
«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 – 28 березня 2019 року 

о 1300, аудиторія 123 
 

Керівники: кандидат с.-г. наук, доцент 

                                                         Каращук Г.В. 

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

Секретар: аспірант Юзюк Т.В. 
 

 

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 доктора с.-г. наук, професора Пелиха 
В.Г. на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку 
виробництва і переробки продукції свинарства» 
 

1. Особливості проведення наукових досліджень зі зберігання 

і переробки зерна та іншої продукції рослинництва 

Каращук Г.В. - к. с.-г. наук, доцент 

2. Харчові добавки у популярних продуктах харчування 

Ушакова С.В. – к. с.-г. наук, старший викладач 

3. Удосконалення рецептури збагачених глазурованих 

сирків з начинкою 

Агеєнко С.М. – магістр БТФ 

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

4. Технологія переробки молока на йогурт  

Ткаченко О.В. - магістр БТФ  

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

5. Дослідження параметрів технології виробництва 

копченостей з м'яса птиці  

Мащенко І.А. - магістр БТФ  

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

доцент Сморочинський О.М. 

6. Вплив регуляторів росту рослин на посівні якості зерна 

сортів пшениці озимої твердої 

Федоненко Г.Ю. - аспірант 

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

7. Кількість бур´янів в посівах гарбуза та їх повітряно-

суха маса залежно від сорту, удобрення та ширини 

міжрядь 
Ільчук В.Т. - аспірант 

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

8. Урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти 

стояння рослин при зрошенні на півдні України  
Кіцун С.О. – магістр АФ 

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

9. Особливості формування урожайності сортів картоплі 

різних груп стиглості при весняному садінні в умовах 

зрошення півдня України  
Сирота М..– магістр АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. н., доцент Каращук Г.В. 
10. Вплив способу підготовки розсади на приживаємість 
рослин сортів суниці садової різних груп стиглості 
Коваль О.Д.– магістр АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 

11. Використання благородного гриба Ботритіус цінереа 

(Botrýtis cinérea) в виноробстві 
Сахневич В.В..– студент 3 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 

12. Фізіологічні хвороби цитрусових і тропічних 

плодів під час зберігання та заходи боротьби з ними 
Татарчук І.- студент 2 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 

Структура врожаю сортів суниці садової залежно від 

схеми посадки при зрошенні на півдні України 
Мушнік І.- студент 4 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
13. Вплив способів зберігання на показники вологості 
зерна пшениці 
Гаркавенко О..- студент 4 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
14. Приріст надземної маси рослин огірка залежно від 
гібридного складу при краплинному зрошенні на півдні 
України 
Кобіцька В.- студентка 4 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
15. Показники якості зерна ячменю озимого залежно 
від регуляторів росту рослин на півдні України 
Яценко Н.- студент 4 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
16. Стан і перспективи вирощування 
високоолеїнового соняшника і виробництво 
високоолеїнової олії 
Проценко С.- студент 2 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
17. Сучасна технологія вирощування гарбуза на 
насіння 
Дорошенко М.- студент 3 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
18. Аналіз формування урожайності гібридів сорго в 
умовах південного Степу України 
Суховій О.- здобувач першого бакалаврського рівня 

спеціальності 201 - Агрономія  

Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
19. Аналіз формування урожайності сої залежно від 
сортового складу при зрошенні на півдні України 
Загной О.-здобувач першого бакалаврського рівня 

спеціальності 201 - Агрономія  

Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 
20. Використання ріст регулюючих речовин у 
підвищення посівних якостей насіння с.-г. культур 
Поліщук О.- студент 3 к., АФ 
Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Каращук Г.В. 

21. Аналіз формування урожайності сортами рису 

при вирощуванні в умовах півдня України 

Кульчиковський А. – студент 4 к., АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Казанок О.О. 

Аналіз формування урожайності соняшнику  

залежно від гібридного складу при вирощуванні в 

умовах півдня України 
Цимбал В.. – студент 4 к., АФ 

Науковий керівник: к. с.-г. н, доцент Казанок О.О. 



22. Сучасні технології розбирання, обвалювання та 

жилування свинини  

Сопочев І.В. - магістр БТФ  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Сморочинський О.М. 

23. Технологія виробництва напівкопчених ковбас 

за різної рецептури  

Артюх І.О. – магістр БТФ  
Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Сморочинський О.М. 

24. Параметри технологічних операцій забою свиней 

та первинної обробки туш  

Коваленко Р. – студент 4к., 2 гр. БТФ  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Сморочинський О.М. 

25. Особливості приготування фаршу в технології 

виробництва варених ковбас  

Мартиненко Ю. – студентка 4к., 2 гр. БТФ  

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Сморочинський О.М. 

26. Дослідження якості м'ясного фаршу 

Малютін М. - магістр БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В. 

27. Особливості обвалювання туш свиней при 

виготовленні м'ясних копченостей 

Задніпряний М. - магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В. 

28.  Смакоароматичні добавки при виготовленні 

питних йогуртів 

Малютін М. - магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В. 

29. Пакування питного молока: особливості вибору 

матеріалів 

Карпенко К. - магістр БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В. 

30. Порівняння органолептичних показників різних 

йогуртів 

Степанченко Ю. – студентка 3 кусу БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Чернишов І.В. 

31. Оптимізації виробництва якісної свинини в 

сучасних умовах товарного свинарства 

Цігорлаш Д.В – магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 

32. Модульний міні-завод з переробки молока 

Веселов Є.В. – магістр БТФ  
Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 

33. Дослідження ефективності застосування 

звичайної і енергозберігаючої технології переробки 

молока 

Горшкова І.В. – магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 

34. Удосконалення технології приготування кормів 

Демчук О.В. – магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 

35. Удосконалення технології забою та первинної обробки 

туш свиней 

Бєлих М.В – магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 

36. Дослідження відгодівельних якостей свиней різних 

генотипів в умовах ФГ "Соценко" 

Щербакова І.Л. – магістр БТФ  

Науковий керівник: к. с.-г. наук, доцент Левченко М.В. 

37. Згущене молоко: користь, шкода чи насолода? 

Красніцька Х. – студентка 2 к. 2 гр. БТФ 

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

38. Kurt Alemi 

Чуприна Д. – студент 2 к.2гр  БТФ  

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

39. Морозиво зі шпинатом  

Фізяр О.С., Коробченко А.О. – студентки 3 курсу БТФ 
Науковий керівник: к. с.-г. наук, ст. викладач Ушакова С.В. 

40.  Вівсяне молоко – модний продукт чи дійсно корисний 

напій? 

Троянова А.Р.– студентка 3курсу БТФ  

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

41. Мед, кіноа, мигдаль – сучасні складові натурального 

йогурту 

Майстер Л. - студентка 3 к., 1 гр. БТФ  

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

42. Плавлені сири з використанням соєвих білків 
Воробець А.М. – студентка 3к. 1гр. БТФ 

Науковий керівник: асистент Юзюк Т.В. 

43. Виробництво спредів з використанням замінників 

молочного жиру  

Савко В.С. - студентка 3к.1гр БТФ  

Науковий керівник: асистент Юзюк Т.В. 

44. Збагачення побічних молочних продуктів фізіологічно- 

функціональними інгредієнтами  

Кобрін С.І. - студент 3к. 2 гр. БТФ  

Науковий керівник: асистент Юзюк Т.В. 

45. Комбінований згущений молочний продукт соєвмісний  

Пилипенко Ю.П. – студентка 3 к.2г., БТФ 

Науковий керівник: асистент Юзюк Т.В. 

46. Напій на основі молочної сироватки з рослинними 

інгредієнтами  

Остапенко Г.А. – студентка 3 к., 2гр. БТФ 

Науковий керівник: асистент Юзюк Т.В. 

 

 

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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