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ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

 удосконалення технології виробництва м’ясних продуктів з застосуванням  
рослинної сировини 

 інноваційні технології у крафтовому виробництві 

 інноваційний розвиток харчових технологій та сучасні аспекти життєзабезпечення 
людини 

 дослідження ефективності використання нових видів пакувальних матеріалів і 
тари 

 дослідження сорбційних, люмінесцентних, каталітичних, антимікробних, 
протипухлинних властивостей природних цеолітів та композицій на їхній основі 

 аналітичний контроль об'єктів довкілля та продуктів харчування 

 удосконалення асортименту продуктів шляхом підвищення їх харчової цінності та 
безпеки 

 використання фізико-хімічних методів для контролю якості харчової продукції та  
фальсифікації товарів 

 розробка критеріїв якості харчових продуктів згідно сучасних вимог законодавства 
та досягнень технічного прогресу 

 розробка нових екологічно безпечних, функціональних продуктів на основі 
рослинної сировини 

 фізико-хімічний аналіз видової та сортової специфічності накопичення нітратів, 
солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів, алергенів та 
природних токсикантів фруктово-овочевими культурами, визначення локалізації 
їх у харчових виробах 

 використання природних наноматеріалів для аналізу продовольчих та 
непродовольчих товарів 

 проблеми якості, екологічної та біобезпеки харчових продуктів 

  

  

  

  
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ: 

 Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання  
(№ДР 01184000026) 

 Дослідження сорбційних властивостей закарпатських цеолітів стосовно токсичних важких металів та хлорорганічних речовин з 
метою використання цих природних наноматеріалів в аналізі продовольчих та непродовольчих товарів 



КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні напрями 
розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового 
забезпечення" 

 Міжнародна науково-практична конференція "Технології харчових 
продуктів і комбікормів" 

 ІХ міжнародна науково-практична конференція "Інновації в управлінні 
асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг" 

 7th International Conference “Ecological and Environmental Chemistry-
2022” (EEC-2022) 

 Міжнародна науково-практична конференція "Інновації, тренди та 
перспективи індустрії гостинності" 

 11th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers 
of Ionizing Radiation  

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Підприємництво і 
торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку" 

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний стан та 
потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні" 

  

  

  

http://foodconf.onaft.edu.ua/
http://foodconf.onaft.edu.ua/


    

   

 

 


