
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції  
«Здорове харчування дітей в Україні - 
запорука  майбутнього нації. Стан та 
перспективи», яка відбудеться 23-24 вересня 
2021р. у Національному університеті 
харчових технологій за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 68, Національний університет 
харчових технологій(НУХТ) 

 

Порядок роботи конференції: 
23 вересня 2021 року 

(корпус А, 2-й поверх, актова зала) 
900-1000– реєстрація учасників конференції 

(фойє 1-го поверху) 
900-1630– виставка (фойє 2-го поверху) 
1000–1130відкриття та пленарне засідання 
 (1 частина) 
1130-1200 – кава-брейк 
1200-1330 – пленарне засідання (2 частина) 
1330-1430– обід-дегустація (їдальня) 
1430-1630– семінари/майстер-класи 

(студентський клуб) 
1630-1700 – ознайомлення з науково-дослідними 

лабораторіями НУХТ та центром 
колективного користування.  

24 вересня 2021 року 
1000-1300– робота конференції (ауд. А-311) 
1300-1400– кава-брейк 
1400-1500 – круглий стіл з підведення 

підсумків роботи конференції 
(ауд. А-311) 

Від’їзд учасників конференції 
 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська 

У рамках роботи конференції передбачається 
проведення виставки продукції дитячого 

харчування, майстер-класів, семінарів. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Заявка 
на участь у Міжнародній науково-технічній 
конференції «Здорове харчування дітей в 
Україні - запорука майбутнього нації. 
Стан та перспективи» 

 

1. Назва та адреса організації____________ 
2. Назва доповіді та прізвища авторів ____ 
3. Потреба у готелі _______________ 
та кількість місць ____________________ 
4. Адреса для листування та телефон _____ 

 
Організаційний внесок: 

За участь у конференції та публікацію тез доповіді 
- 250 грн. (з урахуванням ПДВ) 

 
Розрахунковий рахунок: 

UA958201720313201002201013768 
Призначення платежу: За участь у конференції 
Найменування банку: ДКСУ, м. Київ 

Для учасників, за яких організаційний внесок 

сплачують наукові установи, підприємства, фірми 

та ін. обов'язковою умовою є підписані та 

засвідчені печаткою договір та акт виконаних 

робіт, оформлені згідно з вимогами 

конференції.  

Строк подачі матеріалів – до 20 серпня 2021 р. 
 

Оргкомітет надає учасникам конференції 

можливість проживання у готелі. 

Заявки на бронювання житла та звернення за 

додатковою інформацією приймаються до 20 

серпня 2021 р. письмово та за тел. (044) 289-

60-00, тел. 287-92-77, моб. (095) 272-00-46 або  

е-mail: аkutina@nuft.edu.ua 
 

 

 

 

Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України 

Національний університет харчових 
технологій 

Науково-технічне товариство харчової 
промисловості України 

ДУ «Інститут громадського здоров’я  

ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 

Національна асоціація виробників дитячого 
харчування «Укрконсервмолоко» 

Директорат безпечності та якості харчової 
продукції Мінекономрозвитку України 

Інститут продовольчих ресурсів НААН України 

Департамент охорони здоров’я Київської 
міської державної адміністрації 

Українська діабетологічна асоціація 

Академія післядипломної медичної освіти  

ім. П.Л.Шупика 

Київський національний торговельно-
економічний університет 

Департамент освіти і науки Київської 
міської державної адміністрації 

 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Здорове харчування дітей в 
Україні - запорука майбутнього 

нації. Стан та перспективи»  

ЗАПРОШЕННЯ
23-24 вересня 2021 р. 

 
Київ НУХТ - 2021 



Організаційний комітет 
Голова: 
Шевченко О.Ю. – д.т.н., професор, ректор НУХТ 
Співголова: 
Гуліч М.П. – д.м.н., професор, Інститут 
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ 
Заступник голови: 
Задніпряний Ю.В  – НТТХПУ, м. Київ 
Секретарі: 
Гумен С.М. – НТТХПУ, м. Київ 
ОсьмакТ.Г. – к.т.н., доцент, НУХТ 
Члени комітету: 
Арсеньєва Л.Ю. – д.т.н., професор, НУХТ 
Гінзбург В.Г.– д.м.н., ДОЗ КМДА 
Нагайцева Т.М. – «Укрконсервмолоко», м. Київ 
Малгожата Гавін – «ПАН» (Польща) 
Пасічний В.М. – д.т.н., професор, НУХТ 
Поліщук Г.Є. – д.т.н., професор, НУХТ 
Шкурова Т.І. – ДОН КМДА 

Науковий комітет 
Шевченко О.Ю.– д.т.н., професор, НУХТ 
Маньківський Б.М. – д.м.н., професор, член-
кореспондент НАМНУ 
Крижевський В.В. – д.м.н., професор, АПМО ім. 
П.Л.Шупика  
Карпенко П.О. – д.м.н., КНТЕУ 
Романчук І.О. – к.т.н., ІПР НААН України 
Притульська Н.В. – д.т.н., професор, КНТЕУ 
Генрик Собчук – професор, «ПАН» (Польща) 
Нагайцева Т.М. – «Укрконсервмолоко», м. Київ 
Харченко Н.В. – д.м.н., професор, член-
кореспондент НАМНУ 
Лапшин В.Ф. – д.м.н., професор, ІПАГ АМНУ 
Подрушняк А.Є. – к.м.н., професор, НЦПТХХБ ім. Л.І. 
Медведя МОЗ України 

До участі в конференції запрошуються 
науковці, освітяни, профільні спеціалісти 
різних галузей, всі зацікавлені. 

ТЕРМІНИ: 
- подання матеріалів і тез доповідей - до 
20.08.2021 р.;  
- сплати коштів - до 21.09.2021 р. 
Матеріали тез доповідей надсилаються 
секретарям конференції на e-mail: 

osmaktg@ukr.net, gumenserg@ukr.net в 
електронній версії файлу формату Word 97-
2003(шрифт ТіmesNewRoman Суг, кегль 12, 
інтервал 1, всі поля по 20 мм)  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
ОБСЯГ ТЕЗ 2,0 сторінки формату А4 

Приклад оформлення тез: 

УДК 663.1; 663.5 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ З 

ВИРОБНИЦТВА ДИТЯЧИХ МОЛОЧНИХ 
ПРОДУКТІВ 

О.В. Грек 
Національний університет харчових технологій, Київ, 
Україна 
Текст тез 
Список літератури 
до 4 джерел 

 

Таблиці(у Word або Ехсеl) можна давати як у тексті, 
так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна 
таблиця повинна мати тематичний заголовок 
(напівжирний шрифт) і порядковий номер (без знака 
№), якщо таблиць декілька. Якщо таблиця одна, то 
дається тільки заголовок (без слова «Таблиця»). Слово 
«Таблиця» і номер - курсивним шрифтом, заголовок - 
напівжирним. Таблиці мають бути відкритими - без 
бокових, нижньої і горизонтальних лінійок у полі 
таблиці. Розграфлюється лише шапка таблиці світлими 
лінійками. Кегель і шрифт таблиці повинен бути такий 
самий, як і основний текст. 

Ілюстрації мають бути виконані ретельно й розміщені в 
тексті та обов'язково надані окремим файлом СогеlDraw; 
Якщо у тезах є діаграми, виконані у програмі Excel 2003, то 
обов’язково надати діаграму окремим файлом формату 
Excel 2003. 

Підписи до рисунків набираються безпосередньо під 
рисунками прямим шрифтом, слово «Рис.» з номером - 
курсивом. 

Формули вставляються прямо в текст за допомогою 
редактора формул Місгosoft Equation 3.0 object. 

Нумерація формул - арабськими цифрами у круглих 
дужках біля правого поля сторінки. 

Повторення одних і тих самих даних у тексті, 
таблицях і у рисунках не допускається. 

Використовувані в тезах і матеріалах 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 (SI). 

При пересиланні матеріалів, в окремому до-
датковому файлі обов'язково вказати назву 
секції, ініціали та прізвища авторів, назву 
доповіді, назву та номер державної реєстрації теми 
за якою виконувались дослідження. 

Тези конференції друкуватимуться в авторській 
редакції. 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 
ЗА НАСТУПНИМИ ТЕМАТИЧНИМИ 

НАПРЯМКАМИ: 
1. Сучасний стан промислового виробництва 
харчових продуктів для дітей в Україні. 

2. Наукові основи здорового харчування дітей 
як засади профілактики хронічних неінфекційних 
захворювань населення та попередження 
порушень здоров’я в дорослому віці. 

3. Стан і перспективи організації харчування 
дітей дошкільного віку. 

4. Шкільне харчування в умовах розбудови 
Нової української школи: проблеми і 
перспективи вирішення. 

5. Медичні аспекти харчування дітей з 
особливими дієтичними потребами. 

6. Питання екобезпеки технологій виробництва 
харчових продуктів для дітей з використанням 
натуральних харчових інгредієнтів. 

7. Пакувальні матеріали у виробництві 
харчових продуктів для дітей. 

8. Вимоги до якості, безпечності та контроль 
сировини і харчових продуктів для дітей. 

Адреса оргкомітету: 01601, м. Київ,  
вул. Володимирська, 68,  
Національний університет харчових 
технологій,  
тел./факс (044) 289-60-00, тел. 287-97-77 або  
е-mail: аkutina@nuft.edu.ua. 
Відповідальна за конференцію 

Акутіна Н.В. (корп. А, приймальна проректора з 
наукової роботи) тел. (044) 287-97-77,  

e-mail: аkutina@nuft.edu.ua  

моб. 095-272-00-46 


