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Ознайомлення з моделями окиснення та методами дослідження антиоксидантної 

активності речовин та основними групами антиоксидантів в харчовій промисловості. 

Проведення експериментальних досліджень 

  



 

Визначення антиоксидантної 

активності деяких природних 

фенолів та сумішей і композицій 

при окисненні рослинних олій. 

Проведення експериментальних 

досліджень, обробка даних, 

одержання  висновків. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Сіненко Богдан – студент 3 курсу 

факультету захисту рослин 

біотехнологій та екології став 

призером 2 місце ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з 

дисципліни Хімія. 

 

  

 

  



 
Члени гуртка прийняли участь в Хімічному конкурсі приуроченому до Міжнародного 

Дня студента, який відбувся 14 листопада 2017 року (https://nubip.edu.ua/node/39354). 
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