
Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  

«Інноваційні технології та 

підвищення ефективності 

виробництва харчових продуктів», 

яка відбудеться  

7 квітня 2020 року в Уманському 

національному університеті 

садівництва  

 

Програмою конференції передбачено 

роботу наступних секцій: 

 

1. Розвиток технологій харчових 

виробництв та ресторанного 

господарства: проблеми, 

перспективи, ефективність. 

2. Сучасні технології зберігання 

сировини і харчових продуктів. 

3. Інноваційні технології харчових 

продуктів функціонального 

призначення. 

4. Використання харчових добавок у 

виробництві харчових продуктів. 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА  

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Загальні вимоги до оформлення тексту: 

Наукова праця повинна бути побудована в 

логічній послідовності, мати складові: назву, 

прізвище, ініціали і посаду автора, місце роботи. 

- Тези готуються українською, або англійською 

мовами обсягом 2-3 сторінки. 

- Матеріали повинні бути оформлені в рамках 

використання програм, які входять до складу 

програм “Microsoft Officeˮ. 

- Файл статті повинен бути набраний і повністю 

сформатований у редакторі “Microsoft Word 

1997-2003ˮ,  назва файлу повинна містити 

прізвище першого автора (наприклад, 

Іванов.doc). 

- Всі матеріали однієї наукової праці 

надсилаються в окремій папці, на яких вказано 

назву статті, прізвище першого автора. 

-  До тез доповіді додається заявка. 

- Збірник матеріалів конференції буде виданий в 

електронному вигляді та розміщений на сайті 

кафедри технологій харчових продуктів 

Уманського національного  університету 

садівництва   

- Збірник матеріалів отримають усі учасники 

конференції на вказану у заявці електронну 

пошту. 

 

 

 

Вимоги до оформлення тексту 

Всі текстові матеріали набираються 

однією гарнітурою “Times New Romanˮ, 

розмір шрифту 14 пунктів, відстань між 

рядками одинарний інтервал. 

Параметри сторінки: розмір стандартний 

А 4 (210х297 мм), розташування книжне, всі 

береги по 20 мм. Файл зі статтею подається 

без нумерації сторінок. 

Загальний вигляд тез: 

НАЗВА ТЕЗ 
(великі напівжирні літери, вирівнювання по 

центру) 

Прізвище автора, ініціали 
(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру) 

Науковий ступінь, вчене звання 
(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру) 

Місце роботи 

(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру) 

Текст тез 

(шрифт світлий, вирівнювання по ширині) 

Список використаних джерел 
(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру) 

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 

6 квітня 2020 року надіслати заявку (зразок 

додається) та тези доповіді електронною 

поштою на адресу оргкомітету:  

tzppoudau@gmail.com  

Участь у конференції безкоштовна.   

Електронний варіант збірника буде розіслано 

безкоштовно. 

 

Організаційний комітет буде вдячний, якщо 

Ви ознайомите з цією інформацією своїх колег, 

зацікавлених взяти участь у роботі 

конференції 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище ______________________ 

Ім’я ___________________________ 

По батькові_____________________ 

Науковий ступінь________________ 

Вчене звання ____________________ 

Посада _________________________ 

Організація (установа)____________ 

Поштова адреса  _________________ 

Телефон ________________________ 

E-mail___________________________ 

Назва доповіді____________________ 

Назва напряму (секції)_____________ 

 

Форма участі – заочна 

 

Робочі мови конференції – українська, 

англійська 
 

Для участі у роботі конференції просимо Вас 

до 6 квітня 2020 року надіслати на адресу 

tzppoudau@gmail.com 

 

 

-заявку на участь; 

-тези доповідей; 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Заморська І.Л., д.т.н.,  доцент, 

завідуюча кафедрою технологій харчових 

продуктів Уманського НУС 

Белінська С.О., д.т.н.,  професор, завідуюча 

кафедрою товарознавства, управління 

безпечністю та якістю Київського 

національного торговельно-економічного 

університету 

Прісс О.П., д.т.н.,  професор, завідуюча 

кафедрою харчових технологій та готельно-

ресторанної справи Таврійського 

державного агротехнологічного 

університету ім. Дмитра Моторного 

Пушка О.С., к.т.н., доцент, декан інженерно-

технологічного факультету Уманського НУС 

Токар А.Ю., д.с.-г.н., професор кафедри 

технологій харчових продуктів 

Найченко В.М., д.с.-г.н., професор кафедри 

технологій харчових продуктів 

Василишина О.В., к.с.-г.н., доцент 

 
Адреса оргкомітету: 

 

20305, вул. Інститутська, 1, м. Умань, 

Черкаська область,  

Уманський національний університет 

садівництва 

е-mail: tzppoudau@gmail.com                            

тел. + 38(04744)3-22-12 

Василишина Олена Володимирівна 

(координатор конференції) 

Інформація розміщена на сайті Уманського НУС 

та кафедри технологій харчових продуктів 

http://www.udau.edu.ua 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

САДІВНИЦТВА 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМ. ДМИТРА МОТОРНОГО 
КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  
 

«Інноваційні технології та 

підвищення ефективності 

виробництва харчових продуктів» 

в заочній формі 

 
7 квітня 2020 року 

 
 

м. Умань 

mailto:tzppoudau@gmail.com
http://www.udau.edu.ua/

