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1. 12.09.2019 - Покотило М.Ф.(студентка 1 к. м ф-ту ВМ та БТ) – Тема доповіді: 

«Медоносна база півдня України». 

2. 19.09.2019 - Теренко Т.А.(студентка 2 к. м ф-ту ВМ та БТ) – Тема доповіді: «Віск: 

особливості виробництва та переробки, значення у народному господарстві». 

3. 26.09.2019 - Відвідування центру «Медовий рай». 

4. 03.10.2019 - Ознайомлення з сучасною літературою з бджільництва у  бібліотеці 

ОДАУ. 

 

 
 

 



5. 10.10.2019 - Відвідування сучасного магазина з бджільництва ТОВ «Бісіті» 

м.Одеса. 

 

 
 

 



 

6. 17.10.2020 - Дадашов Д.О.(студент 1 к. м нс ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Состояние отрасли пчеловодства республіки Азербайджан». 

Друк тез у збірнику матеріалів студентської науково-практичної конференції 

«Проблеми виробництва, переробки та якості продукції тваринництва» 04 грудня 

2019 року. – С.32-37. 

 

 
 

7. 24.10.2019 - Перегляд відеофільму з бджільництва у комп’ютерному класі 

бібліотеки ОДАУ. 

8. 31.10.2019 - Петрушевська А.Е. (студентка 3 к. ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Мед – як основа для краси». 

Друк тез у збірнику матеріалів студентської науково-практичної конференції 

«Проблеми виробництва, переробки та якості продукції тваринництва» 04 грудня 

2019 року. – С.68-71. 

9. 07.11.2019 - Добрянська Ю.О.(студентка 1 к. т ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Особливості органолептичної оцінки квіткового меду різного походження». 

10. 14.11.2019 - Долгих В.О.(студент 1 к. т ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Особливості зимостійкості бджолиних сімей». 

11. Відвідування студентами ф-ту ІЕ спеціальності «Агроінженерія» засідання 

наукового гуртка та ознайомлення з галуззю бджільництва. 



 

 

 

 



12. 14.11.2019 - керівник ГО «ВееОк» Герей Володимир - Лекція «Сучасний стан 

галузі бджільництва у світі». 

13. 28.11.2019 - Ракута О.Г. (студентка 1 к.м ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Технологія виготовлення питного меду». 

14. 10.12.2019 – відвідування студентами ф-ту ВМ та БТ спеціальності 212 засідання 

наукового гуртка та ознайомлення з галуззю бджільництва. 

 



 

15. 12.12.2019 - Поляков О.С. (студент 1 к. т ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Механізм збирання та використання квіткового пилку». 



 

16. 19.12.2019 - Насонова Ю.О. (студентка 1 к. т ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Значення і особливості племінної роботи у бджільництві». 

17. 06.02.2020 - Маруха І.В.(студентка 1 к. м нс ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Особливості експорту меду в Україні». 

18. 13.02.2020 - Перегляд відеофільму з бджільництва за допомогою працівників 

бібліотеки ОДАУ. 

19. 20.02.2020 - Косметолог Олеся Микрюкова - Майстер-клас з миловаріння з 

продуктами бджільництва. 

20. 05.03.2020 - Тютюнник К.І.(студентка 4 к ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: 

«Породне районування бджіл в світі». 

21. 21.05.2020 - Тютюнник А.І.(студент 4 к ф-ту ВМ та БТ) - Тема доповіді: «Кочівлі 

пасік на медозбір». 

22. 28.05.2020 - доц. Москалюк І.В. - Лекція «Безпека життєдіяльності в галузі 

бджільництві». 

23. Сенсорний аналіз меду з членами гуртка. 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 



24. Обговорення річного циклу бджолиної сім’ї зі членами гуртка  

 
 

 

 




