубації для окремих видів свійських птахів 

3. Вовченко Б.О.- д.с.г.н., професор, Кравченко О. В. - здобувач вищої освіти, 

магістр з ТВПТ, Соболь О. М. - к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» Огляд сучасних вимог до технології годівлі та 

утримання коней ваговозних порід 

4. Воловоденко Є.В. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ,  Любенко О. І.  – 

к. с.г. н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Використання вапнякових комплексів в складі комбікормів для курей-

несучок другого продуктивного періоду кросу «Ломанн білий» 

5. Ісаєв А.В. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Харламова Т.С. – к.с.г. н., 

доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Оптимізація 

відгодівлі ремонтних свинок в умовах фермерського господарства 

6. Івашкіна Л. Г. – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Любенко О. І.  – 

к.с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Вміст 

різного рівня сирого протеїну на продуктивність качок 

7. Костиря В.О. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Панкєєв С.П. – к. с.г. 

н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Організація 

годівлі худоби у  спеціалізованому м’ясному скотарстві 

8. Ляшевська Н.С. – здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Панкєєв С.П. – к. 

с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Біологічні особливості відтворення стада у спеціалізованому м’ясному 

скотарстві 

9. Лисак О.О. здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Любенко О. І.  – к. с.г. н., 

доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Вплив вітаміну 

Д3 на ріст і розвиток індичат 

10.  Папакіна Н.С. – к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» Практика та перспективи  використання стовбурових клітин 

11.  Повод М.Г. – д.с.г.н., професор, Кліндухова  І.М. – магістр, Сумський НАУ,  

Андреєва Д.М. – магістр, Миколаївський НАУ Порівняння продуктивності 

кнурців за різного способу їх кастрації 



       
 

12.  Соболь О. М. - к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» Сучасні підходи до вивчення довголіття кішок у зв’язку з 

неінфекційною захворюваності 

13.  Соколенко О.О. – здобувач освіти, магістр з  ВГСЕ, ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» Особливості формування статевих клітин 

сільськогосподарських тварин 

14.  Фурсенко М. - здобувач вищої освіти, магістр з ТВППТ, Ведмеденко О.В. - 

к.с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Особливості формування росту і розвитку молодняку великої рогатої 

худоби молочних порід. 

 



       
 

 

Секція 4. Сучасні проблеми якості, безпечності виробництва і переробки 

продукції тваринництва та рослинництва, під впливом кліматичних та 

антропогенних чинників 

1. Антоненко Н.О. -  здобувач вищої освіти, магістр з ХТ, Новікова Н. В. – 

к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Напрямки покращення споживних властивостей зернових хлібців  

2. Корбич Н.М. – к.с.г.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет» Мед – натуральність та фальсифікація 

3. Сідашова С.О. – к.с.г.н. Сертифікований експерт-дорадник Аграрна дорадча 

служба Одеської області, Ясько В.М. к.с.г.н., доцент, Кірович Н.О. к.с.г.н., 

доцент, Одеський державний аграрний університет  Навчальна пасіка як 

модель впровадження концепції дуальної освіти в Українському 

аграрному секторі   

4. Сокрут О.В., провідний науковий співробітник, к.с.г.н., Державна установа 

Інститут зернових культур НААН Характеристика парних шкур великої 

рогатої худоби при використанні штучної аєроіонізації 

5.  Любенко О. І.  – к.с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет», Кривий В.В. - асистент, «Херсонський державний аграрний 

університет» Ресурсо - та енергозберігаючі прийоми при утриманні курей-

несучок 

6. Кривий В.В. - асистент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Впровадження екологічних і економічних механізмів розвитку 

бджільництва в умовах змін клімату півдня України за системою 

ІНТ(Е)РН 



       
 

Секція 5. Комерціалізація галузі тваринництва 

1. Бойко Л.О. - к.с.г.н., доцент кафедри економіки та фінансів,  Кривенко Д.С. 

-  здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» Головні проблеми розвитку галузі 

вівчарства в Україні та на Херсонщині  

2. Боліла С.Ю.  – к.с.г.н., доцент ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет Маркетингові орієнтири підприємств галузі тваринництва для 

підвищення ефективності їх діяльності  

3. Боровік Л.В. - д.е.н., доцент, Левадний Д.А. - аспірант ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» Проблематика розвитку тваринницької 

галузі регіону 

4. Карнаушенко А.С. - к.е.н., ст. викладач, ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» Екопідприємництво як перспективний вектор розвитку 

економіки 

5. Макухіна С. В. - ст. викладач кафедри готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу й іноземних мов ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» Іноземна мова як невід’ємна складова формування 

професійного розвитку особистості в рамках міжнародних відносин 

6. Несін Ю. М. - доцент кафедри готельно-ресторанного  та туристичного 

бізнесу  ДВНЗ «Херсонський державний аграрно-економічний університет» 

Аналіз франкомовного підручника «ПІКСЕЛЬ» 

7. Петрова О.О. – к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» Характерні особливості 

ризиків у тваринництві.  

8. Сідашова С.О. – к.с.г.н., сертифікований експерт-дорадник Аграрна дорадча 

служба Одеської області Сіра українська худоба як важливий елемент 

розбудови національного парку "Приорільський" на Дніпропетровщині 

9. Степаненко Н.В. – к.с.г.н., доцент кафедри прикладної математики та 

економічної кібернетики, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Сучасні тенденції та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в 

Україні  

10. Мамедов С.М. – аспірант ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» Аналіз світового ринку м’яса жуйних тварин 



       
 

 


