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Шановні колеги!
З приємністю нагадуємо Вам про те, що 26-30 червня 2017 року у Національному університеті
"Львівська політехніка" буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Хімічна
технологія та інженерія”. Детальна програма конференції буде складена після закінчення прийому
матеріалів від учасників конференції, який закінчується 31 березня 2017 року.
Запрошуємо ознайомитись із попередньою орієнтовною програмою по датах:






26 червня 2017 року – відкриття конференції, пленарні засідання
27 червня 2017 року – пленарні засідання
28 червня 2017 року – екскурсійна програма для учасників та гостей конференції
29 червня 2017 року – секційні засідання, міжнародні наукові школи
30 червня 2017 року – міжнародний круглий стіл, закриття конференції, підведення підсумків
До Вашої уваги невеликий анонс пленарних виступів:
СЕЛЕКТИВНА МОДИФІКАЦІЯ МЕМБРАННИХ ПОР І ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ
Професор С. Раніль Вікрамасінгх, директор Центру мембранних досліжень, інженерії та технології,
Університет Арканзасу, США
МІШАНІ МАТРИЧНІ МЕМБРАНИ НА ОСНОВІ ПЕРФТОРПОЛІМЕРІВ: ПРИГОТУВАННЯ, РОЗДІЛЕННЯ
НАТУРАЛЬНОГО ГАЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Професор Джованні Големме, кафедра довкілля і хімічної інженерії, Університет Калабрії, Італія
ПОЛІМЕРНІ НОСІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ – СПОСОБИ КОНТРОЛЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКІВ
професор Анна Трусек-Головня, керівник відділу біопроцесової та біомедичної
Вроцлавського політехнічного університету, Польща

інженерії

ІННОВАЦІЙНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
Професор Юрій Снєжкін, член-кореспондент Національної академії наук України,
Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

директор

ЕКОНОМІЧНО
ОБҐРУНТОВАНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ОТРИМАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ
Професор Любомир Хомічак, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник
директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України
Дізнайтесь більше на сайті конференції: http://cte.org.ua/uk/prohrama/anonsy-plenarnyh-dopovidej

Також повідомляємо Вас, що межах Міжнародної наукової конференції “Хімічна технологія та
інженерія” 26-27 червня 2017 року буде проведено тренінг “Школа молодого хіміка”.

“Школа молодого хіміка” запрошує до участі
аспірантів, докторантів, студентів, що
займаються науковою роботою, молодих вчених і
всіх бажаючих перейняти досвід і знання
професіоналів-науковців.
Дізнайтесь більше на сайті конференції:
http://cte.org.ua/uk/prohrama/shkola-molodohohimika

Обрані статті конференції будуть опубліковані у журналах
Polish Journal of Chemical Technology та “Chemistry & Chemical Technology”

Дізнайтесь більше на сайті конференції:

http://cte.org.ua/uk/2017/03/27/obrani-stattikonferentsiji-budut-opublikovani-u-chemistrychemical-technology.htm
http://cte.org.ua/uk/2017/03/20/obrani-stattikonferentsiji-budut-opublikovani-u-polishjournal-chemical-technology.htm

Також нагадуємо Вам про те, що:
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

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

