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ПЛАН
проведення посеместрових колоквіумів наукових шкіл ОНАХТ на 2016 рік
№
Назва наукової школи,
з/п
керівник
1
2
1. Теорія і практика фізико-хімічної
та біотехнологічної модифікації
природних сполук, їх комплексів,
сировини та продуктів харчування
Наукові керівники:
д.т.н., проф. Капрельянц Л.В.,
д.т.н., проф. Черно Н.К.
2.

3.

4.

Розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва
хлібопродуктів і кондитерських
виробів
Науковий керівник:
д.т.н., проф. Іоргачова К.Г.

Наукові основи та енергозберігаючі технології виробництва
комбікормової продукції
Науковий керівник:
д.т.н., проф. Єгоров Б.В.

Теорія і практика створення нових технологій харчових продуктів
Наукові керівники:
д.т.н., проф. Віннікова Л.Г.,
д.т.н., проф. Безусов А.Т.

Тема колоквіуму
3
Біополімери як транспортні засоби
для доставки біологічно активних
речовин.
Відповідальний: проф. Черно Н.К.
Сучасні проблеми прикладної
ензимології.
Відповідальний: проф. Капрельянц
Л.В.
Досвід, проблеми та перспективи
виробництва борошняних виробів
тривалого терміну реалізації.
Відповідальний: проф. Іоргачова
К.Г.
Сучасні вимоги до оцінки якості
зерна та продуктів його переробки.
Відповідальний: д.т.н. Жигунов
Д.О
Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів.
проф. Єгоров Б.В.
Проблеми жирового харчування у
виробництві та використанні комбікормів.
Відповідальний: проф. Левицький
А.П.
Застосування сучасних видів споживчої тари при виробництві харчових продуктів.
Відповідальні:
д.т.н., проф. Верхівкер Я.Г.,
к.т.н., доц. Мирошніченко О.М.
Біотехнологія і консервна галузь.
Відповідальний: проф. Безусов
А.Т.

Термін, місце
проведення, ауд.,
4
травень 2016 р.
ауд. Д-126,
1300
жовтень 2016 р.
ауд. Д-126,
20 жовтня 2016 р.
ауд. Д-208
1430

24 травня 2016 р.
ауд. Б-219
1430 – 1720
6-7 червня 2016 р.
ауд. Б-227
11 листопада 2016
ауд. Б-227

24 травня 2016 р.
ауд. Д-411

вересень 2016 р.
ауд. Б-411, 1400

5.

6.

7.

8.

9.

Теорія і техніка комбінованих
макро- мікро- і наномасштабних
процесів переносу в
технологічних системах
Науковий керівник:
д.т.н., проф. Бурдо О.Г.
Теорія і технологія процесів первинної обробки харчової сировини і сушіння рослинної сировини
та харчових продуктів
Наукові керівники:
д.т.н., проф. Гапонюк О.І.,
д.т.н., проф. Станкевич Г.М.

Моделювання та оптимальне управління технологічними процесами зберігання та переробки
сільськогосподарської сировини

Способи подовження термінів зберігання м’яса та м’ясних продуктів
Відповідальний: проф. Віннікова
Л.Г.
Нанотехнологічні інновації в харчовій індустрії.
Енергетика екоіндустрії АПК.
Підвищення енергоефективності
сушіння зерна.

9 червня 2016 р.
ауд. В-130, 1330
27 жовтня 2016 р.
ауд. В-130, 1330
7 квітня 2016 р.
ауд. Б-327

Узагальнення результатів досліджень параметрів робочих органів
транспортно-функціональних
комплексів для попередньої обробки свіжозібраного зерна.

13.04.2016 р.
ауд. Б-111

Дослідження і модернізація здрібнююче-сортувального комплексу
для гранул і комбікормів.
Оптимальне керування процесом
дозування
багатокомпонентної
суміші.

12.09.2016 р.
ауд. Б-111

Науковий керівник:
д.т.н., проф. Хобін В.А.

Діагностика технічного стану конвеєрного обладнання ліній перевантаження зерна.

Розробка технології виготовлення та дослідження фізикохімічних, технічних і експлуатаційних характеристик нових функціональних матеріалів і покриттів
Наукові керівники:
д.ф.-м.н., проф. Федосов С.Н.,
д.ф.-м.н., проф. Сергєєва О.Є.

Оптимізація процесів і технологічних систем алмазно-абразивної й
лезевої обробки, розробка способів технологічної діагностики і
адаптивного управління станками
за фізичними параметрами процесу.
Дослідження тонких вакуумних
полімерних плівок і покриттів
функціонального призначення.

Забезпечення функціонування та Економіка як соціальна та поведірозвитку системи економічної нкова навчальна й наукова дисцибезпеки держави та суб’єктів го- пліна.
сподарської діяльності
Руралістичні засади збалансованоНауковий керівник:
го розвитку агропродовольчої
д.е.н., проф. Павлов О.І.
сфери України.

10. Тепломасообмін в холодильних
установках промислового призначення. Низькотемпературні
мікроохолоджувачі

18.05.2016 p.
ауд. Д-119

24

2016 р.
ауд. Б-312
1500

10 жовтня 2016 р.
ауд. Б-312
14302016 р.,
22 квітня
ауд. Д-404,
1430

листопад 2016,
ауд. Д-404,
1430
20 травня 2016 р.
ауд. А-416
1300
23 вересня 2016 р.
ауд. А-416
1300

Науково-технологічні основи еже20.04.2016 р.
кторних теплообмінників для охо- вул. Дворянська1/3
лодження у потоці різноманітних
ауд. 213
речовин.
Відповідальний Когут В.О.

Науковий керівник:
д.т.н., проф. Хмельнюк М.Г.
11. Кріогенні технології виробництва рідких газів
Науковий керівник:
д.т.н., проф. Бондаренко В.Л.,
д.т.н., ст.н.с. Симоненко Ю.М.

Екологічні аспекти в галузі холодильної техніки.

жовтень 2016 р.
вул. Дворянська,
1/3, ауд. 213

Застосування вихоревих і пульсаційних охолоджувальних пристроїв в кріогенній техніці.

12 травня 2016 р.
вул. Дворянська,
1/3, ауд. Дв-09
1100

Сфери використання рідкісних газів та шляхи скорочення затрат на
їх виробництво.

12 жовтня 2016 р.
вул. Дворянська,
1/3, ауд. Дв-09
1100
25.10.2016 р.
вул. Дворянська,
1/3, ауд.213

12. Теплообмінні апарати охолоджуючих систем та конденсаторних відділень холодильних
установок
Науковий керівник:
д.т.н., проф. Лагутін А.Ю.

Підвищення енергетичної ефективності тепломасообмінних поверхонь апаратів повітряного охолодження.
Інтенсифікація процесів екстрагування за допомогою СВЧ випромінювання.
Відповідальний, к.т.н., доц. каф.
ТТТЕ Бошкова І.Л.

04.11.2016 р.
ауд. В-230,
1300

13. Тепломасообмінна апаратура для
енергетичних, холодильних и
кріогенних систем
Науковий керівник:
д.т.н., проф. Дорошенко О.В.

Стратегія розвитку сонячної енергетики в світі сучасного стану
екологічних та енергетичних проблем.

16.05.2016 р.
вул. Дворянська,
1/3; ауд. 108

Сонячні багатофункціональні системи життєзабезпечення (нагрівання та охолодження середовищ,
кондиціювання повітря) на основі
тепловикористувального абсорбційного циклу (теорія, експеримент, практика).

17.10.2016 р.
вул. Дворянська,
1/3; ауд. 108

Інтенсифікація процесів очистки
води за допомогою нестаціонарного низькотемпературного виморожування.
Відповідальний, к.т.н., доц. каф.
ТТТЕ Василів О.Б.

19.05.2016 р.
вул. Дворянська,
1/3, ауд. 33

Стабільність та теплофізичні
властивості нанотеплоносіїв і
нанохолодоагентів.

27.05.2016 р.
вул. Тіниста, 9/11,
корпус 4, ауд.
Т-416

Аналіз результатів дослідження
теплообміну в нанорідинах.

09.12.2016 р.
вул. Тіниста, 9/11,
корпус 4, ауд.
Т-416

14. Моделювання та прогнозування
теплофізичних властивостей речовин і матеріалів. Дослідження
теплофізичних властивостей речовин і нанофлюїдів
Наукові керівники:
д.т.н., проф. Желєзний В.П.,
д.т.н., проф. Мазур В.О.

15. Інтелектуальні та інформаційно- Оцінка надійності системи надан- 17 травня 2016 р.
аналітичні технології, інтегровані ня інтелектуальних послуг.
вул. Дворянська,
системи баз даних у сфері інфоВідповідальний: к.т.н. Нєнов О.Л.
1/3, ауд. 303.
комунікацій
Аналіз мультимедійного трафіку у 28 жовтня 2016 р.
Науковий керівник:
мережах наступного покоління
вул. Дворянська,
д.т.н., проф. Князєва Н.О.
Відповідальний: к.т.н. Шестопалов
1/3, ауд. 303
С.В.

Проректор з наукової роботи
і міжнародних зв’язків

Вик. Дьяченко Т.Л.

Л.В. Капрельянц

