Вимоги до оформлення тез конференції
Мова тез доповідей – англійська, українська або російська.
Обсяг – 2 сторінки. Формат сторінки 17х24 см
(встановлюється в меню Файл - Параметри сторінки - Розмір
паперу),
Тези виконуються в форматі *.doc (текстовий редактор
Microsoft Word, версії до 2003)
Всі поля сторінки – 2 см.
Для всіх (!) елементів тез (текст, таблиці, формули,
рисунки): шрифт – Times New Roman, кегль – 10, інтервал – 1,
абзац – 0.6 см.
Структура тез доповідей:
1. Назва (шрифт жирний)
2. Автори (ім’я та прізвище повністю).
3. Установа, в якій виконана робота (шрифт - курсив). 4.
Основний текст тез доповіді
Основний текст ділиться на розділи: Вступ (2-3 рядки),
Матеріали і методи (5-8 рядків), Результати (0.5-0.75
сторінки), Висновки
(2-3
рядки),
Література
(за
необхідністю)
Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах,
озміщуються в тексті та надаються в окремих файлах.
Ілюстрації та підписи до них розміщуються в тексті без (!)
об’єднання в окремий об’єкт та без обтікання текстом.
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 статті.
Підписи до рисунків друкуються під рисунками прямим
шрифтом, слово "Рис." з номером — курсивним.
Скорочення позначень фізичних величин виконуються
латинськими символами згідно системи SI.
У списку літератури представляти лише сучасні статті та
монографії за тематикою досліджень.
Тези доповідей, що не відповідають вимогам, не
приймаються.

Організаційний внесок :
За виступ на конференції – 1800 грн.
За участь у виставкових заходах – 3500 грн.
(з урахуванням ПДВ)
Розрахунковий рахунок:
р/р 31252283113768 в ДКСУ м. Київ,
код ЄДРПОУ 02070938, код банку 820172
Для учасників, за яких організаційний внесок сплачують
наукові установи, підприємства чи організації, обов'язковою
умовою є підписані та засвідчені печаткою договір та акт виконаних
робіт, оформлені згідно з вимогами.

Зразок оформлення тез доповідей
Моделювання тепломасоперенесення під час сушіння цукру
Олександр Іваненко, Іван Мартиненко
Національний університет харчових технологій

Вступ
……..
Матеріали і методи

…….
Результати

Міністерство освіти і науки України
Національний університет
харчових технологій
Інститут післядипломної освіти
НУХТ
Національна асоціація цукровиків
України

…….
Висновки
…….
Література (лише сучасні статті та монографії)
…….

Тези висилаються на e-mail:
akutina@nuft.edu.ua

Зразок заявки для участі в конференції
Заявка
участь у конференції
«Перспективи розвитку цукрової промисловості
України»
1. Назва та адреса організації
2. Назва доповіді та прізвища авторів
3. Потреба в гуртожитку та кількість місць 4.
Електронна адреса та телефон

Важливі дати
Останній термін подачі матеріалів 20 березня 2018 року.
Заявки на бронювання житла приймаються до 20
березня 2018 року (аkutina@nuft.edu.ua).
Адреса оргкомітету:
01601, Київ,
вул. Володимирська, 68,
Національний університет харчових технологій,
тел./факс
(044)
289-60-00,
моб.
0952720046,
0677466762
е-mail:akutina@nuft.edu.ua

Міжнародна науково-технічна
конференція
"Перспективи розвитку цукрової
промисловості України"
27 – 28 березня 2018 р.

Київ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
міжнародної
науково-технічної
конференції
«Перспективи розвитку цукрової промисловості
України», яка буде проведена 27-28 березня 2018 р.
за адресою:
Київ-33, вул. Володимирська, 68, Національний
університет харчових технологій

Робочі мови конференції
Англійська, українська і російська

Організаційний комітет
Голова:
Олександр Шевченко, д.т.н., професор
Заступники голови:
Валерій Виговський,к.т.н.,проф.
Юрій Резніченко, к.т.н., доц..
Члени оргкомітету:
Сергій Блаженко, к.т.н., доц.
Михайло Масліков, к.т.н., доц
Микола Хоменко, д.т.н., проф. ІПДО НУХТ
Костянтин Штангеев, к.т.н., доц. ІПДО НУХТ
Костянтин Скорик, к.т.н., проф. ІПДО НУХТ
Андрій Форсюк , к.т.н., доц
Наталія Акутіна, провідний інженер

Порядок роботи конференції
Науковий комітет
27 березня 2018 р.
900- 1000 Заїзд, реєстрація та розміщення
учасників конференції.
1000-1200 Пленарне засідання.
1200-1300 Перерва.
1300-1600 Робота секцій.
28 березня 2018 р.
1000-1200 Робота секцій.
1200-1300 Перерва.
00
13 -1600 Робота секцій.
Підсумки роботи та закриття конференції

Голова:
Анатолій Українець, д.т.н., проф., Україна
Заступники голови:
Олександр Шевченко, д. т. н., проф., Україна
Анатолій Ладанюк, д.т.н., проф., Україна
Валерій Мирончук, д.т.н., проф., Україна
Анджей Барига, д.т.н., проф. Польща
Любінко Левич, д.т.н., проф., Сербія
Олександр Серьогін, д.т.н., проф., Україна
Сергій Василенко, д.т.н., проф., Україна
Наталія Гусятинська, д.т.н., проф., України
Леонід Рева, д.т.н., проф., Україна

В межах проведення конференції в холі ІІ
поверху пла нується проведення вист авк и
сучасних технологій, матеріалів т а обладнання
дл я цукрової промисловості. Підприємствам т а
організаціям, що бажают ь прийняти уча ст ь у
виставкових заходах, не пізніше 23 березня
2018 р. необхідно звернутись по тел. (044)
2879777 або( 095)2720046, (067)7466762.

Темат ика конференції:
- Підсумки роботи бурякоцукрової галузі України за 2017
рік та завдання на поточний рік.
- Шляхи забезпечення конкурентоспроможності
українського цукру.
- Використання сучасних технологій та
обладнання в цукровій галузі.
- Хіміко-технологічний контроль виробництва цукру.
- Сучасні технології створення систем автоматизації
підприємств цукрової промисловості.
- Прикладні аспекти енергозаощадження та використання
нетрадиційних джерел енергії на цукрових заводах.

