
Студенти, які виступили з доповідями на конференціях (2017 р.) 

№ П.І.Б. Назва заходу 

Місце та 

дата 

проведення 

Тема доповіді 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. 
    

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

1. 
    

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

1. Павріанідіс Л. В. 

Науково-технічна 

конференція 

магістрантів і 

студентів 

Кафедра 

ТПЗПСГ, 

16.03.2017 

Вплив розчинів нанометалів на 

збереженість плодів груші 

2. Онисковець Ю. А. 

Визначення режимів 

попереднього охолодження 

плодів 

3. Карпіна М. А. 

Удосконалення технології 

ферментативного 

консервування плодоовочевої 

продукції 

4. Вовченко А. А. 
Визначення харчової цінності 

ферментованих плодів і овочів 

5. Капканець В. А. 

Вплив технологічної обробки 

на вміст каротиноїдів в 

гарбузових овочах 

6. Мікуляк В. В. 
Нарощування бджіл у сім’ях 

на зиму 

7. Іванченко В. О. 

Удосконалення технології 

ферментованих плодоовочевих 

продуктів 

8. Сотнік В. В. 

Значення поживних речовин в 

годівлі сільськогосподарських 

тварин 

9. Сербова І. О. 

Оцінка біохімічних показників 

консервів з грибів роду Глива, 

вироблених із сировини з 

різним терміном зберігання 

10. 
Антоненко Є. А. 

  

Зміни біохімічних показників 

грибів печериці за зміни 

тривалості процесу первинної 

термічної обробки 

11. Каліцинський С. О. 

Характеристика мікробіоти 

поверхні плодових тіл грибів 

роду глива у процесі 

зберігання 

12. Самсонов А. В. 

Технологія виготовлення 

пастили функціонального 

призначення з плодоовочевої 



сировини 

13. Вовченко А. А. 

Аналіз сучасних технологій 

виробництва желейних та 

пастильно-мармеладних 

виробів 

14. Фенагеева Д.К. 

Інноваційні технологічні 

підходи при зберігання плодів 

яблуку розвинених країнах 

Європи 

15. Мовчан Є.І. 

Удосконалення технології 

виробництва соку яблучного 

натурального прямого віджиму 

16. Гарабажій К.А. 

Дослідження показників якості 

соку яблучного натурального у 

відповідності до вимог 

стандартів 

17. Масловська А.С. 

Використання нетрадиційних 

видів сировини та 

Інноваційних інгредієнтів у 

технології плодово-ягідних 

джемів 

18. Чекмак А.П. 

Аналіз прогресивних 

технологій зберігання та 

переробки картоплі в Україні 

та Європі 

19. Бєлашевська Т.В. 
Сучасні напрями у 

виробництві конфітюрів 

20. Івашина Т.О. 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку геродієтичних 

продуктів функціонального 

харчування 

21. Бахмут А. С. 
Контроль якості спиртованих 

напівфабрикатів 

 

 


