
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській 

студентській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання харчової промисловості та 

перспективи розвитку галузі», яка відбудеться 14 

травня 2019 р. у Херсонському державному аграрному 

університеті за адресою: м. Херсон, вул. Срітенськая 
(Рози Люксембург), 23, 1-й корпус, ауд. 70. 

До початку роботи конференції планується 

опублікувати тези доповідей у формі збірника. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Інноваційні технології виробництва і 

переробки сільськогосподарської продукції. 

2. Міжнародні вимоги до якості та безпеки 

харчових продуктів. 

3. Тенденції та розвиток готельно-ресторанної 

справи. 

4. Перспективи розвитку харчової 

промисловості. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова організаційного комітету: 

Аверчев Олександр Володимирович – д.с.-г.н., 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародної 

діяльності Херсонського державного аграрного 

університету. 

Голова наукового комітету: к.т.н., доцент, завідувач 

кафедри інженерії харчового виробництва Бурак 

Валентина Геннадіївна 

Заступники голови: к.с.г.н, доцент  кафедри інженерії 

харчового виробництва Ряполова Ірина Олександрівна 

Секретарі оргкомітету: к.т.н., старший викладач  
кафедри інженерії харчового виробництва Воєвода Надія 

В’ячеславівна 
асистент кафедри інженерії харчового виробництва 

Шинкарук Марія Володимирівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська. 

Для участі в роботі конференції необхідно до 

19.04.2019 р. надіслати поштою або електронною 

поштою на адресу: conference.kaf.foodtech@ukr.net; 

 заявку на участь та відомості про авторів; 

 тези доповіді (до 2-х повних сторінок); 

Вартість публікації статті (тез) безкоштовна. 

Авторам на електронну пошту надсилається збірник у 

форматі pdf. Для бажаючих отримати збірник у 

друкованому вигляді, його вартість становить 60 грн. + 

поштові витрати. 

Після отримання заявки на участь у конференції 

оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу 

учасника. 

З детальною інформацією щодо проведення 

конференції можна ознайомитись на сайті: 

http://www.ksau.kherson.ua/biolog/kihv.html 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ (ТЕЗ) 

 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і 

вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: до 2-х 

повних сторінок формату А4. Шрифт: Times New 

Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний 

відступ зліва – 1.25. 

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з 

використанням чорно-білої гами. Використання 

кольору та фону не допускається. Усі рисунки й 

таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, 

підпису рисунків застосовувати шрифт Times New 
Roman, 14 pt, жирний. Всі рисунки повинні бути 

згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати 

по центру з нумерацією по правому краю. При наборі 

формул використовувати редактор формул MS Office. 

Забороняється використовувати скановані об’єкти! 

Формули слід друкувати за допомогою редактора 

формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих 

дужках, наприклад: (1). 

Література повинна містити відомості з доступних 

читачам джерел і бути оформлена за чинним ДСТУ. 

Використані джерела мають бути пронумеровані 

відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання 
на літературу в тексті подаються в порядку цитування 

у квадратних дужках, наприклад, [3, с. 11.] 

Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) 

напівжирним шрифтом – УДК; нижче через 1 інтервал 

великими літерами напівжирним шрифтом – назва (не 

більше 8 слів), нижче на 1 інтервал – прізвище та 

ініціали авторів напівжирним шрифтом (не більше 3- х), 

звичайним шрифтом – науковий ступінь, вчене звання; 

нижче – установа, країна. Далі через 1 інтервал з 
нового рядка – основний текст, оформлений за 

вимогами ДАК. 

Зразок оформлення тез доповіді (статті): 

 

УДК 677.11.021 
 

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ГАРБУЗА 

ВЕЛИКОПЛІДНОГО 

 

Воєвода Н.В., к.т.н., старший викладач 
Херсонський державний аграрний університет 

[текст] 

 

Література: 

1. 
…. 

Список літератури оформлюється за останніми 

вимогами ДАК (ВАК) України. 

 

Увага! 

Тези публікуються в авторській редакції. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення 

матеріалу, який не відповідає тематичним 

напрямкам конференції або оформлений із 

порушенням зазначених вище вимог! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

НА УЧАСТЬ У РОБОТІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ» 
 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 

Посада  

Повна назва установи  

Повна адреса установи  

Назва доповіді  

Тематичний напрям №  

Форма участі: 

- доповідь на секційному 

засіданні (до 10 хв.) 

- дистанційна участь 

(тільки друк матеріалів) 

Потреба в технічних 

засобах 

мультимедійний проектор 

- так - ні 

Необхідність особистого 

запрошення 
- так - ні 

Вказати дату прибуття, 

вибуття 
 

Поштова адреса (для 

відправлення матеріалів 

конференції) 

 

E-mail:  

Контактний телефон  

Дата заповнення  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська 

(Рози Люксембург), 23 

 

Херсонський державний аграрний 

університет, кафедра інженерії харчового 

виробництва 

 kaf.foodtech@ukr.net 

 

Для довідок: 

 

Секретар оргкомітету: 

- к.т.н., ст. викладач Воєвода Надія 

В’ячеславівна 

 моб. тел.: 099-968-56-29 

- асистент Шинкарук Марія 

Володимирівна 

 моб. тел.: 050-53-151-53 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ХЕРСОНСЬКОА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

РОЗВИТКУ  

 

 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ» 
 

14 травня 2019 року 

м. Херсон, Україна 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

До участі в конференції запрошуються 

студенти, науковці, викладачі, докторанти, 

аспіранти, представники підприємств та 
організацій, всі зацікавлені особи 

mailto:kaf.foodtech@ukr.

