Перелік проведення наукових конференцій
з проблем вищої освіти і науки на 2018 рік
Національного університету харчових технологій

І. Міжнародні конференції

№
з/п

Назва
конференції

Тема конференції
Основні питання, що
пропонуються до
обговорення

1

2

3

1.1

Міжнародна
науково-технічна
конференція
цукровиків
України

Перспективи розвитку
цукрової
промисловості
України
Підсумки роботи
бурякоцукрової галузі
України за 2017 рік та
завдання на поточний
рік.
Проблеми
забезпечення
конкурентоспроможно
сті підприємств
цукрової
промисловості.
Використання нових
розробок та
обладнання
вітчизняного

Заклад вищої освіти,
відповідальний за
проведення заходу
(адреса, телефон)
4

Термін
проведення
(число, місяць,
рік)

5
І. Міжнародні конференції

Національний
університет харчових
технологій, 01601,
Київ -33, вул.
Володимирська, 68
Відповідальна особа :
Акутіна Наталія
Василівна
Тел.(044) 287-97-77
akutina@nuft.edu.ua
доц.Резниченко Юрій
Миколайович
Тел.(287-94-17),
Проф. Василенко
Сергій Михайлович
Тел.(044) 287-93-01

Кількість
учасників від
України

Назва
зарубіжних
країн та
кількість
учасників від
кожної із них

6

7

Міністерства,
відомства або
установи, які є
співорганізаторами
конференції від
України та
зарубіжних країн
8

Національна асоціація
цукровиків України

27-28
березня 2018
року.

300

Білорусія –3
Молдова – 5
Росія – 5
Германія – 3
Польща – 3
Данія - 2

Інститут
післядипломної освіти
Національного
університету харчових
технологій
Український науководослідний інститут
цукрової
промисловості

2.1

виробництва у
цукровій галузі, як
один з ключових
пунктів для
підвищення
конкурентоспроможно
сті українського цукру.
Оперативний контроль
якості на цукрових
підприємствах.
Сучасні підходи в
проектуванні систем
автоматизації для
цукрової
промисловості.
Енергозбереження на
цукрових заводах
України. Плани та
результати.
"Перспективи
майбутнього та реалії
сьогодення в
технологіях
водопідготовки"
Основні питання, що
пропонуються для
обговорення:
ІІ Міжнародна
науково-практична На конференції будуть
представлені пленарні
конференція
та усні доповіді, а
також стендові
повідомлення з таких
напрямів:
Властивості води.
Методи контролю
якості та безпечності

Національний
університет харчових
технологій, 01601,
Київ -33, вул.
Володимирська, 68
Відповідальна
особа:зав. кафедрою
технології цукру і
підготовки води
проф. Гусятинська
Наталія Альфредівна
тел. (044)287-94

19-20 квітня
2018 року

Білорусія –3
Молдова – 5
Болгарія – 5
Германія – 3
Польща – 3

Міністерство освіти і
науки України

води.
Нові технології
підготовки питної
води. Фізико-хімічні та
біологічні аспекти
очищення води.
Водопідготовка
харчових виробництв.
Фасовані води та напої
– актуальні питання
технології та якості.
Водооборотні системи
в промисловості,
енергетиці та
комунальних
господарствах.
Очищення
промислових стічних
вод. Зневоднення та
переробка осадів.
Еколого-економічні
аспекти раціонального
водокористування
3.1
ІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
«Практика і
перспективи
розвитку
еногастрономічног
о туризму:
світовий досвід
для України»

Еногастрономічний
туризм в Україні та
світі: сучасність і
перспективи.
Стан та напрями
розвитку туристичної
сфери України та
світу.
Ресторанний бізнес як
складова
еногастрономічного
туризму.

Національний
університет харчових
технологій, 01601,
Київ -33, вул.
Володимирська, 68
Відповідальна особа :
зав.кафедри
туристичного та
готельного бізнесу
Проф. Басюк Дарина
Іванівна
тел (044) 287-97-98

17-18 травня
2018 року

75

Грузія 1,
Угорщина 1
Польща-2
Германія -1
Угорщина-1

Міністерство освіти і
науки України
Ассоціація сприяння
розвитку
гастрономічного та
винного туризму в
Україні.

Безпека в
туристичному та
готельному бізнесі.
4.1

«Проблеми управління
XІV Міжнародна
та економіки
науково-практична
підприємств в
конференція
сучасних умовах»

5.1

Міжнароднанауковометодична
конференція

«Сучасні науковометодичні проблеми
математики у вищій
школі»

Міжнародна
спеціалізована
науково-практична
конференція

«Ресурсо- та
енергоощадні
технології
виробництва і
пакування харчової
продукції - основні

6.1

Національний
університет харчових
технологій
Кафедра менеджменту
та адміністрування
Відповідальна особа:
проф. Міненко
Михайло
Анатолійович
м. Київ, вул.
Володимирська, 68
тел.: 287-94-09
e-mail:
nuftkafedramen@gmail.
com
Національний
університет харчових
технологій 01033,
київ-33,
вул..Володимирська,
68
Відповідальна
особа:проф. Юрик
Іван Іванович
Тел.(044) 287-93-87
.matemat@nuft.edu.ua
Національний
університет харчових
технологій,
м.Київ,
вул.Володимирська,
68, Відповідальна

22-23 травня
2018 року

21-22 червня
2018 року

5-6 вересеня
2018 р.

90

80

100

Білорусія –3
Молдова – 5
Литва-1
Германія – 3
Польща – 3

Чехія-2
Швеція-1
Польща-2
США-2

Білорусія –3
Молдова – 5
Литва-1
Германія – 1
Польща – 2

Міністерство освіти і
науки України
Міністерство аграрної
політики та
продовольства України
ННЦ «Інститут
аграрної економіки»
НААНУ
Інститут продовольчих
ресурсів НААНУ
Торгово-промислова
палата України

Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова

Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України,
Міністерство освіти і
науки України,

засади її
конкурентоздатності»

7.1

«Інноваційні
Міжнародна
технології у
науково-практична хлібопекарському
виробництві»

8.1

«Здобутки та
Міжнародна
перспективи розвитку
науково-практична
кондитерської галузі»

9.1

Міжнародна
науково-технічна

«Мембранні процеси
та обладнання в
харчових технологіях
та інженерії»

особа: завідувач
кафедри МАХФВ,
професор Гавва
Олександр
Миколайович,
gavvaoleksandr@gmail.
com,
тел.044-289-56-00
Національний
університет харчових
технологій, 01601,
Київ -33, вул.
Володимирська, 68
Відповідальна особа: –
Акутіна Наталія
Василівна
(044) 287-97-77
akutina@nuft.edu.ua
Національний
університет харчових
технологій, 01601,
Київ -33, вул.
Володимирська, 68
Відповідальна особа –
Акутіна Наталія
Василівна
(044) 287-97-77
akutina@nuft.edu.ua
Національний
університет харчових
технологій, м. Київ,
вул. Володимирська,
68,Відповілальна
особа: доц.Зміевський
Юрій Григорович
(044)287-97-64

Національний
університет харчових
технологій

11-12 вересеня
2018 року

11-12 вересеня
2018 року

23-25 жовтня
2018 року

50

50

75

Білорусія –1
Молдова – 2
Литва-1
Германія – 1
Польща – 1

Виставкова фірма
«АССО
INTERNAТIONAL»;
Укрхлібпром

Білорусія –1
Молдова – 2
Литва-1
Германія – 1
Польща –1

Виставкова фірма
«АССО
INTERNAТIONAL»;
Укркондпром

Білорусія –3
Молдова – 2
Болгарія-4
Германія – 1
Польща –2

Міністерство освіти
України
Інститут загальної та
неорганічної хімії ім.
В.І. Вернадського
Національної академії
наук

e-mail:
akutina@nuft.edu.ua
10.1

України

«Наукові проблеми
харчових технологій та
промислової
біотехнології у
контексті
євроінтеграції»

7-ма міжнародна
науково-технічна
конференція
«Наукові
проблеми
харчових
технологій та
промислової
біотехнології у
контексті
євроінтеграції»

Промислова
біотехнологія, процеси
та апарати харчової,
мікробіологічної
та
фармацевтичної
промисловості;
Ресурсозберігаючі
технології
зернопереробних
виробництв,
виробництва
та
зберігання
хлібопекарських
продуктів,
кондитерських
і
макаронних виробів та
харчових концентратів;
Ресурсозберігаючі
технології
крохмалевмісної
та
цукровмісної сировини,
цукрозамінників,
продуктів
бродіння,
алкогольних
та
безалкогольних напоїв,
екстрактів,
концентратів, харчових

Національний
університет харчових
технологій,
01601,
м.Київ-33, вул.
Володимирська, 68
Відповідальна особа:
проф. кафедри
технології м’яса і
м’ясних продуктів,
вчений секретар секції
№24 Пасічний
Василій Миколайович
Тел.:
р.(044)-287-92-60
м. (067)-66-1111-2
e-mail:
pasww1@ukr.net

6-7 листопада
2018 року.

220 чоловік

Біларусь -2
США-2
Болгарія -2
Молдова -4
Франція -1
Казахстан -2
Естонія -1
Туркменістан -2)
Нідерланди -2

Міністерство освіти і
науки України
Міністерство аграрної
політики та
продовольства України
Національна асоціація
«Укрм'ясо»
Асоціація українських
виробників «Морозиво
і заморожені
продукти»,
Асоціація
«Укроліяпрому», ВНЗ
МОН України за
профільним напрямком
секції № 24 «Наукові
проблеми харчових
технологій та
промислової
біотехнології»

11.1

та кормових добавок;
Наукові
проблеми
технологій зберігання,
консервування,
виробництва
та
управління якістю і
безпекою
продуктів
тваринництва,
птахівництва
і
продуктів
з
гідробіонтів;
Ресурсозберігаючі
технології виробництва,
зберігання,
консервування
та
управління якістю і
безпекою продуктів на
основі
перероблення
сировини
мікробіологічного
та
рослинного
походження,
в
т.ч.
фрукто-овочевої;
Науково-технічні
проблеми розроблення
та
удосконалення
технології жирів та їх
похідних, у тому числі
харчового і технічного
призначення, ефірних
масел і парфумернокосметичних продуктів.
І-а Міжнародна
"Індустрія напоїв:
Національний
науково-практична стан, досягнення і
університет харчових
конференція
перспективи розвитку технологій01601,

29-30 листопада
2018 року

130

Німеччина-1
Білорусія-2
Молдова-2

Міністерство освіти і
науки України
Асоціація

12.1

бродильної,
олієжирової та
молочної галузей"
сучасні досягненення
в галузі науки та
освіти, представлення
результатів наукових
досліджень, що
стосуються
впровадження
інноваційних рішень,
ресурсозберігаючих
технологій,
розроблення і
удосконалення
технологій
використання
нетрадиційної
сировини,
забезпечення якості і
безпечності продукції
галузі та розроблення
функціональних
продуктів харчування.
«Оздоровчі
харчові продукти та
дієтичні добавки:
технології, якість та
безпека»
Міжнародна
- розроблення,
науково-практична
конструювання та
конференція
виробництво нових
харчових продуктів
імуномодулюючої,
адаптогенної,
радіопротекторної дії

м. Київ-33, вул.
Володимирська, 68,
Відповідальна особа:
Доц.Удодов Сергій
Олександрович
Тел. (044). 287-97-77
Акутіна Наталія
Василівна
(044) 287-97-77
akutina@nuft.edu.ua

Національний
університет харчових
технологій, м. Київ,
вул. Володимирська,
68, Відповідальна
особа:
Доц. Фролова Наталія
Епінетівна
Тел.(044)287-97-77

Румунія-2
Болгарія- 1

14-15 листопада
2018 року

100

Болгарія-3
Білорусія-2
Чехія-2
Грузія-2
Молдова-2

«Укроліяпрому»
ПАО «Коростенський
машинобудівний
завод»

Міністерство освіти і
науки України
Міжнародна академія
екології та медицини

та їх апаратурного
оформлення;
- з’ясування впливу
інгредієнтів харчових
продуктів на
життєдіяльність
організму людини;
- вивчення механізму
взаємовпливу та
взаємозалежності між
окремими
біокомпонентами
харчових продуктів та
клітинами живого
організму;
- дослідження способів
інтенсифікації й
оптимізації
технологічних
процесів;
- дослідження впливу
структурних
властивостей води та
розчинів біологічно
активних речовин на
процеси метаболізму;
- вивчення електронної
та просторової будови
біологічно активних
речовин у квантовохімічному
напівемпіричному та
неемпіричному
наближеннях;
- вивчення динаміки
руху молекул води і

можливості утворення
нею структурних
агрегатів за
допомогою спінового
зонду методом ЕПРспектроскопії
ІІ. Всеукраїнські конференції

13.2

IУ Всеукраїнська
науковометодична конфер
енція

«Інноваційні методи
викладання іноземних
мов у немовних вищих
навчальних закладах»
освітні реформи та
інновації у
глобалізованому світі,
мультимедійні
технології навчання в
процесі вивчення
іноземної мови,
психолого-педагогічні
засади вивчення
іноземних мов в
немовних ВНЗ.

14.2

Науковопрактична
конференція

«Пакувальна індустрія»
- інновації, інвестиції,
ноу-хау;
- економіка, економія,
екологія, ергономіка;
- технології та бізнеспрактики;
- тенденції, тренди,
прогнози.

Національний
університет харчових
технологій,
м.Київ,
вул.Володимирська,
68, Відповідальна
особа: завідувач
кафедри іноземних
мов, доц.
Чередніченко Галина
Анатоліївна
Тел. (044) 287-93-16
Національний
університет харчових
технологій,01033,
м.Київ-33,
вул.Володимирська,
68, Відповідальна
особа: завідувач
кафедри МАХФВ,
професор Гавва
Олександр
Миколайович,
gavvaoleksandr@gmail
.com,
тел.044-289-56-0

16 травня,
2018 року

11-12 вересня
2018 року

100

70

Міністерство освіти і
науки України

Міністерство освіти і
науки України, Клуб
пакувальників України,
ІАЦ «Упаковка»

«Підвищення
ефективності діяльності
підприємств харчової та
переробної галузей
АПК»
дослідження сучасного
стану та перспектив
розвитку підприємств
харчової та переробної
галузей АПК;
визначення
особливостей розвитку
продовольчого ринку
VІІ Всеукраїнська на сучасному етапі;
науково-практична використання
ресурсного потенціалу
конференція
підприємств харчової та
переробної
промисловості;
дослідження фінансовоекономічних
результатів діяльності
підприємств харчової та
переробної
промисловості;
визначення резервів
підвищення
ефективності діяльності
підприємств галузі.
«Сучасні проблеми
16.2
бухгалтерського обліку
Всеукраїнська
та фінансів»
наукова
- виклики глобалізації
конференція
та професійна якість
фахівців з обліку і
оподаткування

15.2

Національний
університет харчових
технологій.01033,
м.Київ-33, вул..
Володимирська, 68
Відповідальна особа:
проф. Заїнчковський
Анатолій
Олександрович
Тел.:287-93-62
nauka.eip@ukr.net

Національний
університет харчових
технологій 01033,
Київ-33,
вул..Володимирська,
68
Відповідальні особи:
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Міністерство аграрної
політики та
продовольства України
ННЦ «Інститут
аграрної економіки»
НААН

Міністерство аграрної
політики та
продовольства України

- правові аспекти в
роботі бухгалтера
- методичні підходи
до визначення
ефективності роботи
суб’єктів
господарювання
- розвиток фінансовокредитних відносин в
ринкових умовах
- актуальні проблеми
теорії та практики
страхування
функціонування і
тенденції розвитку
банківської системи
України.

Чернелевський
Леонід Миколайович
– (044)2879639
chernel@nuft.edu.ua
Шірінян Лада
Василівна –
(044)2879375
ladashirinyan@ukr.net

ІІІ. Інтернет-конференції
17.3

Всеукраїнська
наукова
конференція з
міжнародною
участю

18.3

ІІ Міжнародна

«Формування сучасного
освітнього простору:
досвід, ризики,
механізм реалізації»
Основні питання, що
пропонуються для
обговорення
передбачають
узагальнення
результатів наукових
досліджень та обмін
думками між
науковцями, що
працюють в рамках
Європейської асоціації
наук з безпеки.
«Біотехнологія: досвід,

Національний
університет харчових
технологій 01033,
Київ-33,
вул..Володимирська,
68
Відповідальна особа:
д.іст.н., проф.
Левицька Надія
Миколаївна
Тел.(044) 287-91-17

Національний

29 травеня
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МОН України,
Національна академія
наук України, Академія
педагогічних наук
України, Європейська
асоціація наук з
безпеки, Інститут
психології
Національної
педагогічної академії
України ім. Г.С.
Костюка, Державний
інститут сімейної та
молодіжної політики
України
Болгарія -3

Міністерство освіти і

науковопрактична
інтернетконференція

19.3

Всеукраїнська
науковопрактична
інтернетконференція

традиції та інновації»
оприлюднення
наукових досліджень в
області біотехнологій;
стимулювання
наукового диспуту
щодо досягнень в
області біотехнологій;
пошук інноваційних
шляхів розвитку
біотехнологічних наук.

університет
харчових
технологій,
01601, м.Київ-33,
вул. Володимирська,
68
Відповідальна
особа: проф. Пирог
Тетяна Павлівна
Тел.:
р.(044)-287-96-69
e-mail:
tapirog@nuft.edu.ua

«Актуальні проблеми
хімії та хімічної
технології»
представлення
результатів наукових
досліджень, що
стосуються новітніх
досягнень у галузі
фундаментальних
хімічних досліджень,
різноманітних аспектів
хімічної технології
нанодисперсних,
полімерних,
каталітично активних
матеріалів, енерго- та
ресурсозберігаючих
технологій,
впровадження
інноваційних рішень,
розроблення і
удосконалення
технологій

01601, м. Київ-33,
вул. Володимирська,
68, Національний
університет
харчових
технологій, тел.
(044) 287-97-77

2018 р.

21-22
листопада
2018 року

Молдова -2
Польща -1
Казахстан -1
Киргизстан -1
Азербайджан -1

100

науки України

Міністерство освіти і
науки України

20.3

V Міжнародна
науково-технічна
Internet-конференція

використання
нетрадиційної
сировини,
забезпечення якості і
безпечності продукції,
розроблення
функціональних
продуктів харчування
та косметичної галу
«Сучасні методи,
інформаційне,
програмне та технічне
забезпечення систем
керування
організаційнотехнічними та
технологічними
комплексами»
математичні проблеми
керування та
оптимізації;
керування та
ідентифікація в умовах
невизначеності;
автоматичне керування
в технічних системах;
інформаційне
забезпечення складних
систем керування,
інтелектуальне
моделювання та
керування
організаційнотехнічними
(технологічними)
комплексами;

Національний
університет
харчових
технологій,
01601, м.Київ-33,
вул. Володимирська,
68
Відповідальна
особа:зав. кафедри
автоматизації та
інтелектуальних
систем
керування,проф.
Ладанюк Анатолій
Петрович,доц.
Власенко Лідія
Олександрівна
vlasenko.lidia1@gmail
.com
konf_aks@ukr.net

22-23 листопада
2018 року

Міністерство освіти і
науки України
Національний
університет харчових
технологій
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie
Politechnika
Warszawska

проблеми підготовки
кадрів в галузі
автоматизації та
інформаційних
технологій.

