
Порядок роботи конференції: 

 

8 листопада 2022 року 

1000-1015 – реєстрація учасників 

конференції 

1015-1100 – пленарне засідання  

1100-1115 – реєстрація на секції 

1115-1300 – робота секцій 

1300-1400 – обідня перерва 
1400-1630 – робота секцій 

1630-1715 – круглий стіл з 

підведенням підсумків 
роботи конференції 

 

 
 

Відповідальний за конференцію 
Пасічний Василь Миколайович  
(кімн. Ж- 311) тел. (044) 287-93-39,  
e-mail: pasww1@ukr.net  
моб. 067-661-11-12 
 
 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Подання заявки на участь у 

конференції. 

2. Надсилання матеріалів конференції. 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Робочі мови конференції: українська, 

польська, англійська, німецька. 

Останній термін подачі матеріалів 

— 7 жовтня 2022 р. 

Звернення  за додатковою інформацією 

приймаються до 

1 жовтня 2022 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 
Конференція відбудеться дистанційно в 

форматі on-line з використанням програми 

ZOOM. 

Запрошення на on-line конференцію 

буде надіслано після отримання 

оргкомітетом заявки на участь. 
 

 

Заявка 

на участь у міжнародній науково-

технічній конференції «Наукові 

проблеми харчових технологій та 

промислової біотехнології в контексті 

Євроінтеграції» 

1. Назва та адреса організації   

2. Назва та реєстраційний номер теми 

за якою виконувались дослідження 

3. Назва доповіді та прізвища авторів    

4. Потреба в гуртожитку    

та кількість місць    

5. Адреса для листування та телефон    

 

Міністерство освіти і науки України 

24-та секція за фаховим напрямком 

«Наукові проблеми харчових технологій та 

промислової біотехнології» 

Наукової ради Міністерства освіти і науки 

України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

XІ МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

"Наукові проблеми харчових 

технологій та промислової 

біотехнології в контексті 

Євроінтеграції" 
 

Присвячена 45-й річниці створення  

Проблемної науково-дослідної 

лабораторії НУХТ 

 

8 листопада 2022 р. 

Київ НУХТ 2022 

mailto:pasww1@ukr.net
mailto:аkutina@nuft.edu.ua


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

міжнародної науково-технічної конференції 

«Наукові проблеми харчових технологій та 

промислової біотехнології в контексті 

Євроінтеграції», яка буде проведена  8 листопада 

20221 р. 

за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68, 

Національний університет харчових технологій 

Голова оргкомітету: 
Олександр ШЕВЧЕНКО – Ректор Національного 

університету харчових технологій, д-р. техн. 

наук, професор  

Заступники голови: 

Сергій ТОКАРЧУК  – проректор з наукової роботи 

НУХТ, канд. техн. наук, доцент 

Андрій МАРИНІН – завідувач Проблемною науково-

дослідною лабораторією НУХТ, канд. техн. наук, 

старш. наук. співроб. Секретар конференції: 
Василь ПАСІЧНИЙ, завідувач кафедри 
технології м'яса і м'ясних продуктів НУХТ, д-р. 
техн. наук, професор 

До участі в конференції запрошуються науковці, 

які мають завершені експериментальні 

дослідження і впровадження у виробництво та 

спеціалісти галузі, що займаються науково-
практичною діяльністю. 

Участь виконавців науково-дослідних 

робіт, що фінансуються за кошти державного 

бюджету є обов’язковою. 

Оргкомітет буде вдячний, якщо Ви ознайомите 

з цією інформацією своїх колег, зацікавлених 

прийняти участь в роботі конференції. 

ТЕРМІНИ: 

- подачі матеріалів та тез доповідей - до 7 

жовтня 2022 р. 

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДІ, У ВИГЛЯДІ СТАТТІ 
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У «НАУКОВИХ ПРАЦЯХ 

НУХТ» ТА ТЕЗИ ДОПОВІДІ 
НАДСИЛАЮТЬСЯ секретарю конференції: 

Василю ПАСІЧНОМУ на e-mail: 
pasww1@ukr.net в електронній версії файлу 
формату Word 97-2003 (шрифт Тіmes New Roman 
Суг, кегль 14, інтервал 1,5. Поля - 20 мм) 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

ОБСЯГ ТЕЗ 2,0 сторінки формату А4. 

Приклад оформлення тез: 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ: 

З вимогами до оформлення тексту матеріалів для  

публікації в журналі «Наукові праці НУХТ» можна 

ознайомитись на сайті НУХТ: 

http://sw.nuft.edu.ua/index_UA.html 
 

ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ у вигляді 

статті до 15 сторінок формату А4. 

Таблиці (у Word або Ехсеl) можна давати як у тексті, так 

і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця 

повинна мати тематичний заголовок, набраний 

напівжирним шрифтом, 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 та шрифт 

таблиці повинен бути такий самий, як і основний текст. 

Ілюстрації мають бути виконані ретельно в програмі Согеl 

Draw й розміщені в тексті та обов'язково надані окремим 
файлом Согеl Draw; 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,  назва 

та номер державної реєстрації теми за якою 

виконувались дослідження. 
Матеріали доповідей для публікації у  вигляді 

статті в Наукових працях НУХТ проходять 
рецензування. 

Тези конференції, оформлені відповідно до вимог, 

друкуватимуться в авторській редакції. 

 
РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ЗА 

НАСТУПНИМИ ТЕМАТИЧНИМИ 

НАПРЯМКАМИ: 

1. Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, 
мікробіологічної та фармацевтичної промисловості; 

2. Ресурсозберігаючі технології зернопереробних 
виробництв, виробництва та зберігання хлібопекарських 
продуктів, кондитерських і макаронних виробів та 
харчових концентратів; 

3. Ресурсозберігаючі технології крохмалевмісної та 
цукровмісної сировини, цукрозамінників, продуктів 
бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, 
екстрактів, концентратів, харчових та кормових добавок; 

4. Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, 
виробництва та управління якістю і безпекою продуктів 
тваринництва, птахівництва і продуктів з гідробіонтів; 

5. Ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання, 
консервування та управління якістю і безпекою продуктів 
на основі перероблення сировини мікробіологічного та 

рослинного походження, в т.ч. фрукто-овочевої; 

6. Науково-технічні проблеми розроблення та 
удосконалення технології жирів та їх похідних, у тому 
числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і 

парфумерно-косметичних продуктів. 

 
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. 

 
Робоча мова конференції: 

українська, польська, англійська, німецька 

УДК 663.1; 663.5 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ АНАЕРОБНОГО 

БРОДІННЯ 

О. Ю. Шевченко, К.В. Васильківський  
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 

Текст тез 

Список літератури 

до 4 джерел 
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