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№п/п Види робіт Назва заходу Виконавці Термін 

1 Виконання НДР:    

1.1 - ініціативної тематики НДР, 

зареєстрована в УкрІНТЕІ 

«Інноваційні та ресурсозберігаючі 

технології харчових виробництв»  

№ ДР 0115U006745 (кер. Будник Н.В.) 

Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

1.2 - за господарськими договорами 

із замовниками  

За заявленою замовником тематикою 

об’ємом не менше 40 тис. грн. 

Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

2 Підготовка та видання 

наукових статей:  

   

2.1 – у періодичному виданні, яке 

включено до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science Core 

Collection 

 

6 статей 

Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

2.2 – у закордонному виданні 2 статті Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

2.3 – у фаховому виданні України 6 статей Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

2.4 – в інших виданнях 2 статті Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

3 Прийняти участь у фахових 

наукових конференціях з 

публікацією тез доповідей 

   

3.1 – міжнародної конференції за 

кордоном (мовою Європейського 

Союзу) 

 

5 тез 

Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

3.2 – міжнародної конференції в 

Україні 

10 тез Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

3.3 – інших конференцій 5 Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 
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4 Керівництво науково-дослідною 

роботою студентів із 

підготовкою та 

опублікуванням: 

   

4.1 – статті у фаховому виданні 

України 

10 Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

4.2 – тез доповіді на міжнародній 

конференції 

10 Викладачі 

кафедри 

На протязі 

року 

4 Провести конференції    

4.1 

- всеукраїнські конференції 
Актуальні проблеми харчових технологій 

України, шляхи їх вирішення  

Будник Н.В., 

викладачі 

кафедри  

листопад 

2021 

4.2 

- вузівська 

Міжкафедральна конференція за 

результатами проходження виробничої 

практики здобувачами вищої освіти 

факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

Викладачі 

кафедри 

березень 

2021 

5 Провести семінари    

5.1 

- вузівські 

Науково-практичний семінар «Шляхи 

впровадження та розвиток наукових 

розробок у промислових умовах» 

Дубова Г.Е., 

викладачі 

кафедри 

Квітень 2021 

6 Провести засідання «круглого 

столу» 
 

  

 

 

Нові тренди та світові тенденції у 

технологіях зберігання сировини та 

виробництва харчової продукції 

Круглий стіл із залученням стейкхолдерів 

«Сучасні тенденції поєднання науки та 

Дубова Г.Е. 

 

 

 

 

 

березень  

2021 
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виробництва»  

Розвиток наукових досліджень в галузі 

харчових технологій: інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення 

Будник Н.В., 

 

 

 

Сукманов 

В.О. 

 

жовтень 

2021 

 

 

листопад 

2021 

7 Робота в спеціалізованих радах 

із захисту дисертацій 
 

  

7.1 Спеціалізована вчена рада 

Д64.088.01 Харківського 

державного університету 

харчування та торгівлі 

 

Член спецради 

Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 

7.2 Спеціалізована вчена рада 

К64.088.03 Харківського 

державного університету 

харчування та торгівлі 

 

Член спецради 

Дубова Г.Е. На протязі 

року 

8 Робота в редакціях фахових та 

міжнародних наукових видань 

- наукового журналу «Journal of FOOD 

and PACKAGING Science, Technique and 

Technologies». (Болгария, Пловдив, 

університет харчових технологій),  

- journal of Eco Agri Tourizm.- Brasov 

(Romania): “Transilvania” University;  

 - наукового журналу «The 

Nonconventional Technologies Review». 

"Lucian Blaga" University of Sibiu; Sibiu, 

Romania. 

-Наукового вісника Полтавського 

університету економіки і торгівлі (серія 

Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 
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«Технічні науки»); 

- Наукового збірника ХДУХТ 

«Прогресивні техніка та технології 

харчових виробництв ресторанного 

господарства і торгівлі", (Харків, серія 

«Технічні науки»); 

- Наукового вісника Полтавської 

державної аграрної академії (Технічна 

серія); 

- Наукового збірника «Ресторанний і 

готельний консалтинг. Інновації» 

(Київський національний університет 

культури і мистецтв). 

9 Керівництво науковою, 

навчально-науковою, проблемною 

лабораторією (на громадських 

засадах) 

Керівництво міжкафедральною науково-

дослідною лабораторією ПДАА 

«Субкритичні технології у харчових 

виробництвах» 

Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 

10 Керівництво науковою школою 

ПДАА  

 

Керівник наукової школи ПДАА 

«Інноваційні техніка та технології 

харчових виробництв»  

Спеціальності: 05.18.12 – процеси та 

обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв; 

05.18.16 – технологія харчової продукції 

181 Харчові технології 

133 Галузеве машинобудування 

Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 

11 Участь у роботі комісій, вчених 

та науково-методичних рад 

Член експертної ради з технологій 

харчової, легкої та хімічної промисловості 

ДАК МОН України 

Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 
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12 Керівництво аспірантами Керівництво аспіранткою О. Ковальчук за 

спеціальністю 181 «Харчові технології» у 

ХДУХТ - цільове замовлення ПДАА 

Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 

13 Підготувати документи та 

забезпечити підписання договора 

про співпрацю в галузі науки 

   

13.1 - із профільним закордонним 

закладом вищої освіти 

1 Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 

13.2 - із профільним закладом вищої 

освіти України 

3 Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 

14 Участь у роботі Міжнародної 

академії наук екології та безпеки 

життєдіяльності (IAELPS) 

Дослідження та розробка технологій 

виробництва екологічно чистих харчових 

продуктів 

Сукманов 

В.О. 

На протязі 

року 

 

 

 

Заступник завідувачки кафедри з наукової роботи 

 В.О. Сукманов 

 


