УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Подання заявки на участь у конференції.
2. Надсилання матеріалів конференції.

Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська.
Останній термін подачі матеріалів
2 вересня 2018 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь
у V-й Міжнародній

спеціалізованій

науково-практичній

конференції

«Здобутки та перспективи розвитку
кондитерської галузі», яка відбудеться
в

рамках

Всеукраїнського

тижня

харчових технологій 13 вересня 2018
року.

За

конференції

результатами

роботи

буде

збірник

видано

матеріалів конференції.
Конференція
адресою:
проспект,

м.

відбудеться

за

Київ,

Броварський

15,

Міжнародний

виставковий центр, павільйон №3,
конференц-зал №14.
Початок роботи – 1000

Заявки
на
бронювання
житла
приймаються до 2 вересня 2018 р.
E-mail: akutina@nuft.edu.ua
Тел: (044) 287-9777
Організаційний комітет:
Голова:
Анатолій Українець, ректор НУХТ, д.т.н., проф.
Заступники голови:
Олександр Шевченко, проректор НУХТ з
наукової роботи, д.т.н, проф.
Юрій Кожанов, радник президента асоціації
«Укркондпром»
Володимир Ковбаса, завідувач кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських
виробів НУХТ, д.т.н., проф.
Антонелла Дорохович, д.т.н., проф. НУХТ
Юрій Кіщак, заступник директора «АССО
Іnternational»,к.с.-г.н., ст.н.с.
Секретаріат:
Олена Кохан, к.т.н., доцент
Наталія Акутіна, провідний інженер
Любов Мазур, аспірант
Адреса оргкомітету:
01601, м. Київ, вул.. Володимирська, 68,
Національний
університет
харчових
технологій.
Тел: 050-533-73-93
E-mail: confkiev2017@gmail.com

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ
13 вересня 2018

Київ НУХТ 2018

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали конференції надсилаються на
e-mail:
confkiev2017@gmail.com
в
електронній версії файлу формату *.doc
(текстовий редактор Microsoft Word 2003).
Шрифт Times New Roman, кегль – 14,
інтервал між рядками – 1, всі поля сторінки –
2 см, абзац – 1 см. Обсяг – до 5 повних
сторінок формату А4.
Таблиці. Кожна таблиця повинна мати
тематичний
заголовок,
набраний
напівжирним шрифтом, і порядковий номер,
якщо таблиць кілька.
Ілюстрації
виконуються
якісно,
в
графічних редакторах, розміщуються в тексті
та надаються в окремих файлах. Підписи до
рисунків друкуються прямим шрифтом, слово
«Рис.» з номером – курсивом.
Графіки та діаграми виконуються в Excel
2003, розміщуються у тексті та надаються в
окремих файлах.
Шрифт у таблицях, рисунках, графіках та
діаграмах повинен бути таким самим, як і в
основному тексті.
Формули виконуються в редакторі
формул Microsoft Equation 3.0 object.
Нумерація формул – арабськими цифрами в
круглих дужках біля правого поля сторінки.
Повторення одних і тих самих даних в
таблицях, рисунках та тексті не допускається.
Фізичні, хімічні, технічні та математичні
терміни, одиниці фізичних величин та умовні

позначення мають бути загальноприйнятими.
Скорочення позначень одиниць фізичних
величин
мають
відповідати
вимогам
Міжнародної системи одиниць (СІ).
В кінці основного тексту друкується
список літератури.
При пересиланні матеріалів конференції
файлам потрібно давати назви за прізвищем
першого автора (наприклад, Іваненко.doc). У
випадку надсилання декількох матеріалів від
одного автора, їх необхідно пронумерувати
(наприклад, Іваненко1.doc, Іваненко2.doc).

Зразок заявки для участі в конференції
Заявка
на участь у V-й Міжнародній

Матеріали конференції будуть
друкуватися в авторській редакції.

Останній термін подачі матеріалів
2 вересня 2018 року
E-mail: confkiev2017@gmail.com
Структура:
1. Назва (напівжирний шрифт).
2. Автори (прямий шрифт).
3. Установа, в якій виконана робота (шрифт
курсив).
4. Основний текст.
5. Література.

Зразок оформлення
тексту матеріалів конференції
Розроблення інноваційних технологій
борошняних кондитерських виробів для хворих
на целіакію та фенілкетонурію

спеціалізованій науково-практичній
конференції «Здобутки та перспективи
розвитку кондитерської галузі»
1. Назва організації_______________________
2. Назва доповіді_________________________
3. ПІБ (повністю) авторів__________________
4. Адреса для листування__________________
5. Телефон______________________________
6. E-mail________________________________
7. Виступ з доповіддю або заочна участь_____

Дорохович В.В.
Національний університет харчових технологій
На сьогоднішній день все більшого поширення
набувають…

Список використаної літератури:
1….
2….

