ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

18.04.2019 р.
1. 1000 – 1010 Привітання учасникам семінару від керівництва Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
2. 1010 – 1040 Результати роботи олійножирової галузі України та перспективи її
розвитку.
3. 1040 – 1100 Використання ферментів на різних стадіях видобування та
переробки жирів (доповідач - зав кафедрою технології жирів і продуктів
бродіння НТУ «ХПІ», д.т.н. проф. Некрасов П.О.)
Перерва на кофе 1100 - 1130
4. 1130 – 1200 Сучасний стан нормативної бази стандартизації та метрології в
сфері діяльності підприємств харчової промисловості. (доповідач - дійсний
член метрологічної академії України Малецька О.Є).
5. 1200-1220 Використання кавітаційних апаратів в технології видобування
жирів. (доповідач - проф. каф. ТЖіПБ, к.т.н. Півень О.М., проф. каф. ТЖіПБ,
к.т.н. Перевалов Л.І.)
6. 1220-1240 Одержання твердих жирових сумішей с прогнозованими фізикохімічними властивостями (доповідач - мол. наук. співроб. УкрНДІОЖ НААН
Мазаєва В.С.)
7. 1240 – 1300 Обладнання компанії InterTech Corp. для дослідження
властивостей олій та жирів (доповідач - Фаріон Оксана)
Перерва на обід. (13 – 14)
8. 1400 - 1420 Одержання білкових продуктів з сої в умовах України. (доповідач
- головний технолог ТОВ "Грінстоун Протеїн" Гавриленко М. А.)
9. 1420 – 1440 Проблема наявності 3-MCPD ефірів та ефірів гліцидолу в
олійножировій продукції та шляхи її вирішення. (доповідач - ст. викладач каф.
ТЖіПБ Демидова А.О.)
10. 1440 – 1500 Можливостей використання обладнання компанії ALSI-CHROM
для підприємств ОЖП (доповідач –Довгань Л.В.)
11. 1500 – 1520 Можливість одержання порошкоподібного лецитину в Україні за
різними технологіями (доповідач - проф. каф. ТЖіПБ Демидов І.М.)
12. 1520 – 1540
Інфрачервоні аналізатори – інструмент для оптимізації
технологічних процесів на виробництві (доповідач - Машовець М.Д., компанія
SOK TRADE)
13. 1540 – 1600
Кластерний підхід до підготовки кадрів для підприємств в
умовах соціальної турбулентності.
(доповідач - доц. каф. ТЖіПБ, к.т.н.
00
30
Матюхов Д.В.) 14.16 – 16 Компанія LECO «Методи визначання вмісту азоту
в харчовій продукції» (доповідач - Артюхов С.Г.)
1630 – 1700 Загальна дискусія. Відповіді на запитання індивідуальне спілкування
між доповідачами та слухачами семінару.

19.04.2019р.
14. 1000 – 1150 Демонстрація роботи приладів, з можливістю проведення аналізів
за допомогою ІЧ-спектрів ближнього діапазону, в тому числі зразків , що
будуть надані учасниками семінару. (доповідач - Соколов М.Ю., компанія
Tecsa).
Зустріч зацікавлених представників підприємств зі студентами
випускних курсів та викладачами каф. ТЖ і ПБ , під час спілкування кава, чай.
15. 1210 – 1230 Використання конденсаторів змішування в технології екстракції
жирів (доповідач - зав. відділом УкрНДІОЖ НААН Гірман В.В., к.т.н.
Голодняк В.А.)
16. 1230 – 1250 Сучасне технологічне обладнання для підприємств ОЖП.
(доповідач - Александров А.В. компанія холдинг Вектор – Груп.).
17. 1250 – 1310 Одержання харчових ПАР (МГД та їх поверхнево-активних
похідних) за допомогою технологій, що не вимагають молекулярної дистиляції.
(доповідач - проф. каф. ТЖіПБ Демидов І.М.).
18. 1310 – 1330 Можливість використання некондиційних олій для виробництва
олив для двотактних двигунів внутрішнього згоряння. (доповідач - аспірант
каф. ТЖіПБ Касьяненко Л.М.).
1330 – 1430 Обід.

Вільне спілкування учасників семінару. Завершення семінару.
Учасники семінару матимуть можливість спілкування з
викладачами кафедри, а також, у разі зацікавленості, і з
студентами випускних курсів.

До програми можуть бути внесені зміни, в тому числі і за побажанням
учасників семінару.

Шановні

учасники семінару „Нові технологічні рішення для

олійно-жирової промисловості України”,
організаційний внесок за участь в семінарі потрібно перерахувати в
розмірі 2000 грн за кожного учасника семінару.
Реквізити для оплати:
Громадська

організація

«Асоціація

випускників

Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2.
АБ «Укргазбанк»
р/р 26007924433811
МФО 320478
Ідентифікаційний код 26450114
Отримувач: ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ»
Призначення платежу: благодійний внесок.
В разі, якщо організація не має можливості перерахувати кошти з
формулюванням «благодійний внесок», потрібно обговорити можливі варіанти
внесення коштів з організаторами семінару: Мочалова О.М. тел 066-745-64-68
і Демидов І.М. тел. 095-185-32-67 або 098-442-86-14 ; або за допомогою пошти.

Організатори семінару не забезпечують житлом учасників семінару. У
кого виникне потреба проконсультуватись відносно готелів, які розташовані
поблизу НТУ «ХПІ», такі консультації будуть надані або письмово по пошті
seminarTGPB@gmail.com , або по телефону.
Оргкомітет семінару.

