
ЗАЯВКА 

на участь у конференції 
 

ПІБ учасника  _____________________________________ 

___________________________________________________ 

Повна назва та адреса ЗВО _________________________ 

___________________________________________________ 

Курс ______________________________________________ 

Номер та назва секції ______________________________ 

Назва доповіді _____________________________________ 

___________________________________________________ 

Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, 

учене звання) ______________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон __________________________________________ 

E-mail (обов’язково)________________________________ 

Форма участі: 
  участь із усною доповіддю 
  заочна участь (публікація тез). 
 

Особистий підпис заявника ________________________ 
 

 

Цей лист є запрошенням на 

конференцію, анкета-заявка – 

підтвердженням Вашої участі.  

 
 

 

Конференція відбуватиметься 

в онлайн-режимі з використанням  

програми Zoom. 
 

 

ЗАПЛАНОВАНО РОБОТУ  

ТАКИХ СЕКЦІЙ: 

 

1. Інноваційні технології харчової 
продукції та системи менеджменту 
харчової безпечності в ресторанній 
індустрії. 

2. Інноваційні технології 
хлібопродуктів, кондитерських, 
макаронних виробів 
і харчоконцентратів. 

3. Актуальні проблеми та перспективні 
напрями в технології м’яса 
та м’ясопродуктів. 

4. Харчові технології продуктів із 
плодів, овочів і молока та інновації в 
оздоровчому харчуванні. 

5. Технології дієтичних продуктів 
та методи дослідження харчових 
систем. 
 

Робочі мови конференції:  
українська, англійська. 

 
Порядок роботи конференції 

1000  – 1130  – пленарне засідання; 

1200  – 1500 – робота секцій. 

 

Регламент роботи конференції 

Доповідь на пленарному засіданні – до 12 хв. 
Доповідь на секціях – до 10 хв. 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації 

Державний біотехнологічний університет  

Національний університет харчових технологій 

Державний торговельно-економічний університет 

Сумський національний аграрний університет 

Полтавський університет економіки і торгівлі  
 

 
 
 

ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККАА    

ННААУУККООВВОО--ППРРААККТТИИЧЧННАА  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЯЯ  ЗЗДДООББУУВВААЧЧІІВВ  ВВИИЩЩООЇЇ  

ООССВВІІТТИИ  ІІ  ММООЛЛООДДИИХХ  ВВЧЧЕЕННИИХХ  
  

  

««ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  РРООЗЗВВИИТТККУУ  

ХХААРРЧЧООВВИИХХ  ІІ  ППЕЕРРЕЕРРООББННИИХХ  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВ  

ТТАА  РРЕЕССТТООРРААННННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА::  

ННААУУККООВВІІ  ППООШШУУККИИ  ММООЛЛООДДІІ»»  
 

 

26 жовтня 2022 року 
 

 

Харків 

 



 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас узяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти                      

і молодих вчених «Інноваційні технології 

розвитку харчових і переробних 

виробництв та ресторанного 

господарства: наукові пошуки молоді» 

 

Голова оргкомітету 
Михайлов В.М., проректор  

з наукової роботи, д.т.н., проф. 
 

Заступник голови 

Янчева М.О., декан факультету переробних 

і харчових виробництв, д.т.н., проф. 

 
Відповідальна особа: Желєва Тетяна Сергіївна 

Контактні телефони: 0951252473, 0974387836 

E-mail: sts512@ukr.net 

 

Адреса оргкомітету: 61051, м. Харків,  

вул. Клочківська, 333 
 

 

 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Просимо Вас не пізніше 1 жовтня 2022 р. надіслати 

на  e-mail: sts512@ukr.net комплект документів: 

1. Файл із тезами обсягом одна повна сторінка 

формату А5 у текстовому редакторі Word для Windows 

XP (файл із розширенням .rtf). Файл повинен називатися 

за прізвищем першого автора. 

2. Файл із такими відсканованими документами:  

– тези, підписані всіма авторами та науковими 

керівниками після закінчення тексту; 

– витяг із протоколу засідання кафедри, засвідчений 

підписами й печаткою; 

– заявка на участь у конференції з підписами 

учасників. 
Увага! Проконтролюйте телефонним 

дзвінком або електронним запитом, чи 
отримав оргкомітет Ваші документи. 

 

Матеріали, що не відповідають вимогам 
або надіслані після 1 жовтня 2022 р., 
не приймаються. 

 

Заплановано видання електронного 

збірника тез доповідей.  
Зі змістом тез можна буде ознайомитися 

за посиланням: http://btu.kharkov.ua/nauka/materialy-
konferentsij/  

Збірник тез доповідей буде розіслано всім учасникам, 

які вказали електронні адреси в заявці на участь  

у роботі конференції, до кінця 2022 року  

(у разі відсутності форс-мажорних обставин, 

пов’язаних із воєнним станом в Україні). 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Тези набирають у текстовому редакторі Word для 
Windows XP (файл із розширенням .rtf), обсяг – одна 
повна сторінка формату А5; шрифт Times New Roman, 
розмір 10, міжрядковий інтервал одинарний; усі поля – 
20 мм.  

Формули виконуються в редакторі формул 
Microsoft Equation. Розмір складових формули: 

Full _______________________ 10 pt. 
Subscript/Superscript _________ 9 pt. 
Sub-Subscript/Superscript _____ 7 pt. 
Symbol ____________________ 13 pt. 
Syb-Symbol ________________ 9 pt. 

Формули слід відокремлювати одним рядком від 

тексту, центрувати. Якщо на них є посилання в тексті, то 

їх слід пронумерувати. Номери формул потрібно 

вирівняти по правому полю. Номери вказуються в 

круглих дужках. 

Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути 

підписана, таблиця – мати назву. Ілюстрації й таблиці 

нумеруються арабськими цифрами наскрізною 

нумерацією. Таблиці та ілюстрації розміщуються під 

текстом, у якому подано посилання на них. Ілюстрації 

повинні бути чорно-білими, чіткими та контрастними, 

без фону. Кольорові графіки робити не можна. Кожен 

рисунок відокремлюється інтервалом в один рядок 

зверху та знизу від основного тексту. Усі рисунки, що 

містяться в тезах конференції, виконуються в графічних 

редакторах, сумісних із текстовим редактором Word. 

Назву рисунка та пояснювальні дані розміщують під 

ілюстрацією та відцентровують. Наприклад:  

 

Рис. 1. Деталі приладу (шрифт 9 жирний). 
 

 

Кожна таблиця відокремлюється інтервалом в 

один рядок зверху та знизу від основного тексту. Над 

таблицею слід ставити її порядковий номер (Таблиця 1), 

вирівнюючи по правому краю, потім розмістити назву 

таблиці, вирівнюючи по центру. Наприклад: 

Таблиця 1  

Дані експериментальних…  (шрифт 10 жирний) 

 
 

Назву тез слід набрати великими жирними 
літерами по центру; ініціали та прізвища автора (-ів) та 
наукового керівника виділити жирним; ПІБ автора (-ів), 
ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, учене 
звання), назву ЗВО потрібно вирівняти по правому полю 
сторінки; відступивши рядок, друкують текст тез; 
міжрядковий інтервал – одинарний. Текст потрібно 
набирати без переносів. 

Не слід подавати в тезах список використаних 
джерел (список літератури). 

 
 

Приклад оформлення тез 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ КРАФТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРИГОТУВАННІ ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ 

 

Баранова Т.А., гр. 181-20м-01 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. М.Б. Колесникова 

mailto:sts512@ukr.net
http://btu.kharkov.ua/nauka/materialy-konferentsij/
http://btu.kharkov.ua/nauka/materialy-konferentsij/

