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      "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

   ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 
 

Шановні студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

XX Міжнародної студентської науково-практичної конференції 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE xxi century 

Наука та техніка ХХІ століття 
 

яка відбудеться 28 листопада 2019 р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги 37,  корпус 7. 
 

 Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань. До початку 

роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції на сайті studconf.fl.kpi.ua. 

 Публікація тез доповідей студентів в електронному вигляді – безкоштовна. 

 Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська.  
  

  Для участі у конференції необхідно до 21 жовтня 2019 року надати наступну інформацію: 

1. Електронна реєстрація учасника конференції за адресою https://forms.gle/tNucneZTVecFFTqT7 

2. Електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог на 

електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою 

(Прізвище_Tezy.doc).   

3. Заповнений друкований бланк заявки (бланк додається) та друкований варіант тез доповіді за 

адресою оргкомітету (див. нижче). Співавтори заповнюють 1 бланк заявки. 

4. Заповнений бланк заявки подається за адресою оргкомітету лише в друкованому вигляді. 
  

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам: 

1. Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010). 

2. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 

14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині. 

3. Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, 

та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені 

(наприклад, фото студентів і т.п.).  

4. 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).  

5. 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив,). 

6. 3-й рядок: місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, 

вирівнювання по центру). 

7. Через один рядок відступу: ключові слова (3-5 слів). 

8. Наступний рядок друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок. 

9. Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Introduction-Objectives-

Methods-Results-Conclusion. 

10. Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA. 

Детальну інформацію по оформленню списку літератури можна знайти за посиланням 

http://kamts2.kpi.ua/node/980 
 

Вимоги до написання тез: 

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі; 

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; 

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині; 

- висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми; 

- основний обсяг тез  присвячується викладу власних думок  за виключенням 

випадків цитування в обсязі,  який не повинен перевищувати  15% від 

загального об’єму тез.  
 

ДД ОО   ПП УУ ББ ЛЛ ІІ КК АА ЦЦ ІІ ЇЇ   НН ЕЕ   ПП РР ИИ ЙЙ ММ АА ЮЮ ТТ ЬЬ СС ЯЯ   ТТ ЕЕ ЗЗ ИИ ,,   ВВ   ЯЯ КК ИИ ХХ ::   
- наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що становлять державну 

таємницю», затвердженим наказом СБУ № 440 від 12.08.2005 р. та зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України № 902/11182 від 17.08.2005 р., та «Переліком службової інформації, що є 

власністю держави у галузі освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і 

https://forms.gle/tNucneZTVecFFTqT7


науки України № 319 від 18.03.2015 р.; 

- наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти; 

- використані інші джерела без відповідного посилання. 
  

  Бажаючі виступити на конференції повинні надіслати презентації доповідей на скриньку 

відповідної секції до 15.11.2019 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей 

розміщені на сайті: http://kamts2.kpi.ua/node/980). 

  Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть 

включені до програми конференції. 
 

Увага! 

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право 

відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, 

порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або 

надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не 

більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у 

відкритому доступі. 
 

Планується робота таких секцій: 

Оргкомітет:   факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7, КПІ ім. Ігоря Сікорського,                     

пр-т Перемоги 37, Київ, 03056.   

Тел. для довідок: (044) 204 85 37      (096) 24-55-135 

Адреса сайту: http://studconf.fl.kpi.ua 

Для запитань e-mail:  a.feshchuk@kpi.ua 

Н а з в а   с е к ц і ї E-mail 
для надсилання файлів з тезами  

1. Engineering Innovations / Інновації в  інженерії 

- Aeronautical Engineering 

- Instrument Making 

- Mechanical Engineering 

- Material Science 

- Metallurgy 

- Radio Engineering 

- Welding 

 

kpiconf1@ukr.net 

2. Chemistry and Chemical Technology / Хімія та хімічні технології  kpiconf2@ukr.net 

3. Heat and Power Engineering / Теплоенергетика  kpiconf3@ukr.net 

4. Energy Saving / Енергетичні технології kpiconf4@ukr.net 

5. Electric Power Engineering / Електроенерготехніка kpiconf5@ukr.net 

6. Automation of Electromechanical Systems / Автоматизація 

електромеханічних систем 

kpiconf6@ukr.net 

7. Electronics / Електроніка kpiconf7@ukr.net 

8. Natural Sciences / Природничі науки  
- Biotechnology 

- Chemistry 

- Ecology 

- Medicine 

- Physics and Mathematics Today 

kpiconf8@ukr.net 

9. Modern Information Technologies /Сучасні інформаційні технології kpiconf9@ukr.net 

10. Social Sciences / Суспільні науки 

- Law 

- Education 

- Management & Marketing 

- Economics 

- New Trends in Linguistics 

- Philology 

- Psychology 

- Sociology 

- Printing and Publishing 

kpiconf10@ukr.net 

http://studconf.fl.kpi.ua/
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Institution, Faculty 
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The title of the report 
(in foreign language and Ukrainian) 

Тема доповіді 
(іноземною та українською) 

 

 

Participation in the conference 
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Участь у конференції 
(поставте позначку, де необхідно) 

         Personal participation / Особиста участь 
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Research adviser 
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наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що 

становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 440 від 12.08.2005 р. 

та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 902/11182 від 17.08.2005 р., та 

«Переліком службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки 

України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від 
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інші джерела без відповідного посилання 
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USE OF BIODEGRADABLE MATERIALS IN THE MANUFACTURE OF 

PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS 

Maria Ivanova 

Faculty of Physical Engineering, National Technical University of Ukraine  

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

 

Key words: biodegradable materials, packaging, food products 

Introduction.The sphere of fast food has become widespread in modern life, 

especially with street coffee beans from the CoffeeToGo series. For now leading 

companies order paper cups with their own logos and thus combining the presentation of 

their products with the consumption of hot or cold drinks. That’s why, nowadays, the use 

of biodegradable materials in the manufacture of packaging for food and disposable 

tableware is one of the most relevant topics. And this is not only due to environmental 

problems, which are becoming more and more serious every year. 

Objectives. The main task is to conduct research for new biodegradable paints, 

varnishes and materials that will not only be rapidly rotting but also safe for humans and 

the environment. The first place is the safety of used materials for a human (Robertson, 

2012, p.57). 

Methods. There’s a classification of packaging and its processing which can be 

divided into equipment, volume, design, character of the image, material, purpose, 

an overlay, a method of printing and number of colors, type of printing machine. 

Cardboard cups are also food packaging. They can be made of cardboard of different 

density, the choice of which depends on way of their further use. It is widely used use of 

biodegradable cardboard. At the moment, it is precisely in flexography that many studies 

are being conducted to achieve this goal. There are attempts to invent the safest 

biodegradable paint for printing the packaging surfaces.  Also, it is relevant to search for 

components of packaging cardboard, its biodegradable lamination and safe processing 

methods (Geiger, 2012). 

Results. The greatest success in achieving this goal has been achieved in the field of 

flexographic printing. At the moment, most of the packaging for food products is typed in 

this way of printing.  The biodegradable paints and varnishes used are non-toxic and are 

made of organic materials. For disposable tableware, for instance, in the manufacture of 

paper cups have long been not using glue. The edges of the cup are paired with a hot knife 

or ultrasound (Robertson, 2012). 

Conclusion. To sum up, research and the search for biodegradable materials in the 

manufacture of packaging for food and disposable utensils is a leading theme. This 

question is being addressed in the field of flexographic printing.  Also, for this printing 

method, the use of biodegradable paints and varnishes is explored. 
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