
Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 

 

№ П.І.Б., група Назва роботи П.І.Б. керівника 

1. Івашина Т.О., 41 ХТ Сучасний стан та перспективи 

розвитку геродієтичних продуктів 

функціонального харчування 

к.с.-г.н., ст. викладач Байбєрова С.С. 

2. Теслюк Р.Я., 11сХТ Технологія виробництва питного 

молока 

к.т.н., доцент Загорко Н.П. 

3. Карпіна М.О., 21сХТ Розробка технології плодово-ягідних 

соусів з використанням соків чорної 

смородини, порічок червоних та 

бананів 

к.т.н., доцент Загорко Н.П. 

Інші конкурси 

«Кращий за професією» (конкур за Канадським проектом) 

1. Фенагеєва Д. К., 41 ХТ Інноваційні технологічні підходи та 

сучасні тенденції розвинутих країн 

Європи при зберіганні плодів яблук 

к.т.н., доцент Григоренко О.В. 

2. Вовченко А. А. , 41 ХТ Сучасні технології виробництва 

пастильно-мармеладних та желейних 

виробів з плодової сировини 

к.т.н., доцент Григоренко О.В. 

3. Івашина Т. О. , 41 ХТ Сучасний стан та перспективи 

розвитку геродієтичних продуктів 

функціонального харчування 

к.с.-г.н., ст. викладач Байбєрова С.С. 

4. Карпіна М. О., 21сХТ Розробка технології плодово-ягідних 

соусів з використанням соків чорної 

смородини, порічок червоних та 

бананів 

к.т.н., доцент Загорко Н.П. 

5. Гарабажій К. А., 31 ХТ Дослідження фізико-хімічних та к.т.н., доцент Григоренко О.В. 



мікробіологічних показників якості 

соку яблучного натурального у 

відповідності до вимог стандартів 

6. Масловська А. С., 31 ХТ Інноваційні інгредієнти у технології 

виробництва плодово-ягідних джемів 

к.т.н., доцент Григоренко О.В. 

7. Чекмак А. П., 31 ХТ Аналіз прогресивних технологій 

вирощування, зберігання та 

переробки картоплі в Україні та 

Європі 

к.т.н., доцент Григоренко О.В. 

 

Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональних конкурсах  

 

№ 
П.І.Б. та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (дипломи, 

грамоти, зайняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

1. Карпіна М. О.,  

21 сХТ 

Розробка технології соусів з 

використанням соків чорної 

смородини, порічок червоних та 

бананів 

Диплом ІІІ ступеня за перемогу 

у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт 

Загорко Н. П. 

Інші конкурси 

«Кращий за професією» (конкур в рамках Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва) 

1. Фенагеєва Д. К. Інноваційні технологічні підходи та 

сучасні тенденції розвинутих країн 

Європи при зберіганні плодів яблук 

Грамота за І місце у конкурсі 

творчих робіт 

Григоренко О.В. 

2. Карпіна М. О. Розробка технології соусів з 

використанням соків чорної 

смородини, порічок червоних та 

бананів 

Грамота за ІІ місце у конкурсі 

творчих робіт 

Загорко Н. П. 



3. Вовченко А. А. Сучасні технології виробництва 

пастильно-мармеладних та 

желейних виробів з плодової 

сировини 

Грамота за ІІІ місце у конкурсі 

творчих робіт 

Григоренко О.В. 

4. Масловська А. С. Інноваційні інгредієнти у технології 

виробництва плодово-ягідних 

джемів 

Грамота за ІV місце у конкурсі 

творчих робіт 

Григоренко О.В. 

5. Івашина Т. О. Сучасний стан та перспективи 

розвитку геродієтичних продуктів 

функціонального харчування 

Грамота за V місце у конкурсі 

творчих робіт 

Байбєрова С.С. 

6. Гарабажій К. А. Дослідження фізико-хімічних та 

мікробіологічних показників якості 

соку яблучного натурального у 

відповідності до вимог стандартів 

Грамота за VІ місце у конкурсі 

творчих робіт 

Григоренко О.В. 

7. Чекмак А. П. Аналіз прогресивних технологій 

вирощування, зберігання та 

переробки картоплі в Україні та 

Європі 

Грамота за VІІ місце у конкурсі 

творчих робіт 

Григоренко О.В. 

 


