
«Затверджую» 

Зав. кафедри технологій переробки та 

зберігання с.-г. продукції __________  

д.с.-г.н, професор Пелих В.Г. 
 

Регламент роботи конференції: 
 Пленарна доповідь – до 10 хвилин; 

 Секційна доповідь  - до 5-7 хвилин; 

 Виступ та обговорення питання – до 5 

хвилин. 
 

Час проведення – 18 квітня 2018 року 

о 1100, аудиторія 121 
 

Керівники: кандидат с.-г. наук, доцент 

                                                         Каращук Г.В. 

 кандидат с.-г. наук, ст.викладач Ушакова С.В. 

Секретар: аспірант Шевердєєва І.С. 
 

 

Основні напрямки наукових 
робіт: 
- технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

- технології зберігання продукції 

рослинництва і тваринництва; 

- якість і безпека молочно-м’ясної 

продукції  

- технології консервування 

плодоовочевої і ягідної продукції; 

- сучасні способи зберігання плодів та 

овочів; 

- виноградарство і виноробство; 

- виробництво хлібобулочної і 

макаронної продукції; 

- виробництво рослинних олій; 

- борошномельне і круп’яне 

виробництво; 

- стандартизація та управління якістю 

сільськогосподарської продукції. 

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Пленарний виступ кандидата с.-г. наук, доцента 
Чернишова І.В. 
 
1. Технологія виробництва напівкопчених ковбас 

Фенцик І. – магістр БТФ 

Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор Пелих В.Г. 
 

2. Якісні та кількісні показники кисломолочних 

продуктів.  
Катан Н.В. - магістр БТФ  

Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор Пелих В.Г. 
 

3. Виробництва десертних фруктових молочних продуктів 

в Україні  

Некулай  Г.Ю. - магістр БТФ  

Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор Пелих В.Г. 
 

4. Технологія виробництва м’яких сирів на півдні 

України.   

Мазуренко Д. Г. - магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Балабанова І.О. 
 

5. Використання в молочній промисловості фізіологічно – 

функціональних інгредієнтів 

Мезенцев Д.М. - магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Балабанова І.О. 
 

6. Біологічна складова побічних продуктів в молочній 

промисловості  

Нестеренко О.С. - магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Балабанова І.О. 
 

7. Виробництва цільномолочної продукції в умовах 

приватного акціонерного товариства «Новотроїцький 

маслосирзавод»  

Сиваченко А.В. - магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Балабанова І.О. 
 

8. Показники якості насіння гібридів соняшнику 

високоолеїнового типу залежно від групи стиглості  
Шевердєєва І.С. - аспірант  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 
 

9. Формування урожайності зерна сортів пшениці 

озимої твердої залежно від норм висіву та 

регуляторів росту рослин  

Федоненко Г.Ю. - аспірант  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 

 
10. Урожайність зерна сортів пшениці озимої 

залежно від регуляторів росту рослин в умовах 

південного Степу України  

Іколенко Г. – магістр АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 
 
11. Зміни показників якості зерна пшениці залежно 

від режиму сушіння  

Гавриш Г. – магістр АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 
 
12. Урожайність зерна кукурудзи залежно від 

гібридного складу на півдні України  

Пашко К. – магістр АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 

 
13. Технологія виробництва коньяку на 

виробництві та у домашніх умовах  

Яценко Н.М. – студент 3курсу АФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 
 

14. Ферментні препарати в технології виробництва 

плодово-ягідних соків  

Моргун А. – студент 2курсу АФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 
 

15. Дослідження показників якості плодів 

мандаринів різних видів  

Кобіцька В.П.- студентка 3курсу  АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 
 

16. Виробництво овочевих пюре 
Мушнік І.А.- студент 3курсу АФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Каращук Г.В. 

 
17. Ель, як різновид пива  

Ящик М. – студентка 2 курсу АФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, ст. викладач Ушакова С.В.  

 

 



18. Виробництво рисового паперу  

Моргун А. – студент 2 курсу АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. наук, ст. викладач Ушакова С.В.  
 
19. Удосконалення технології виробництва яєць 

Бутинська К.С. – студентка 2 курсу БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Щербина О.В. 
 

20. Оцінка продуктивних якостей птиці  

Остапенко Г.А. – студентка 2курсу БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Щербина О.В. 
 

21. Модульний принцип проектування 

технологічних процесів у виробництві с.-г. продукції 
Агеєнко С. – студент 4курсу БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Щербина О.В. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Підсумковий виступ Голови секційного засідання, 
вручення нагород переможцям за номінаціями: 
 

 Краща наукова доповідь 

 Краща наукова доповідь з результатами 

експериментальних даних 
 Краща наукова доповідь з актуальною 

тематикою 

 Краща наукова доповідь з реферативної 
тематики 

 Краща наукова доповідь з ораторською 

майстерністю 
 Краща наукова доповідь з використанням 

мультимедійної програми 

 Краща наукова доповідь з використанням 

наглядного матеріалу оригіналу 
 Краща оригінальна наукова доповідь 

 Краща презентація наукової доповіді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 
 

 

 
 

 
Організовує засідання секції: «Технологій 

переробки та зберігання продукції рослинництва і 
тваринництва на професорсько-викладацькій та 
студентській науково – практичній конференції 

«Стан, проблеми і перспективи 

розвитку сільського господарства, 

аграрної освіти та науки» 
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