ЗАЯВКА
на участь у конференції
П.І.Б. учасника_________________________
Назва організації_______________________
Посада________________________________
Вчене звання, науковий ступінь__________
Поштова адреса________________________
Телефон, факс_________________________
E-mail (для зв’язку вказати обов'язково)
_______________________________________
Назва доповіді__________________________
Назва напрямку________________________
Пропозицій щодо форми участі у конференції:
□ - участь з доповіддю;
□ - участь без доповіді;
□ - заочна участь
Цей лист є запрошенням на конференцію,
анкета-заявка – підтвердженням участі.
Готелем і квитками на пpoïзд оргкомітет
не забезпечує.
Відповідальна за конференцію:
Аĸутiнa Наталія Василівна
тел. (044) 287-97-77,
мoб. 095-272-00-46
e-mail: akutina@nuft.edu.ua
Підготовані
матеріали
конференції
необхідно надіслати електронною поштою
на адресу:
resurs.nuht@gmail.com

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ
ПИТАНЬ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:
1. Стан та шляхи pеcypco- енергозaoщaдження на підприємствах харчової
промисловості.
2. Інноваційні та pecypcooщaднi технології
продуктів харчування.
3. Використання нетрадиційної сировини в
технологіях продуктів харчування.
4. Інноваційні теxнoлoгiï пакування харчових продуктів.
5. Енергоощадні
та
ресурсозберігаючі
технології виготовлення тари та упаковки.
6. Інноваційні складові створення пакувального обладнання.
7. Eнepгoмeнeджмeнт на підприємствах
харчової промисловості.
8. Шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової
промисловості.
Порядок роботи конференції 12 вересня
2017 року:
1100 - 1200 — реєстрація учасників конференції;
1200 - 1400 — робота конференції;
1400 - 1430 — ĸaвa-бpeйĸ;
1430 - 1700 — робота конференції;
1700 - 1800 — відвідування виставки
«Inprodmash & Upakovka 2017»
Місце проведення:
Київ, MBЦ, Броварський проспект, 15
(станція метро «ЛІВОБЕРЕЖНА»)

Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Міністерство освіти і науки України
Національний університет
харчових технологій
Інститут продовольчих
ресурсів HAAH України
ШОСТА МІЖНАРОДНА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Pecypco- та енергоощадні технології
виробництва і пакування харчової
продукції- основні засади її
конкурентоздатності»

у рамках міжнародних
спеціалізованих виставок
«Inprodmash & Upakovka 2017»
12 вересня 2017 p.

Київ - 2017

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Шостої
міжнародної спеціалізованої науково-практичної
конференції «Pecypco- та енергоощадні технології
виробництва і пакування харчової продукції –
основні засади її ĸoнĸypeнтoздaтнocтi», яка відбудеться 12 вересня 2017 p. у рамках міжнародних
спеціалізованих виставок «Inprodmash & Upakovka
2017».
Місце проведення конференції:
Міжнародний виставковий центр, павільйон № 3, 2
поверх, конференц-зал № 14.
Cпiвгoлoви оргкомітету:
Українець A.І. - ректор Національного університету
харчових технологій;
Мороз M.A. - директор Департаменту продовольства
Miнaгpoпoлiтиĸи України;
Cuчeвcьĸий M.П. – директор Інституту продовольчих ресурсів HAAH України.
Заступники голови оргкомітету:
О.Ю. Шевченко – проректор HУXT з наукової
роботи;
К.В. Копилова – заступник директора Інституту
продовольчих ресурсів HAAH України.
Члени оргкомітету:
C.I. Блaжeнĸo – декан факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки HУXT;
O.M. Гaввa – зав.кафедри Національного університету харчових технологій;
Ю.П. Kiщaĸ – заступник генерального директора
TOB «AKKO Iнтepнeшнл»;
B.M. Ковбаса – зав. кафедри Національного університету харчових технологій;
В.Г. Mııpoнчyĸ – зав. кафедри Національного університету харчових технологій;
Г.О. Ciмaxiнa – зав. кафедри Національного університету харчових технологій;
А.І. Coĸoлeнĸo – зав. кафедри Національного університету харчових технологій.
Адреса оргкомітету: 01601, м. Київ, вyл. Boлoдимиpcьĸa 68, Національний університет харчових
технологій.
Тел./факс: (044) 287-60-00, тел.: (044) 287-97- 77.
Е-mail: akutina@nuft.edu.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ДОПОВІДЕЙ VІ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО- ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і
пакування харчової продукції - основні засади її
ĸoнĸypeнmoздamнocmi»
До публікації будуть прийматися матеріали українською, російською чи англійською мовами.
Структура матеріалів повинна бути наступною: вступ,
актуальність теми, матеріали та методи, результати та
обговорення, висновок та література.
Праці повинні бути надруковані на аркушах формату
A4 об'ємом рівно від однієї до трьох повністю
заповнених сторінок із полями: верхнє, нижнє, праве,
ліве - 2.0см, в текстовому редакторі Microsoft Word
(шрифт Times New Roman Cyr №12, міжрядковий
інтервал 1.0, файл повинен мати розширення *.doc).
Оформлення матеріалів доповідей повинно відповідати наступній формі:
1. на першій сторінці у верхньому лівому куті — УДK,
(напівжирним);
2. нижче, по лівому краю напівжирним шрифтом прізвища та ініціали авторів (із зазначенням вченого
звання і наукового ступеня звичайним шрифтом);
3. нижче, шрифтом із курсивом, повна назва (в дужках скорочена назва) організації, місто, країна;
4. нижче, через один інтервал, по центру, назва праці
напівжирними великими літерами;
5. нижче, звичайним шрифтом друкують текст праці
(абзац-відступ 0,75 cм);
6. формули виконуються в редакторі формул Microsoft
Equation;
7. фотографічні зображення повинні бути виконані
чорно- білими або у відтінках сірого;
8. рисунки (схеми, креслення, графіки) повинні бути
збережені у векторній формі (наприклад - *.emf) та
вставлені «Вставка → Рисунок» або бути виконаними
графічними об'єктами програми MS Word (панель
інструментів «Рисование»), бути вміщеними через один
інтервал від основного тексту та бути пронумеровані
арабськими цифрами наскрізною нумерацією.
Наприклад:
Рисунок І - Схема машини
;
9. позначення на рисунках виконуються шрифтом в 12
пунктів;
10. таблиці розміщуються під текстом, в якому вперше
подано посилання на них.

Наприклад:
Таблиця 1 - Показники

слово «Висновок» з абзацу;

слово «Література» - з абзацу;

список літератури повинен бути виконаний згідно
ДCTУ ГОСТ 7.1:2006.
Кінцевий термін приймання заявок і матеріалів
доповідей - 20 серпня 2017 р.
Матеріали конференції будуть друкуватись в
авторській редакції.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ
УДK 636.4.3
Cipeнĸo O.M., ĸ.т.н., Петренко O.O., д.т.н.
Національний університет харчових технологій (HУXT),
м. Київ, Україна
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ
ПАРАМЕТРІВ...
...Текст…
Таблиця 1 - Результати
Рисунок 2 - Схема розміщення картонної пачки…
Висновки. Проведений аналіз складових...
Література
1. Шредер В. Л. Упаковка из картона ∕ B.Л. Шредер,
В. Ф. Пилипeнĸo. - K.: ИAЦ «Упаковка» - 2004. - 560 c.
Під літературою зазначити авторів та назву роботи:
Cipeнĸo О.M., Петренко О. O., HУXT, м. Київ, Україна
Обґрунтування раціональних параметрів...

Для ухвалення рішення щодо включення Вас
до учасників конференції та Вашої доповіді в
програму конференції необхідно надіслати
електронною поштою на адресу
resurs.nuht@gmail.com:
1. заявку на участь у конференції;
2. матеріали доповідей.
Матеріали без заявки, які не відповідають
вимогам, або надані після 20 серпня 2017 p. прийматись не будуть.
Оргкомітет буде вдячний, якщо Ви ознайомите з цією
інформацією інших фахівців, зацікавлених в участі
конференції.

