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27 травня 2021року  

 м. Київ 

Програмою передбачена заочна 

участь. 

 
Матеріали конференції будуть 

розміщені на сайті ККІБП. 

 
Кількість доповідей від одного 

автора/колективу авторів необмежена. 

 
 

 

Адреса: 

03022, м.Київ, вул. Ломоносова, 18, кім. 305 

 

 
Оргкомітет буде вдячний, 
якщо Ви ознайомите з цією 

інформацією своїх колег, 
зацікавлених взяти 

участь у роботі 
конференції! 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

 
Прізвище  

Ім'я  

По-батькові  

Посада  

Науковий ступінь, 

Вчене звання 

 

Організація  

Адреса організації 

(з поштовим індексом) 

 

Контактні телефони  

E-mail  

Назва доповіді  

Секція  

 
 

Будь ласка, 
надішліть цю картку і тези 

до 24 травня 2021 р. 

 
 
 

 
Заявку та матеріали надсилати 

на електронну адресу: 

 
conferenceFOODTECH2021@gmail.сom 

mailto:conferenceFOODTECH2021@gmail.сom


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Програмний комітет запрошує Вас взяти 

участь у роботі Науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених з міжнародною участю 

"Виклики сьогодення та новації у 

харчових технологіях й готельно- 

ресторанному бізнесі", яка буде 

проходити в Київському Кооперативному 

інституті бізнесу і права 20 травня 2021 

року. 

 
Основні напрямки роботи 

(секції) конференції: 

1. Інноваційні рішення у харчових 

технологіях та інженерії. 

2. Функціональні продукти: технології, 

якість та безпека. 

3. Реалії  сьогодення та перспективи 

розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу. 

4. Економіка,  облік   та   підприємництво в 

харчовій промисловості та 

ресторанному господарстві. 

 
Програмою передбачена заочна 

участь. 

Матеріали конференції будуть 

оформлені у вигляді електронного 

збірника матеріалів  та  розміщені  на сайті 

ККІБП. 

Кількість доповідей від одного автора 

/ колективу авторів необмежена. 

 
Робочі мови конференції – 

українська, англійська або російська 

Для участі у конференції необхідно до 

24 травня 2021 року на електронну пошту 

організаційного комітету надіслати такі 

матеріали: 

• заявку на кожного учасника 

конференції згідно наведеної форми; 

• матеріали доповідей. 

Після надсилання матеріалів обов’язково 
очікуйте підтвердження про їх отримання 
протягом 5-ти днів. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

Матеріали подаються українською або 

англійською мовами, обсягом від 2 до 5 

повних сторінок формату А4 та 

надсилаються на e-mail одним файлом у 

формі текстового редактора Microsoft Word. 

Файл повинен називатися прізвищем 

першого автора, та містити номер секції, 

наприклад: 

Шпак2_заявка та Шпак2_тези. 

 
Вимоги до тексту: 

• Шрифт – Times New Roman, 

• розмір – 14 пт, 

• інтервал між рядками – 1,15 без 

ущільнення тексту та переносів слів, 

• вирівнювання по ширині, 

• абзац (лише текст) – 1,0 мм, 

• поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 

мм, 

• сторінки не нумеруються. 

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом 

Times New Roman 12, міжрядковий інтервал 

– 1,15. 

Рисунки, діаграми, таблиці 

створюються з використанням чорно- 

білої або кольорової гами та  повинні бути 

названі. 

Формули слід друкувати за допомогою 

редактора формул Microsoft Equation і 

нумерувати у круглих дужках, наприклад 

(2). Список літератури  повинен бути 

оформлений згідно з діючими 

стандартами. Посилання  в тексті на 

літературу слід робити  в  прямих дужках, 

наприклад [5]. 

Відповідальність за зміст матеріалів, 

дотримання норм правопису та 

орфографії несуть автори і наукові 

керівники. Оргкомітет залишає за собою 

право проводити технічне редагування 

надісланих матеріалів. 

Матеріали, оформлені не за вимогами, 

друкуватися не будуть і авторам не 

повертаються. 

 
Прохання оформити матеріали згідно 

наведених вимог! 

 
Форма та приклад оформлення 

прикріпляється окремою сторінкою до 
запрошення. 

 
Зверніть увагу, що матеріали 

вносяться у наведену форму для 
оформлення. 

 
КОНТАКТИ  ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ: 

Відповідальний секретар: 

Чепель  Наталія Василівна 

Тел. 044-257-33-60, 050-351-40-96 

conferenceFOODTECH2021@gmail.сom 

mailto:conferenceFOODTECH2021@gmail.сom
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