
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

галузевої конкурсної комісії  Конкурсу  

 за спеціальністю «Харчові технології»,  
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

проведеного в Національному університеті харчових технологій, 
(найменування базової установи) 

 

від 15   квітня 2021 року 

 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 60 студентських 

наукових робіт, що надійшли з 27 вищих навчальних закладів.  

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 29 студентів  з 

18 вищих навчальних закладів. 
   
 

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-

практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу та нагородити: 

 

 

Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня,  

ІІІ ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Найменування 

вищого 

навчального 

закладу 

(повністю) 

1 2 3 4 

Диплом І 

ступеня 
Грицайова 

Анна 

Олександрівна 

Кохан Олена 

Олександрівна, 

доцент кафедри  

технології 

хлібопекарських і 

кондитерських 

виробів 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

Диплом І 

ступеня 
Штельмах 

Валерія 

Леонідівна 

Страшинський Ігор 

Мирославович, 

доцент кафедри 

технології м’яса і 

м’ясних продуктів 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

Диплом І 

ступеня 
Агапова 

Олександра 

Вадимівна 

Юдіна Тетяна 

Іллівна, професор 

кафедри технології 

і організації 

ресторанного 

господарства 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет 



Диплом ІІ 

ступеня 
Ніколаєва 

Марія 

Сергіївна 

Грек Олена 

Вікторівна, доцент  

кафедри технології 

молока і молочних 

продуктів 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

Диплом ІІ 

ступеня 
Ващенко Анна 

Романівна 

Олійник Світлана 

Іванівна,  доцент 

кафедри  

біотехнології 

продуктів бродіння 

і виноробства 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

Диплом ІІ 

ступеня 
Гріщенко 

Аліна 

Валеріївна, 

Божко 

Марина 

Михайлівна 

Макарова Ольга 

Василівна,  доцент 

кафедри технології 

хліба, 

кондитерських, 

макаронних 

виробів  і 

харчоконцентратів 

Одеська 

національна 

академія 

харчових 

технологій 

Диплом ІІ 

ступеня 
Кухаренко 

Іванна 

Олександрівна 

Михонік Лариса 

Анатоліївна , 

доцент кафедри  

технології 

хлібопекарських і 

кондитерських 

виробів 

Національний 

університет 

харчових 

технологій 

Диплом ІІ 

ступеня 

Шубіна 

Євгенія 

Андріївна, 

Клименко 

Валерія 

Олександрівна 

Тищенко Василь 

Іванович,   доцент 

кафедри 

технологій та 

безпечності 

харчових 

продуктів 

Сумський 

національний 

аграрний 

університет 

Диплом ІІІ 

ступеня 
Руденко 

Тетяна 

Вікторівна 

Миколенко 

Світлана Юріївна,  

доцент кафедри 

технології 

зберігання і 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції 

Дніпровський 

державний 

аграрно-

економічний 

університет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом ІІІ 

ступеня 
Літкевич 

Наталія 

Віталіївна 

Касабова Катерина 

Рубенівна, доцент  

кафедри технології 

хліба, 

кондитерських, 

макаронних 

виробів та 

харчових 

концентратів 

Харківський 

державний 

університет 

харчування та 

торгівлі 

Диплом ІІІ 

ступеня 
Коцюк 

Ангеліна 

Сергіївна 

Дмитренко Лариса 

Дмитрівна, доцент 

кафедри технології 

зберігання зерна  

Одеська 

національна 

академія 

харчових 

технологій 

Диплом ІІІ 

ступеня 
Шкредов Іван 

Сергійович 

Гладкий Федір 

Федорович,  

професор кафедри 

технології жирів та 

продуктiв бродiння 

Національний 

технічний 

університет 

"Харківський 

політехнічний 

інститут" 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Розуменко 

Анастасія 

Романівна 

Желєва Тетяна 

Сергіївна, доцент 

кафедри технології 

м’яса  

Харківський 

державний 

університет 

харчування та 

торгівлі 

Диплом ІІІ 

ступеня 
Назімов Ілля 

Грігорійович 

Плотнікова Марія 

Федорівна, доцент 

кафедри 

інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної 

діяльності 

Поліський 

національний 

університет 

Диплом ІІІ 

ступеня 
Нагребельна 

Альона 

Сергіївна 

Куник Олександра 

Миколаївна, 

доцент кафедри 

хімічних 

технологій, 

експертизи та 

безпеки харчової 

продукції 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет 


