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запрошують Вас взяти участь у 

 

Робота конференції буде проходити за 
напрямами: 

 Комп`ютерне моделювання в хімічній технології 
та інженерії 

 Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в 
хімічній та харчовій технологіях 

 Інноваційні технології в хімічній та харчовій 
промисловостях 

 Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія 
 Біомедична інженерія 
 Інженерія мембранних процесів 
 Зелена хімія 
 Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії 
 Екологія і сталий розвиток. Охорона 

навколишнього середовища 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Термін проведення: 26-30 червня 2017 року 

Місце проведення: Україна, Львів, Національний 
університет «Львівська політехніка» 

Контрольні дати: 
 Подання реєстраційних заявок та тез доповідей – 

до 31 березня 2017 року 

 Повідомлення про прийом або відхилення 
поданих тез доповідей – до 14 квітня 2017 року 

 Оплата реєстраційного внеску учасниками – до 
28 квітня 2017 року 

Організаційний внесок: 

Учасники з України 300 грн (заочна участь – 150 грн) 
Молоді вчені (віком до 35 років), аспіранти 200 грн (заочна участь – 100 грн) 

Іноземні учасники 100 євро (заочна участь – 50 євро) 
Іноземні молоді вчені (віком до 35 років), аспіранти 50 євро (заочна участь – 25 євро) 

Рекламний стенд для підприємств з України 1000 грн 
Рекламний стенд для іноземних підприємств 300 євро 

Організаційний внесок включатиме оплату за участь у конференції, повний комплект матеріалів конференції 
(окрім заочної форми участі) – програма конференції, збірник тез доповідей, сертифікат учасника, супутні 
матеріали, кава-брейки, загально-організаційні витрати. Учасникам із заочною формою участі матеріали 
будуть надіслані у форматі PDF. 

Всю додаткову інформацію Ви можете знайти на офіційному веб-сайті конференції: 

www.cte.org.ua 
Адреса організаційного комітету: Україна, Львів, пл.Св.Юра, 9/108, 9-й корпус Національного університету 

“Львівська політехніка”. Телефон: +380 32 258 26 57. Електронна пошта: cte.org.ua@gmail.com 

Слідкуйте на Facebook: www.facebook.com/cte.org.ua 

 
Оголошені пленарні доповіді на цей час: 

 
ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ – 

ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
АНАЛІТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ЯВИЩ 
ПЕРЕНЕСЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ 

ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

НАДКРИТИЧНА ЕКСТРАКЦІЯ 
ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ – 

МОЖЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМБІНОВАНІ ПРОЦЕСИ 
ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ 

    

Професор 
Леонід Ульєв 

кафедра інтегрованих 
технологій, процесів і 

апаратів Національного 
технічного університету 

“Харківський політехнічний 
інститут”, Україна 

Професор 
Володимир Потапов 

завідувач кафедри 
холодильної та 

торговельної техніки і 
прикладної механіки 

Харківського державного 
університету харчування 

та торгівлі, Україна 

Ас. професор 
Едвард Рой 

керівник відділу 
надкритичної екстракції 

Інституту нового 
хімічного синтезу, Польща 

Професор 
Мирослав Мальований 

завідувач кафедри екології 
та збалансованого 

природокористування 
Національного 

університету “Львівська 
політехніка” 

 
 

ІННОВАЦІЙНІ 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 

ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ 

РЕАЛЬНІ Й МІФІЧНІ 
МОЖЛИВОСТІ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОЗАМІЩЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

ПОЛІМЕРНІ НОСІЇ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ – 
СПОСОБИ КОНТРОЛЮ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКІВ 

ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПАДКІВ 
ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ 

ЗАГОСТРЕННЯМИ ДИХАЛЬНОЇ 
ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМ ПІД ЧАС СМОГУ У 
ПОЛЬЩІ В СІЧНІ 2017 РОКУ 

    

Професор 
Юрій Снєжкін 

член-кореспондент 
Національної академії наук 

України, директор 
Інституту технічної 

теплофізики Національної 
академії наук України 

Професор 
Геннадій Рябцев 

провідний науковий 
співробітник відділу 

енергетичної та 
техногенної безпеки 

Національного інституту 
стратегічних досліджень 

Професор 
Анна Трусек-Головня 

керівник відділу 
біопроцесової та 

біомедичної інженерії 
Вроцлавського 
політехнічного 

університету, Польща 

Ас. професор  
Артур Бадида 

кафедри інформатики та 
досліджень якості 

навколишнього середовища 
університету Варшавська 

політехніка, Польща 

 
Слідкуйте за оновленнями на http://cte.org.ua/uk/prohrama/anonsy-plenarnyh-dopovidej 

Слідкуйте на Facebook: www.facebook.com/cte.org.ua 


