
«Затверджую» 

Зав. кафедри технологій переробки та зберігання 
с.-г. продукції __________ 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 – 15 листопада 2018 року 

о 1200, аудиторія 123 
 
Керівники: доцент Каращук Г.В., 
                старший викладач Ушакова С.В. 
Секретар: аспірант Федоненко Г.Ю. 

 
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: 

 
1. Левченко М.В. Підвищення продуктивних 
якостей свиней 
Науковий консультант: доктор. с.-г. наук, 
професор, член-кореспондент НААНУ Пелих В.Г. 
2. Крафтове виробництво сиров'ялених ковбас 
Фенцик І. - магістр БТФ  
Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор Пелих В.Г. 
3. Технологія виробництва кисломолочних 
продуктів 
Катан Н.В. - магістр БТФ  
Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор Пелих В.Г. 
4. Користь десертних фруктових молочних 
продуктів  
Некулай  Г.Ю. - магістр БТФ  
Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор Пелих В.Г. 

5. Формування продуктивності гібридів соняшнику 
високоолеїнового типу на півдні України 
Шевердєєва І.С. – аспірант 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
6. Формування урожаю та якості зерна сортів пшениці 
озимої твердої під впливом норми висіву та регуляторів 
росту рослин на півдні України 
Федоненко Г.Ю. - аспірант  
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
7. Продуктивність сорртів гарбуза мускатного залежно 
від удобрення та ширини міжрядь на півдні України 
Ільчук В.Т. - аспірант  
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В 
8. Урожайність гібридів сорго різних груп стиглості в 
умовах південного Степу України 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
9. Формування врожайності зерна сортів пшениці 
озимої під впливом регуляторів росту рослин на півдні 
України 
Іколенко Г.В. магістрАФ, 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
10. Показники якості зерна пшениці озимої під впливом 
режимів сушіння 
Гавриш Г.В.- . магістрАФ, 
 Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
11. Урожайність гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості при зрошенні на півдні України 
Пашко К.С.- магістрАФ, 
 Каращук Г.В. – кандидат с.-г. наук, доцент 
12. Аналіз формування урожайності гібридів огірка 
різних груп стиглості при зрошенні на півдні України 
Кобіцька В.П.. - студентка 4 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
13. Аналіз формування урожайності сортів ячменю 
озимого залежно від мікродобрив на півдні України  
Яценко Н.М.. - студентка 4 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
14. Аналіз формування урожайності сортів суниці 
садової залежно від схеми посадки при зрошенні на 
півдні України  
Мушнік І.А... - студентка 4 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
15. Дослідження впливу фунгіцидів на формування 
врожайності сої при краплинному зрошенні на півдні 
України  
Кіцун С.Г. – магістрАФ 
 Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
16. Дослідження формування урожайності сортів 
пшениці озимої залежно від мікродобрив  
Сирота М.А. – магістрАФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
 
 

17. Дослідження формування урожайності сортів 
суниці садової різних груп стиглості залежно від 
способів підготовки розсади 
 Коваль О.Д.– магістрАФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
18. Аналіз показників якості зерна пшениці 
озимої різних класів залежно від способів 
зберігання  
Гаркавенко О.І. –студентка 3 курсу зі скороченим 
терміном навчання 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
19.  Використання харчових барвників при 
обробці та зберіганні продуктів харчування 
Баландіна І.Є-.студентка  2 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
20. Гмо сільськогосподарських культур,  та 
лабораторний  аналіз виявлення  
гмо у насінні ріпаку   
Гаркавенко О.І. –студентка 3 курсу зі скороченим 
терміном навчання , 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
21. Плодово-ягідні соки та соки для дитячого 
харчування 
Грицькова К.Ю. - студентка 4 курсу АФ, 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
22. Склад, корисні властивості та протипоказання 
до вживання кукурудзяної олії 
Дорошенко М.Ю.- студент 2 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
23.  Виробництво олії з кісточок винограду 
.Заруденець Є.А.. – студент 2 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
24. Фальсифікація сокової продукції 
Проценко С.С. - студентка 2 курсу АФ, 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
25. Технологія виготовлення чіпсів з гарбуза 
Татарчук І.О.-студент 2 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
26. Суха пшенична клейковина - джерело підвищення 
якості пшеничного борошна 
Поліщук О.В.-студент 3 курсу АФ, 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
27. Особливості вирощування гарбуза на насіння  
Дяченко Р.М. .-студент 3 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
28. Вихід кулінарних відрубів за різної розробки 
туш свиней  
Вербицький Ю. - магістр, БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В. 29. 
Динаміка росту піддослідного молодняка свиней в 
умовах ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» 
Андріанов М. - магістр БТФ 
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В.  



30. Процес гомогенізації йогуртів в Данон 
Дніпро, м.Херсон  
Вашина Д. - магістр БТФ 
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В. 
31. Технологія  переробки відходів свинарства 
Задніпряний М. - магістр БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В.  
32. Безлактозні продукти харчування для дітей 
Самусенко С.С. – студент 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 
33. Особливості виготовлення  пельменів  
Бакай О.Д. – студентка 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 
34. Ножі і комплекти обладнання у м'ясній 
промисловості  
Стеценко В.С. – студентка 7 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 
35. Крафтове виробництво сиров'ялених ковбас 
  
Яворський В.О. – студент 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 
36. Ікра та імітовані ікорні продукти  
Сахацька Є.А. – студентка 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, ст. викладач Ушакова С.В.  
37. Корисні десерти для дітей  
Бабаєва К.З. – студентка 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, ст. викладач Ушакова С.В.  
38. Виготовлення снеків  
Воловоденко Є.В. – студент 3 курсу БТФ 
Науковий керівник: к. с.-г. наук, ст. викладач Ушакова С.В.  
39. Терміни зберігання ковбасних виробів  
Лисак О.О. 4 – студентка 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, ст. викладач Ушакова С.В. 
40. Використання м’яса птиці в технології 
виробництва м’ясних продуктів  
Мащенко І. О. – магістр БТФ  
Наукові керівники: к. с.-г. н, доцент Сморочинський О.М., 
асистент Юзюк Т.В. 
41. Виробництво напівкопчених ковбас  з 
використанням м’яса різних видів  
Артюх І.О. – магістр БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Сморочинський О.М. 
42. Використання функціональних добавок 
рослинного походження в технології 
виробництва ковбас  
Мартиненко Ю. – студентка 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Сморочинський О.М. 
43. Режими термічного оброблення варених 
ковбас  
Коваленко Р. 4 – студент 4 курсу БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Сморочинський О.М. 
 

44. Продуктивність пшениці озимої м’якої залежно від норм 
висіву та вологозабезпеченості при вирощуванні в умовах 
півдня України 
Легоньков О.І. - студент 6 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Казанок О.О. 
45. Продуктивність сої залежно від рівня мінерального 
живлення при вирощуванні в умовах півдня України 
Кузнєцов М.Д. – студент 6 курсу АФ 
Науковий керівник: доцент Казанок О.О. 
46. Особливості формування урожайності нових 
гібридів соняшнику залежно від норми висіву при 
вирощуванні в умовах півдня України  
Шпак В.С. – студент 6 курсу АФ 
Науковий керівник: доцент Казанок О.О. 
47. Особливості формування урожаю озимого ріпаку 
залежно від гібридного складу та рівня мінерального 
живлення при вирощуванні в умовах півдня України 
Сімакович О.С. - студент 6 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Казанок О.О.. 
48. Особливості формування урожайності озимої пшениці 
залежно від рівня мінерального живлення при вирощуванні в 
умовах півдня України  
Гусак А. - студентка 4 курсу АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Казанок О.О. 
 
 
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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