
ЗВІТ 

про роботу наукового гуртка   “Innovative and resource-saving food technologies ” 

кафедри харчових технологій за 2019-2020 н.р. 

 

№ 

п/п 

Найменування виконаних робіт Виконавці Дата 

проведення 

1 2 3 4 

1 Розробка та затвердження у встановленому 

порядку плану роботи наукового гуртка та 

2.  графіку засідань гуртка на 2019- 2020 н. рік 

 

Керівник гуртка – доц. Будник Н.В., 

студенти-члени наукового гуртка  ХТ-31: 

Ванько Юрій, Іваненко Микола; ХТ-11 (стн): 

Лебідь Микита, Лісовський Анатолій, 

Смірнова  Дар’я, Федорова А. А. та ін. 

30.09.2019 р. 

2 Обговорення напрямів науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти. Складання 

індивідуальних планів науково-дослідної роботи 

студентів. 

Керівник гуртка та члени наукового гуртка 7.10.2019 

3 Виготовлення дослідних зразків харчової продукції 
за результатами наукових досліджень: паштет 
«Курячий», копчена грудка, «Карбонат м’ясний», 
експозиція «Їжачок м'ясний», Харчова експозиція 
«Гостинний двір», грудинка маринована; молочні: 
кефір «Ніжний», сир «Адигейський з паприкою та 
зеленню», йогурт «Шоколадний»; напої: 
слабоалкогольний напій «Мохіто», смузі «Лісова 
свіжість», смузі «Мафія», Смузі «Веснюшки», желе 
«Веселка». Кондитерські вироби: пряники «Осіння 
фантазія», крафіни, кекси «Фантазія». на виставку - 
дегустацію, яка передбачена планом заходів щодо  
проведення тижня факультету. 

Керівник гуртка, викладачі кафедри, 

Студенти: Лісовський А., Лебідь М., Рудська 

К., Зозуля К., Раточка А., Шепель О., 

Хворост А, Маруніч І., Науменко Ю., 

Берлим Б, Мулько І. та ін. 

16.10.19-

17.10.2019р. 



 

 

 

1 2 3 4 

4 Поточні засідання наукових гуртків Керівник гуртка, викладачі кафедри та члени 

наукового гуртка 

28.10.2019 

р.- 

12.03.2020 р. 

5 Участь у пошукових дослідженнях з наукової 

теми: «Удосконалення технології виробництва 

м’ясних напівфабрикатів для дитячого 

харчування» 

Ванько Юрій (ХТ-31), Іваненко Микола (ХТ-

31), Лісовський Анатолій (ХТ-11 (стн)) 

11.11.2019 р. 

-18.02.2020 

р. 

6 Проведення досліджень  на тему «Удосконалення 

технології виробництва напівфабрикатів на 

основі бобових культур» 

Доц. Будник Н.В., студ. Смірнова  Дар’я 18.11.2019 

р.- 

19.12.2019р. 

7 Участь у засіданні круглого столу 

 «Сучасні підходи до якості та безпечності 

сировини та готової продукції на 

підприємствах харчової промисловості».  

Керівник гуртка, викладачі кафедри та члени 

наукового гуртка, представники переробних 

підприємств та науково – дослідних установ 

26.11. 2019 р 

8 Зустрічі з провідними   фахівцями науково- 

дослідної установи  Полтавський регіональний 

науково-технічний центр стандартизації, 

метрології та сертифікації.  

Проф. Сукманов В.О., доц. Будник Н.В. та 

члени наукового гуртка 

 

12.02.2020 р. 

9 Проведення кафедрального засідання наукового 

гуртка за темою «Удосконалення технології 

виробництва м’ясних напівфабрикатів для 

дитячого харчування» 

Керівник гуртка, викладачі кафедри та члени 

наукового гуртка 

18.02.2020 р. 
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