
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ  
 

в рамках Міжнародних спеціалізованих виставок «Масло - Жирова Індустрія», 
енергозберігаючого обладнання і альтернативних джерел енергії «ІСТВЕ».  

Місце проведення: Виставковий Центр «КиївЕкспоПлаза», павільйон № 1, вхід А  
(г. Київ, вул. Салютна, 2-Б)  

 

                                 
                                                

Конференція  
«Тенденції та перспективи розвитку масложирової промисловості на Україні»  

24 вересня 2015 
10.00 Реєстрація 
10.00 Початок роботи Конференції  

Вітальне слово Міністерства аграрної політики та продовольства України  
Директор департаменту продовольства  

10.20-10.40 
 

«Олійно - жирова індустрія: стан, тенденції та перспективи розвитку» 
Капшук С.П., Генеральний директор Асоціації «Укроліяпром». 

10.40-11.00 Національна академія аграрних наук України 
11.00-11.20 «Технічні та біоенергетичні системи природокористування» 

Фаренюк Ю.В. директор ТОВ «Тефф» 
11.20-11.40 Мікотоксини. Введення, актуальніпитання, огляд методів аналізу(ІФА, експрес, 

імуноафінні колонки) Аналіз ГМО 
Галицький Тарас Сергійович  ПП «Біола» 

12.00-12.20 «Вимірювання вологості шроту гранульованого і насіння соняшнику в потоці» 
Шмід С. О. ТОВ « КСК –Автоматизація»  

12.20-12.40 «Особливості переробки насіння ріпаку сучасних сортів» 
Волощенко Тетяна Олександрівна, Національний університет харчових 
технологій,  к.т.н.  

13.00-13.20 Інноваційні аспекти конкурентоспроможності модифікованих 
олій, спеціальних жирів і композицій для виробництва 
кондитерської, молочної й олієжирової продукції 
 Осейко М.І., Національний університет харчових технологій, д.т.н, проф 

13.20-13.40 Кава-Брейк 
13.40-14.00 «Більше вигоди від соняшнику - високо олеїновий і кондитерський соняшник»  

Ведмедева К.В., Інститут олійних культур, завідуюча лабораторією генетичних 
ресурсів, селекції високо олеїнового і кондитерського соняшнику, к.б.н.  

14.00-15.20 «Лабораторні та агротехнологічні інструменти забезпечення  ефективного 
виробництва органічноі продукціі в Украіні». 

 
 «Роль акредитованих лабораторій в системі державного регулювання розвитку 
ринку органічних продуктів в контексті останніх законодавчих змін». 

Башинський в.в., Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК 
 
«Технології біологічного захисту садів: теоретичні та практичні аспекти проблеми» 
Дрозда В.Ф., Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК 
 
«Екологізація землекористування Украіни: стан та перспективи розвитку» Самкова 
О.П., Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК 
 
«Вимоги до  ПЛР-лабораторій для якісного та кількісного визначення ГМО на 



основі міжнародної та вітчизняної практики». 
Іщенко Л.М.,- Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК. 

15.20-15.40 Кава-Брейк 
15.40-17.00 «Лабораторний контроль якості cировини та продукції 

 олійно-жирової галузі» 
«Oлійно-жировa галузь - нормативно-правове забезпечення». 
 Беліменко І.В., Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК. 
 
«Багаторічний моніторинг залишкових кількостей пестицидів і поліциклічних 
ароматичних вуглеводнів в насінні олійних культур і рослинних оліях» 
Баранов Ю.С.- Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК. 
 
«Фальсифікація рослинних олій та сучасні методи її виявлення». 
 Сисоляті С.В. - Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК. 
 
«Сучасний  лабораторний контроль поліциклічних  ароматичних вуглеводнів в 
насінні олійних культур і оліях». 
Грібова Н.Ю.- Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК. 

17.00-17.30 Дегустація рослинних олій: «Рослинні масла - надійний шлях до здорового життя», 
(соняшникова, рапсова, гірчична, лляна, кунжутна, сафлорова)  
Організатор: Інститут олійних культур. 

17.30-18.00 Кава-Брейк 
 
Конференція «Сучасні технології олійно-жирового виробництва» та «Енергозберігаюча 

техніка і технології в АПК» 
25 вересня 2015 

 
10.00 Початок роботи Конференції  

Вітальне слово Міністерства аграрної політики та продовольства України  
Гринько Павло Васильович, директор Департаменту інженерно-технічного 
забезпечення та сільськогосподарського машинобудування 
 
Вітальне слово Директора НДІ техніки і технологій  Національного  університету 
біоресурсів і природокористування  
Голуб Г.А. д.т.н., професор 
 
Наукові основи виробництва і використання дизельного біопалива в агроекосистемах. 

 1.Механізація тваринництва та біотехнологічні системи 
 Оцінка якості приготування кормів при одночасному подрібнені і змішуванні 

інгредієнтів. 
Ревенко І.І., д.т.н., проф., Ревенко Ю.І. к.т.н, доц. 

 Стаціонарна лінія годівлі великої рогатої худоби. 
Ревенко І.І., д.т.н., проф., Хмельовський В.С. к.т.н, доц. 

 Рекомендації з технічного переоснащення свиноферм на 25-50 свиноматок. 
Заболотько О.О., к.т.н, доц. 

 Методики проектування тваринницьких об'єктів. 
Ребенко В.І., к.т.н, доц. 

 Організаційне та технологічне забезпечення процесів заготівлі кормових компонентів 
та приготування кормової суміші для ВРХ.  
Хмельовський В.С., к.т.н, доц. 

 Біоконверсія органічної сировини в агроекосистемах. 
Голуб Г.А., д.т.н., проф. 

 Удосконалення роботи скреперної установки для прибирання гною. 
Ікальчик М.І. 

 Кава-Брейк 



 2.Сільськогосподарські машини, системотехніка та моніторинг стану 
сільськогосподарських угідь 

 Перспектива створення і виробництва сучасних зернозбиральних комбайнів. 
Войтюк Д.Г. проф. 

 Високопродуктивні сенсорні системи аналізу рівня варіабельності агробіологічного 
стану ґрунту. 
Аніскевич Л.В. д.т.н., проф. 

 «Біотехнологічні основи виробництва мікобіопрепаратів для захисту рослин від 
хвороб".  
Теслюк В.В. д.т.н., доц. 

 Дослідження обприскувача польових культур з змінними нормами внесення робочої 
рідини 
Онищенко В.Б. к.т.н, доц. 

 Системний підхід при впроваджені методів та інформаційно-технічних засобів 
моніторингу стану сільськогосподарських угідь. 
Броварець О.О. к.т.н., доц..  

 Умови виникнення суб- і суперрезонансів при роботі культиваторів з пружною 
підвіскою робочих органів. 
Гуменюк Ю.О. к.т.н., доц.. 

 Економічна безпека сучасних протруювачів вітчизняного виробництва. 
Дьомін О.А. к.т.н., доц.  

 Шляхи зменшення механічних пошкоджень плодів під час перевезень. 
Мартишко В.М. к.т.н., доц.  

 Розробка і обґрунтування параметрів роботи універсального протруювача насіння 
рідкими препаратами для фермерських господарств. 
Вечера О.М. 

 Адаптація зернозбиральних комбайнів до умов збирання. 
Смолінський С.В. к.т.н, доц. 

 Логістика збирання зернових.  
д.т.н., проф. Фришев С.Г., к.т.н., доц. Козупиця С.І. 

12.00-12.30 Кава-Брейк 
 3.Технічні та біоенергетичні системи природокористування 
12.30-14.30 Проблеми підвищення енергетичної автономності агроекосистем. 

Голуб Г.А. 
 Практичні аспекти використання дизельного біопалива. 

Чуба В.В. 
 Вплив технологічних параметрів обладнання на процес виробництва дизельного 

біопалива. 
Павленко М.Ю. 

 Аналіз обладнання для виробництва компостів. 
Швець Р.Л. 

 Оптимізація режимів руху машин і механізмів.  
Ловейкін В.С. 

 Синтез оптимальних регуляторів. 
Ромасевич Ю.О. 

 Дискретно-континуальне модулювання у задачах динамічного аналізу та оптимізації 
конструкцій сільськогосподарських машин. 
Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В. 

 Оптимізація режиму руху скребкового конвеєра . 
Ловейкін В.С., Костина О.Ю. 

 Оптимізація режиму повороту стрілового крана. 
Рибалко В.М., Мельниченко В.В. 

 Впровадження ресурсоощадних технологій в сучасній лісозаготівлі. 
Сердюченко Ю.Ю. 

 До питання ефективного використання малогабаритних енергетичних засобів з 
колісною формулою 2К2. 
Шкарівський Р.Г., Шкарівський Г.В. 



14.30-15.00 Кава-Брейк 
 4. Охорони праці та інженерія середовища 
15.00-17.30 Актуальні питання охорони праці на виробництвах біопалива із сільськогосподарської 

сировини. 
Цапко В.Г., д.м.н., професор 

 Класифікатор виробничих ризиків на механізованих процесах у сільському 
господарстві; 
 Войналович О.В., к.т.н., доцент, Гнатюк О.А. 

 Логіко-математичне прогнозування небезпечних ситуацій у разі функціонування 
ергативних систем на виробництвах АПК. 
Лехман С. Д., к.т.н., доцент 

 Профілактичні заходи для недопущення накопичення в організмі працівників 
галузі рослинництва довгоживучих радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 . 
Калівошко М.Ф., к.т.н., доцент 

 Забезпечення якості твердого біопалива в АПК. 
Драгнєв С.В., к.т.н к.т.н., старший викладач 

 Аналіз якісних показників дизельного біопалива згідно з вітчизняними та світовими 
стандартами. 
Поліщук В.М., к.т.н., доцент 

 Техніко-технологічне оснащення та напрямки розвитку твердопаливних виробництв в 
АПК. 
Єременко О.І., к.т.н., доцент 

17.30-18.00 Кава-Брейк 
 


