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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 

(назва; рік; том; номер; 

випуск; кількість 

сторінок монографії, 

підручника, посібника;  

перша-остання сторінки 

статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 

 (для українських: 

друковане – фахове / 

не фахове; електронне 

– фахове / не фахове); 

для закордонних: 

друковане/електронне) 

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометричн

их баз 

(назва НМБД)
 

4)
 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторських) 

аркушів 

Для  

закордонни

х видань – 

вказати  

імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

опубліковані в Україні 

1. Івашина Т.О.  Сучасний стан та 

перспективи 

розвитку 

геродієтичних 

продуктів 

функціонального 

харчування 

Інноваційні 

агротехнології: ІV 

всеукр. наук-практ. 

Інтернет-конф. 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2016 р.: 

матер. конф. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. – С.46–48. – 

Режим доступу: 

http://nauka.tsatu.edu.ua  

електронне  

 х 

Байбєрова С.С. 

2. Бєлашевська Т.В. Сучасні напрями 

у виробництві 

конфітюрів 

Інноваційні 

агротехнології: ІV 

всеукр. наук-практ. 

Інтернет-конф. 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2016 р.: 

матер. конф. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. – С.39–41.– 

Режим доступу: 

http://nauka.tsatu.edu.ua  

електронне  

 х 

Байбєрова С.С. 

http://nauka.tsatu.edu.ua/
http://nauka.tsatu.edu.ua/


3.  Вовченко А.А. Аналіз сучасних 

технологій 

виробництва 

желейних та 

пастильно-

мармеладних 

виробів 

Інноваційні 

агротехнології: ІV 

всеукр. наук-практ. 

Інтернет-конф. 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2016 р.: 

матер. конф. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. – С.53-55.– Режим 

доступу: 

http://nauka.tsatu.edu.ua 

електронне  

 

х Григоренко О.В. 

4. Гарабажій К.А. Дослідження 

показників якості 

соку яблучного 

натуральногоу 

відповідності до 

вимог стандартів 

Інноваційні 

агротехнології: ІV 

всеукр. наук-практ. 

Інтернет-конф. 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2016 р.: 

матер. конф. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. – С.56-58.– Режим 

доступу: 

http://nauka.tsatu.edu.ua 

електронне  

 

х Григоренко О.В. 

5.  Мовчан Є.І. Удосконалення 

технології 

виробництва 

натурального 

яблучного соку 

прямого віджиму 

Інноваційні 

агротехнології: ІV 

всеукр. наук-практ. 

Інтернет-конф. 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2016 р.: 

матер. конф. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. – С.59-61.– Режим 

доступу: 

електронне  

 

х Григоренко О.В. 

http://nauka.tsatu.edu.ua/
http://nauka.tsatu.edu.ua/


http://nauka.tsatu.edu.ua 

6. Чекмак А.П. Аналіз 

прогресивних 

технологій 

зберігання та 

переробки 

картоплі в 

Україні та 

Європі 

Інноваційні 

агротехнології: ІV 

всеукр. наук-практ. 

Інтернет-конф. 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2016 р.: 

матер. конф. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. – С.62-63.– Режим 

доступу: 

http://nauka.tsatu.edu.ua 

електронне  

 

х Григоренко О.В. 

7. Масловська А.С. Використання 

нетрадиційних 

видів сировини 

та інноваційних 

інгредієнтів у 

технології 

плодово-ягідних 

джемів 

Інноваційні 

агротехнології: ІV 

всеукр. наук-практ. 

Інтернет-конф. 

студентів та 

магістрантів за 

підсумками наукових 

досліджень 2016 р.: 

матер. конф. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 

2017. – С.64-66.– Режим 

доступу: 

http://nauka.tsatu.edu.ua 

електронне  

 

х Григоренко О.В. 

Всього  7 7 1 1 
3)

  х 2 
1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) загальна кількість публікацій в міжнародних НМБД. 

 
 

http://nauka.tsatu.edu.ua/
http://nauka.tsatu.edu.ua/
http://nauka.tsatu.edu.ua/

