МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
УКРХЛІБПРОМ
«АККО ІНТЕРНЕШНЛ»

МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Технологічні аспекти підвищення
конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів»

ПРОГРАМА

13 вересня 2016 р.

Національний університет харчових технологій
Київ, Україна

ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!

Запрошуємо Вас до участі в роботі Міжнародної спеціалізованої
науково-практичної конференції «Технологічні аспекти
підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних
виробів».
Конференція відбудеться 13 вересня 2016 року за адресою:
Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр,
павільйон №3, конференц-зал №14. Київ, Україна

Оргкомітет конференції

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
13 вересня 2016 р.
10.00 – 11.30

Реєстрація

учасників

конференції

виставки
11.30 – 11.45

Офіційне відкриття конференції

11.45 – 13.00

Робота конференції

13.00 – 13.30

Перерва

13.30 – 14.00

Робота конференції

14.00– 14.15

Закриття конференції

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:
Доповідь на секції – до 10 хвилин.
Виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин.

та

проведення

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ГОЛОВА
Українець Анатолій Іванович – ректор Національного університету харчових
технологій, д.т.н., професор

ЗАМІСНИКИ ГОЛОВИ:
Шевченко Олександр Юхимович – проректор з наукової роботи, д.т.н.,
професор
Ковбаса Володимир Миколайович – завідувач кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ, д.т.н., професор
Дробот Віра Іванівна – д.т.н., професор, член-кор. НААН України
Кіщак Юрій Петрович Інтернешнл», к.с.-г.н., ст.н.с

заступник

генерального

директора

«АККО

СЕКРЕТАРІ:
Акутіна Наталія Василівна - провідний інженер НУХТ
Шевченко Анастасія Олександрівна - аспірант
хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ

кафедри

технології

Відкриття конференції. Вступне слово завідувача кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ, д.т.н., професора Ковбаси
Володимира Миколайовича
Доповіді секції:
1.

Васильченко Олександр
Миколайович, генеральний
директор, голова Ради Об’єднання
«Укрхлібпром»

Стан хлібопекарської галузі України
в сучасних умовах

2.

Дробот Віра Іванівна,професор
кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів
Національного університету
харчових технологій

Шляхи підвищення
конкурентоспроможності
хлібобулочних виробів

3.

Лебеденко Тетяна Евгенівна, к.т.н.,
доцент кафедри технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів і
харчоконцентратів Одеської
національної академії харчових
технологій
Іоргачова Катерина Георгіївна, зав.
кафедри, д.т.н., професор,
Олійник Світлана Георгіївна, к.т.н.,
доц. кафедри кафедри технології
хліба, кондитерських, макаронних
виробів та харчоконцентратів
Харківського державного
університету харчування та торгівлі
Самохвалова Ольга
Володимирівна, к.т.н., доц. ,
завідувач кафедри
Корзун Віталій Наумович, д.мед.н.,
проф., зав. лабораторії Інституту
громадського здоров’я ім. О.М.
Марзєєва
Дахно Богдана Михайлівна,
провідний інженер-технолог
товариства "Українсько-словенське
спільне підприємство "Київський
обласний хлібопекарський комплекс"

Фітоекстракти – ефективний засіб
вирішення проблем і завдань
хлібопечення

4.

5.

6.

Перспективи використання
вторинних продуктів переробки
зародків зернових культур у
технологіях хліба оздоровчого
призначення

Вимоги до харчування в сучасних
екологічних умовах

Нові та покращеної якості вироби на
Київському обласному
хлібопекарському комплексі

7.

8.

9.

Мінченко Сергій Миколайович,
аспірант
Гавриш Тетяна Володимирівна,
к.т.н., доцент
Харківський державний університет
харчування та торгівлі
Калакура Марія Михайлівна,
проф., зав. каф. технології
харчування Відкритого міжнародного
університету розвитку людини
«Україна»
Приходько Юлія Сергіївна, наук.
співробітник
Семенова Анастасія Борисівна,
завідувач лабораторією
борошномельно-круп’яних та
хлібопекарських виробництв
Інституту продовольчих ресурсів

Технологія безглютенових парових
хлібців

Хлібобулочні вироби, збагачені
продуктами бджолярства

Застосування борошна сорго в
технології безглютенових
хлібобулочних виробів

Для нотаток

Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція
«Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності
хліба і хлібобулочних виробів».
ПРОГРАМА

13 вересня 2016 р.
Відповідальний за друк: В.М. Ковбаса, д-р техн. наук, професор

