


 

 

 

Інформація до проекту (для подальшої публікації) 
Секція: Технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

органічне виробництво і продовольча безпека 

 

Назва проекту: Розробка та впровадження технологічних заходів для інтенсифікації процесів 

виробництва та підвищення безпечності борошняних виробів зниженої вологості_________ 

(не більше 15-ти слів) 

Тип роботи (фундаментальне дослідження, прикладне дослідження, науково-технічна 

експериментальна) розробка (зайве викреслити). 

  

Організація-виконавець: _____ Одеська національна академія харчових технологій _______ 

(повна назва) 

АВТОРИ ПРОЕКТУ: 

 

Керівник проекту (П.І.Б.) ____Хвостенко Катерина Володимирівна_____________________ 

(основним місцем роботи керівника проекту має бути організація, від якої подається проект) 

Науковий ступінь _______кандидат технічних наук_________ вчене звання__доцент______ 

Місце основної роботи ______ Одеська національна академія харчових технологій _______ 

 

Проект розглянуто й погоджено рішенням наукової ради НДІ ОНАХТ від «03» вересня 

2019 р., протокол № 3_  

 
Інші автори проекту_к.т.н., доц. Соколова Н.Ю., к.т.н., ст. викл. Кожевнікова В.О., асп. 

Фатєєва А.С., асп. Статєва М.С.______________________________________________ 

Пропоновані терміни виконання проекту (до 36 місяців) 

з 01.01.2020  по  31.12.2021 

 

Орієнтовний обсяг фінансування проекту: ______900_____тис. грн. 

 
1. АНОТАЦІЯ (до 5 рядків) 

 (короткий зміст проекту) 

Робота спрямована на розробку технологічних заходів для розширення асортименту 

борошняних виробів зниженої вологості (сухарів, вафель, галет, тощо), забезпечення їх 

стабільно високої якості протягом усього терміну зберігання, збагачення складу 

дефіцитними нутрієнтами завдяки використанню поліфункціональної дії рослинної 

сировини. 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 10 рядків) 

Враховуючи зростаючу популярність борошняних виробів зниженої вологості серед 

споживачів та їх стратегічну значимість, як продуктів з тривалим терміном зберігання, які у 

певних життєвих та екстремальних ситуаціях здатні замінити хліб, корекція їх хімічного 

складу та підвищення безпечності є актуальним завданням для розвитку галузі. 

Використання лише природних рецептурних компонентів, які здатні проявляти 

поліфункціональну дію, а саме підвищити ефективність технологічного процесу, 

стабілізувати якість та збереженість продукції, а також позитивно впливати на харчовий 

статус людини, є ефективним шляхом удосконалення структури харчування різних груп 

населення та вирішення нагальних проблем галузі.  

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків) 

Мета – розробка технологічних заходів для підвищення безпечності та харчової цінності 

конкурентоздатних борошняних виробів зниженої вологості, в т.ч. призначених для 

включення в раціон харчування певних груп споживачів, для його урізноманітнення, 

підтримки їх працездатності та покращення харчового статусу населення. 








