
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Тези подаються в електронній версії файла формату 
Word для Windows (файл повинен мати розширення .doc). 
Шрифт – Times New Roman, розмір – 10 pt., міжрядковий 
інтервал одинарний, обсягом дві повні сторінки формату 
А5 (148×210 мм); поля: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм. 
Усі рисунки, що містяться в тезах конференції, 
виконуються в графічних редакторах, сумісних із 
текстовим редактором Word.  

Формули виконуються в редакторі формул Microsoft 
Equation. Стиль формул для Microsoft Equation.  

Розмір складових формули: 
Full _______________________ 10 pt. 
Subscript/Superscript _________ 9 pt. 
Sub-Subscript/Superscript _____ 7 pt. 
Symbol ____________________ 13 pt. 
Syb-Symbol ________________ 9 pt. 
 
Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули 

оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна 
ілюстрація, діаграма, схема мають бути підписані, таблиця 
– мати назву. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами 
наскрізною нумерацією.  

Наприклад: Рисунок 1 – Деталі приладу (шрифт 9 pt., 
жирний) 

Рисунки мають бути розміром 60×60 мм і розміщені 
через один інтервал від основного тексту. 

Таблиця розміщується під текстом, у якому вперше 
подано посилання на неї. Не допускається розміщувати 
таблицю за висотою сторінки (таблиці виконуються тільки 
в книжковій орієнтації). Слово «таблиця» разом із назвою 
центрується. 

Наприклад: Таблиця 1 – Показники (шрифт 10 pt., 
жирний, слово «таблиця» – 10 pt., курсив світлий) 

Назву тез друкують великими жирними літерами по 
центру, через один рядок – ініціали та прізвище автора (-ів) 
(науковий ступінь, вчене звання), назву ВНЗ друкують із 
правого боку сторінки, через один ряд – текст тез.  

 
Приклад оформлення матеріалів 

 

 

СУЧАСНІ НАПРЯМИ  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТА УСТАТКУВАННЯ 

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 

 

Горєлков Д.В., канд. техн. наук, доц.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Організаційний внесок (розмір буде визначений та 

опублікований на сайтах www.oborud-hduht.kh.ua та 

www.tsatu.edu.ua) за очної участі в конференції сплачується 

під час реєстрації в ТДАТУ. 

Організаційний внесок включає покриття витрат на: 

– трансфер Мелітополь–Кирилівка–Мелітополь; 

– проживання в оздоровчому комплексі «Салют»; 

– триразове харчування; 

– урочисту вечерю та каву-брейк під час конференції; 

– екскурсійне обслуговування. 

Вартість видання тез доповідей становить 120 грн. 

Додаткова інформація надсилається на електронну 

адресу учасника, яка вказана в реєстраційній заявці на 

участь. 

 
Координати оргкомітету конференції: 

 

Харківський державний університет харчування 

та торгівлі, кафедра устаткування харчової і готельної 

індустрії ім. М.І. Беляєва 

вул. Клочківська, 333, 

м. Харків, Україна, 61051 

Телефон: (057) 349-45-56 

www.hduht.edu.ua, 

www.oborud-hduht.kh.ua 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 

кафедра обладнання переробних і харчових виробництв 

пр. Б.Хмельницького, 18, 

м. Мелітополь, Запорізька обл., 

Україна, 72312 

Телефон: (0619) 42-13-06 

www.tsatu.edu.ua 

 

Координатор конференції від ТДАТУ: 

доцент, канд. техн. наук 

Самойчук Кирило Олегович, 

тел. +380978805485, 

e-mail: samanya_kir@mail.ru 

 

Координатор конференції від ХДУХТ: 

ст. викладач, канд. техн. наук 

Дмитревський Дмитро В’ячеславович, 

тел. +38(057) 349-45-56, +380963422635, +380662744370, 

e-mail: oborud.hduht@gmail.com 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

 

Харківський державний 

університет харчування 

та торгівлі 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет 

 
 

 

Кафедра устаткування 

харчової і готельної 

індустрії ім. М.І. Беляєва 

 

Кафедра обладнання 

переробних і харчових 

виробництв 

 

  
 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
  

«Інноваційні аспекти 
розвитку обладнання 
харчової і готельної 
індустрії в умовах 

сучасності» 
 

8–11 вересня 2015 року 

м. Мелітополь – Кирилівка 
Україна 

 

 

http://www.oborud-hduht.kh.ua/
http://www.hduht.edu.ua/
http://www.oborud-hduht.kh.ua/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні аспекти розвитку обладнання 
харчової і готельної індустрії 

в умовах сучасності», 

яку проводять Таврійський державний агротехнологічний 

університет та Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 8–11 вересня 2015 р. 
 

Планується робота таких секцій: 

1. Проблеми та перспективи розвитку обладнання харчових 

виробництв. 

2. Інноваційні підходи та креативні рішення у формуванні 

технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної 

індустрії. 

3. Удосконалення процесів і технологій переробки 

сільськогосподарської сировини. 
 

Заплановано видання збірника тез доповідей 

конференції. 

Порядок роботи конференції 
8 вересня 900-1500 – заїзд, реєстрація та розміщення 

учасників конференції 
1100-1300 – ознайомлення з лабораторіями 
кафедри обладнання переробних і харчових 
виробництв ТДАТУ 

9 вересня 1000-1200 – відкриття конференції, пленарне 
засідання 
1300-1400 – обід 
1500-1700 – виїзд до заповідника «Острів Бирючий» 

10 вересня 900-1200 – робота секцій 
1300-1400 – обід 
1400-1700 – робота секцій 

11 вересня 1000-1200 – підбиття підсумків конференції 
з 1400 – від’їзд учасників конференції 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Таврійський державний агротехнологічний університет 

(заїзд, реєстрація учасників конференції) 

пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 

Запорізька обл., Україна, 72312 

Оздоровчий комплекс «Салют»  

(пленарне засідання, робота секцій, підбиття підсумків) 

вул. Калініна, 66, смт. Кирилівка, Якимівський р-н, 

Запорізька обл., Україна). До Ваших послуг: спальний 

корпус на березі Азовського моря – сучасний 7-поверховий 

будинок з ліфтом, 2, 3 і 4-місні номери.  

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Співголови оргкомітету: 

Кюрчев Володимир Миколайович,  
канд. техн. наук, проф., ректор ТДАТУ 

Черевко Олександр Іванович,  
д-р техн. наук, проф., ректор ХДУХТ 

 

Заступники голови оргкомітету: 

Михайлов Валерій Михайлович,  
д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи ХДУХТ 

Надикто Володимир Трохимович,  
д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи ТДАТУ 

 
Члени оргкомітету: 

Вархола Міхал, д-р наук, проф., президент Академічного 

співтовариства М. Балудянського (Словаччина) 

Груданов Володимир Яковлевич, д-р техн. наук, проф., 

завідуючий кафедрою технології і технічного забезпечення 

процесів переробки сільськогосподарської продукції, 

Білоруський державний аграрний технічний університет 

(Білорусь) 

Дейниченко Григорій Вікторович, д-р техн. наук, проф., 

завідуючий кафедрою устаткування харчової і готельної 

індустрії ім. М.І. Беляєва, ХДУХТ (Україна) 

Любінко Левич, д-р інженерії, проф., Університет  

м. Нові Сад (Сербія) 

Мєдвєдков Євген Борисович, д-р техн. наук, проф., 

завідуючий кафедрою механізації та автоматизації 

виробничих процесів, Алматинський технологічний 

університет (Казахстан) 

Мирончук Валерій Григорович, д-р техн. наук, проф., 

завідуючий кафедрою технологічного обладнання та 

комп’ютерних технологій проектування, Національний 

університет харчових технологій (Україна) 

Оганнісян Гегам, PhD, інженер-технолог компанії 

«Bigadan A/S» (Данія) 

Сесикашвілі Отарі Шалвович, канд. техн. наук, асоц. 

проф., Державний університет Акакія Церетелі (Грузія) 

Шюллер Міхаель, технічний директор компанії «Trion 

PuriTec Consulting & Engineering» (Нідерланди) 

Ялпачик Федір Юхимович, канд. техн. наук, проф., 

завідуючий кафедрою обладнання переробних і харчових 

виробництв, ТДАТУ (Україна) 

 
 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Комплект документів для участі в конференції 

необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 

1 червня 2015 р.  
 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ 
1. Заявка на участь у конференції.  

2. Тези (в електронному вигляді українською, 

російською або англійською мовою).  

3. Витяг із протоколу засідання кафедри з 

рекомендацією щодо публікації тез. 

4. Копія документа про сплату вартості видання тез 

доповідей. 
 

Ім’я файла заявки повинне мати номер секції 

(наприклад: секція 3.doc), ім’я файла з тезами має 

складатися з прізвища першого автора (наприклад: 

Пастернак.doc). 

Матеріали, що не відповідають вимогам 
або надані після 1 червня 2015 р., 
не приймаються. 

Оргкомітет залишає за собою право 
редагування або неприйняття до друку 
матеріалів, які оформлені із порушенням 
зазначених вище вимог! 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційні аспекти розвитку обладнання 
харчової і готельної індустрії в умовах 

сучасності» 
Прізвище___________________________________________ 

Ім’я________________________________________________ 

По батькові_________________________________________ 

Посада_____________________________________________ 

Повна назва й адреса ВНЗ  ____________________________ 

___________________________________________________ 

№ та назва секції ____________________________________ 

Назва доповіді та автори______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 – участь з усною доповіддю 

 – участь без доповіді 

 – заочна участь 

Потреба в розміщенні в комплексі «Салют»:  – так,  – ні 


