
Метою конференції є розширення 

наукового інформаційного обміну, 

презентація новаторських ідей в галузі 

підвищення якості та безпеки харчових 

продуктів, які можуть привернути увагу 

широкого кола фахівців та стати 

предметом дискусії. 
 

Порядок роботи конференції: 
 

16 листопада 2017 року 
900-1000 – реєстрація та розміщення 

учасників конференції 

1000-1100 – відкриття конференції, 

пленарне засідання 

1100-1200 – перерва 

1200-1600 – засідання секції. 
 

17 листопада 2017 року 
1200-1500 – засідання секції 

1500-1530– перерва 

1530-1600 – круглий стіл з підведення 

підсумків роботи конференції 
 

 
 

Адреса комітету: 01601, м. Київ,  

вул. Володимирська, 68, Національний 

університет харчових технологій,  
Тел.: (044) 287-93-40; 287-91-50 

Кафедра експертизи харчових 

продуктів: 
E-mail: expertiza_hp@ukr.net;  

Сайт: http://expert.nuft.edu.ua 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Останній термін подання матеріалів 

– 10 жовтня 2017 р. 

Організаційні внески у розмірі 180 грн., 

включаючи ПДВ, сплачуються не 

пізніше 10 жовтня 2017 р. 

Для учасників, за яких оргвнесок 

сплачують наукові установи, обов'язковою 

умовою є підписані та засвідчені печаткою 

договір та акт виконаних робіт, 

оформлені згідно з вимогами 

конференції. 

 

Оргкомітет надає учасникам 

конференції можливість проживання 

у гуртожитку 

Заявки на бронювання житла та 

звернення за додатковою інформацією 

приймаються до 10 жовтня 2017 р. 

письмово на е-mail: 

expertiza_hp@ukr.net 

 

Заявка 

на участь у ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Якість і безпека харчових продуктів» 

 

1. ПІБ учасника, посада, науковий ступінь, 

вчене звання________________________________ 

2. Повна назва та адреса установи___________ 

2. Назва доповіді та тематичний напрям ______ 

3. Потреба в гуртожитку та кількість місць ___ 

4. Адреса для листування, e-mail та телефон __ 
 

Відповідальна за конференцію 
Кійко Вікторія Вікторівна, доцент 

кафедри експертизи харчових продуктів  

Тел.: (044) 287-93-40; 287-91-50 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 
 

 

ІІІ МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

 

«Якість і безпека 

харчових продуктів» 

16-17 листопада 2017 р. 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі             

ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Якість і безпека харчових 

продуктів», яка буде проведена                      

16-17 листопада 2017 р. за адресою: м. Київ, 

вул. Володимирська, 68, Національний 

університет харчових технологій 
 
Науковий комітет: 

Голова 
А.І. Українець – Ректор Національного 
університету харчових технологій, доктор 
технічних наук, професор 
Заступник голови 
О.Ю. Шевченко – проректор з наукової роботи 

НУХТ, доктор технічних наук, професор 

Члени комітету 

Л.Ю. Арсеньєва – проректор з науково-

педагогічної та виховної роботи, доктор 

технічних наук, професор 

С.І. Усатюк – зав. кафедри експертизи 

харчових продуктів, кандидат технічних наук, 

доцент 

Г.Д. Гуменюк – професор кафедри експертизи 

харчових продуктів, доктор 

сільськогосподарських наук 

Т.М. Артюх – професор кафедри експертизи 

харчових продуктів, доктор технічних наук  

О.О. Петруша – доцент кафедри експертизи 

харчових продуктів, кандидат технічних наук 

Секретар – В.В. Кійко - доцент кафедри 

експертизи харчових продуктів, кандидат 

технічних наук 
 

До участі в конференції запрошуються 

науковці й аспіранти, які мають завершені 

експериментальні дослідження або 

впровадження у виробництво, а також 

спеціалісти галузі, які активно займаються 

науково-практичною діяльністю. 
 

Організаційний внесок 
180 грн. з однієї особи з урахуванням ПДВ. 

Розр аху нк ов ий р аху н ок  

312522 8311 3768  в ДКСУ м. Київ         

МФО 820172, ЄДРПОУ 02070938  

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 
 

– подача матеріалів - до 10 жовтня 2017 р. 
– сплата коштів - до 10 жовтня 2017 р. 

або під час реєстрації 
 

ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Системи управління якістю і безпекою 

харчової продукції та непродовольчих товарів 

2. Формування та контроль якості і безпеки 

інноваційних харчових продуктів і 

непродовольчих товарів 

3. Новітні методи ідентифікації та виявлення 

фальсифікації харчових продуктів та 

непродовольчих товарів 

4. Сучасний стан системи технічного 

регулювання України 

5. Питання використання генно-

модифікованих організмів в харчових 

продуктах 

Робочі мови конференції:  

українська, російська, англійська 
 

Для включення тез доповідей у збірник 

матеріалів конференції необхідно направити на 

електронну адресу оргкомітету: 

expertiza_hp@ukr.net 

- заявку на участь (форма додається); 

- тези доповіді; 

- скановану копію платіжного доручення про 

перерахування організаційного внеску. 
 

Зразок оформлення тексту тези доповіді 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ 

ПІД ЧАС СУШІННЯ ЗЕРНА 
 

А.Б. Іваненко, к.т.н., доцент 

Національний університет харчових технологій 

С.Д. Петренко, аспірант 
Одеська національна академія харчових технологій 

 
    Текст        текст         текст           текст           текст          текст 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Тези доповідей конференції будуть 

розміщені в авторській редакції на сайті 

НУХТ. 

Відповідальність за достовірність 

інформації залишається за авторами тез. 
 

Обсяг – 2 повні сторінки.  

Формат сторінки 17х24 см (встановлюється 

в меню Файл - Параметри сторінки - Розмір 

паперу). 

Тези виконуються в форматі *.doc 

(текстовий редактор Microsoft Word, версії до 

2003) 

Всі поля сторінки – 2 см. 

Для всіх (!) елементів тез (текст, таблиці, 

формули, рисунки): шрифт – Times New Roman, 

кегль – 10, інтервал – 1, абзац – 0,6 см. 

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних 

редакторах (графіки та діаграми виконуються у 

Excel 2003), розміщуються в тексті без (!) 

об’єднання в окремий об’єкт і без обтікання 

текстом та надаються в окремих файлах. 

Розмір шрифту на графіках та діаграмах 

повинен бути таким же, як в основному тексті 

поданих матеріалів. 
Підписи до рисунків друкуються під 

рисунками прямим шрифтом, слово «Рис.» з 

номером — курсивним. 

Скорочення позначень фізичних величин 

виконуються латинськими символами згідно 

системи СI. 

У списку використаних літературних джерел 

мають бути наведені сучасні статті та монографії 

за тематикою досліджень. 

Тези надсилаються в окремому файлі з 

обов'язковим зазначенням прізвища першого 

автора та номеру секції. Наприклад: 

Іваненко_2. 

 

Тези доповідей, що не відповідають 

вимогам, не приймаються. 
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