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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
“ОЗДОРОВЧІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА
ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ: ТЕХНОЛОГІЇ,
ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА”,
яка відбудеться 25-26 травня 2017 року у
Національному університеті харчових технологій
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68.
До участі у конференції запрошуються
науковці, викладачі ВНЗ, докторанти,
аспіранти,
практики.
Робочі
мови
конференції: українська, англійська, російська.
Робота конференції передбачається за
напрямами:
1. Фармаконутриціологія у парадигмі нової
концепції харчування.
2. Стан та перспективи розвитку технологій
оздоровчих продуктів та дієтичних добавок.
3.Натуральні збагачувачі як альтернатива
синтетичним харчовим добавкам.
4.Нетрадиційні
джерела
сировини
у
виробництві продукції нового покоління.
5.Інновації у виробництві та споживанні
харчових продуктів.
6. Перспективи вивчення та розповсюдження
принципів Аюрведи в Україні.
7.Якість, безпека, ефективність оздоровчих
продуктів та дієтичних добавок.
8. Харчові звички та культура харчування.
Бажаючих взяти участь у роботі
конференції просимо заповнити картку
(бланк додається).
Для включення доповіді до програми
конференції необхідно до 15 травня 2017 року
надіслати матеріали доповіді в електронному
вигляді. Матеріали конференції будуть видані
учасникам при реєстрації. Тези, реєстраційну
картку та відскановану квитанцію про сплату
надіслати
на
електронну
адресу:
irina@nuft.edu.ua
СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ
У КОНФЕРЕНЦІЇ!
З повагою ― оргкомітет

Голова оргкомітету
А.І. Українець – Ректор Національного
університету харчових технологій, доктор
технічних наук, професор;
Заступники голови
О.Ю.Шевченко – проректор з наукової роботи
НУХТ, доктор технічних наук, професор;
Г.О.Сімахіна
–
зав.кафедрою
технології
оздоровчих продуктів НУХТ, доктор технічних
наук, професор.
Секретаріат
І.Ю.Гойко – доцент кафедри технології
оздоровчих
продуктів
Національного
університету харчових технологій (093-922-4403);
Контактні телефони: (044) 287-94-91
ОРГВНЕСОК - 100 грн З ОДНІЄЇ
ОСОБИ З УРАХУВАННЯМ ПДВ.
НАШ
Р О З РАХ У Н К О В И Й
РАХ У Н О К
3 1 2 5 2 2 8 3 113 7 6 8
в
ДКCУ у м. КИЄВІ 820172, ЄДРПОУ
02070938
Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви
ознайомите з цією інформацією своїх колег,
зацікавлених взяти участь в роботі
конференції.
За потреби можливе бронювання місць у
готелі або гуртожитку. Вартість проживання та
броні учасники сплачують самостійно. Телефон
готелю НУХТ: (044) 234-33-86; (044) 287-91-38.
Просимо потурбуватися про квитки на зворотну
дорогу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ
До друку приймаються тези доповіді обсягом
до 2 сторінок формату А4, набрані у редакторі
Word 97-2003 у вигляді комп’ютерного файлу з
розширенням *doc. Шрифт Times New Roman
Cyr, розмір 12. Міжрядковий інтервал – 1,5,
абзац – 1 см. Поля з усіх боків – 20 мм. Ім’я
файлу має відповідати прізвищу першого автора.
Тези надаються в електронному вигляді та
пересилаються на e-mail irina@nuft.edu.ua
Структура тез доповідей:
1. Назва
2. Автори (ім’я та прізвище повністю).
3. Установа, в якій виконана робота.
4. Основний текст тез доповідей
Основний текст ділиться на розділи: Вступ,
Матеріали і методи, Результати, Висновки,
Література
Ілюстрації виконуються якісно, в графічних
редакторах, розміщуються в тексті та надаються в
окремих файлах.
Графіки та діаграми виконуються у Excel 2003,
розміщуються в тексті та надаються в окремих
файлах.
Розмір шрифту на графіках та діаграмах
повинен бути таким же, як в основному тексті.
Підписи до рисунків друкуються під
рисунками прямим шрифтом, слово "Рис." з
номером – курсивом.
Формули виконуються в редакторі формул
Місгosoft Equation 3.0 object.
Скорочення позначень фізичних величин
виконуються латинськими символами згідно
системи СI.
В літературі представляти лише сучасні статті
за тематикою досліджень
Тези надсилаються на електронну адресу:
irina@nuft.edu.ua
Останній термін подачі тез 15 травня 2017
року.

Зразок оформлення тексту тез доповіді
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ ПІД ЧАС
СУШІННЯ ЗЕРНА
Олександр Іваненко
Національний університет харчових технологій
Вступ
……..
Матеріали і методи
…….
Результати
…….
Висновки

Додаток
Реєстраційна картка учасника

Міжнародної науково-практичної конференції,
“ОЗДОРОВЧІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА
ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ: ТЕХНОЛОГІЇ,
ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА”,
Прізвище_____________________________________
Ім’я__________________________________________
По батькові___________________________________
Адреса для листування (поштовий індекс)_________
Контактний телефон___________________________
(вказати код міста)
Посада_______________________________________
_____________________________________________

…….

Науковий ступінь, вчене звання_____________
________________________________________
________________________________________

Література
…….

25 травня 2017 року
9 00 – 10 00 – реєстрація учасників
10 00 – 10 40 – пленарне засідання

Адреса місця роботи (навчання)
________________________________________
________________________________________
Назва доповіді___________________________
________________________________________
Обрана секція____________________________

11 00 – 13

Потрібні технічні засоби___________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

13

00

14

00

00

– робота в секціях

– 14

00

– обід

– 17

00

– робота в секціях
26 травня 2017 року

11 00 – 13 00 Круглий стіл з підведення
підсумків роботи конференції

e-mail: __________________________________

Планую (необхідне виділити):
 виступити з доповіддю (до 10 хв.)
 взяти участь як слухач
 опублікувати тези (заочна форма участі)

