
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі в інтернет-конференції необхідно надіслати 

на електронну адресу оргкомітету до 11 листопада 2021 р. 

такий комплект документів: 

1. Заявку на участь у конференції (окремо на кожного 

учасника).  

2. Матеріали (в електронному вигляді українською, 

російською або англійською мовою).  

3. Копію документа про сплату вартості видання 

матеріалів конференції. 
 

Ім’я файлу заявки й файлу з матеріалами повинно 

складатись з номера секції та прізвища першого автора 

(наприклад: Заявка _Федоров_Секция_3.doc). 

Зміст доповідей повинен відповідати тематиці 

конференції. Розглядатись будуть оригінальні, раніше не 

опубліковані матеріали. 

Оргкомітет залишає за собою право редагувати 

матеріали, відхиляти такі, що не відповідають вимогам чи 

тематиці конференції та розподіляти їх по секціях. 

Електронна адреса для відправки матеріалів: 

valentyna.zhukova@tsatu.edu.ua 

 
 

ЗАЯВКА 

на участь у другій міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні 

готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» 

 

Прізвище___________________________________________ 

Ім’я________________________________________________ 

По батькові_________________________________________ 

Посада_____________________________________________ 

Повна назва й адреса ЗВО ____________________________ 

___________________________________________________ 

№ та назва секції ____________________________________ 

Назва доповіді та автори______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Матеріали подаються в електронній версії файлу 
формату Word для Windows. Мова тез: українська, 
англійська. Обсяг – до трьох сторінок формату А4; шрифт 
Times New Roman розміром 14, міжрядковий інтервал 
одинарний; абзацний відступ – 0,75; поля: праве, ліве, 
верхнє, нижнє – 20 мм.  

Формули: відцентровані та пронумеровані (нумерація 
в круглих дужках, вирівняна до правої межі тексту). 
Редактор формул Microsoft Equation (вбудований у 
Microsoft Office, або Math Type), стиль  курсив, розмір 
основного тексту формули 14 pt. Шрифти: Symbol, інші 
Times New Roman. Формули повинні бути доступні для 
редагування. 

Ілюстрації: книжкова орієнтація, згруповані, 

пронумеровані наскрізною нумерацією арабськими 

цифрами. Якщо рисунок один, то він позначається "Рис. 1", 

назву розміщують після пояснювальних даних. Шрифт 

тексту на осях графіків слід виконувати розміром 12.  

Наприклад:  

Рис. 1. Деталі приладу. 

Таблиці: книжкова орієнтація, розміщується під 

абзацом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на 

наступній сторінці. Слово "Таблиця" вказують один раз 

ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи 

номер. Назву варто розташувати над таблицею.  

Наприклад:  

Таблиця 1  Дані експериментальних… 

Назва матеріалів: великими жирними літерами по 

центру; ініціали та прізвище автора (-ів) та наукового 

керівника виділити жирним; ПІБ автора (-ів), ПІБ 

наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання), 

назву ЗВО вирівняти по правому полю сторінки; 

відступивши рядок, друкувати текст матеріалів; 

міжрядковий інтервал – одинарний.  

Список літератури: повинен містити до 10 джерел, 

оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015.  
 

Приклад оформлення матеріалів 
 

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ 

ГОМОГЕНІЗУЮЧОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ РІДКИХ 

МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

 

Іванов А.О., доктор техн. наук, проф. 

Федоров І.К., канд. техн. наук, доц.  

 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 
 

Текст Текст Текст…… 

 

Список літератури: 

1. …………………………………………………….. 
 
Приклад повного оформлення тез конференції можна 

завантажити за посиланням:  
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/konferenciji/2021-

2/zaproshennja-na-internet-konferenciju/ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

 
 
 

   

Кафедра обладнання 

переробних і харчових 

виробництв  

імені професора  

Ф.Ю. Ялпачика 

Кафедра харчових 

технологій та 

готельно-ресторанної 

справи 
 

  

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«Інтеркультурне гастрономічне коло» 
 

 
 

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
  

«Новації в технології та обладнанні 

готельно-ресторанних, харчових і 

переробних виробництв» 
 

 

 

 

 

 

23 листопада 2021 року 

Мелітополь 

Україна 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Другої міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції 

«Новації в технології та обладнанні готельно-

ресторанних, харчових і переробних виробництв» 
 

яка відбудеться на базі кафедр обладнання переробних і 

харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика і 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

23 листопада 2021 року 
 

До участі в конференції запрошуються викладачі й 

співробітники закладів освіти, науково-дослідних установ, 

здобувачі наукових ступенів, докторанти, аспіранти, 

магістранти та студенти, фахівці і керівники харчових, 

переробних, сільськогосподарських підприємств, готелів і 

ресторанів. 
 

Планується робота таких секцій: 

1. Тенденції та перспективи розвитку обладнання 

харчових і переробних виробництв. 

2. Удосконалення процесів і технологій виробництва 

харчової продукції та переробки сільськогосподарської 

сировини. 

3. Проблеми безпеки та якості харчової продукції. 

4. Інновації підприємств готельно-ресторанної індустрії. 
 

Надіслані матеріали розміщуються на сайті ТДАТУ. Їх 

обговорення проводиться на форумі конференції. По 

завершенню її роботи, надіслані тези будуть опубліковані у 

вигляді збірника матеріалів конференції.  

 Кожному автору буде надіслано електронний 

сертифікат учасника конференції. 
 

Сайт науково-практичної інтернет-конференція 
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/konferenciji/2021-2/ 
 

Організаційний внесок складає 100 грн. 

IBAN: UA388201720313241002201002221 в ДКСУ м. Києва 

ЄДРПОУ   00493698        ІПН   004936908323  
 

При оплаті через Приват24 обираємо: Перекази – За 

реквізитами – 388201720313241002201002221 – ТГАТУ 

(Вузи і бізнес-школи) – Рахунки для внесення оплат – 

Платні послуги НДЧ 
 

Призначення платежу: ПІБ. учасника, орг. внесок за 

участь у конференції «Новації в технології та обладнанні 

готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» 
 

Таврійський  державний агротехнологічний   університет 

імені Дмитра Моторного. Адреса: просп. Богдана 

Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, 72310 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова оргкомітету: 
 

Кюрчев Володимир Миколайович,  
докт. техн. наук., проф., член-кореспондент НААН 

України, радник ректора Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 

Перший заступник голови оргкомітету: 
 

Єременко Оксана Анатоліївна,  

докт. сільскогосп. наук., проф., в.о проректора з наукової 

роботи Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 
 

Заступники голови оргкомітету: 
 

Самойчук Кирило Олегович,  
докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри обладнання 

переробних і харчових виробництв імені професора 

Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 

Прісс Олеся Петрівна, 

докт. техн. наук., проф., завідувач кафедри харчових 

технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

 

Координатор конференції: 
 

Жукова Валентина Федорівна,  

к.с-г.н., доцент кафедри харчових технологій та готельно-

ресторанної справи Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Тел. +38 068 255 16 76 

E-mail: valentyna.zhukova@tsatu.edu.ua 
 

Члени оргкомітету конференції: 
 

Кюрчев Сергій Володимирович, 

докт. техн. наук., проф. кафедри технології конструкційних 

матеріалів, декан механіко-технологічного факультету 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного (Україна) 
 

Іванова Ірина Євгенівна, 

к.т.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства і 

біохімії, декан факультету агротехнологій та екології 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного (Україна) 

 

 

 

Omon Isikhuemhen,  

Professor in the Biology department at North Carolina 

Agricultural & Technical State University (USA) 
 

Белінська Світлана Омелянівна, 

докт. техн. наук., проф. кафедри товарознавства, 

управління безпечністю та якістю  Київського 

національного торговельно-економічного університету 

(Україна) 
 

Дейниченко Григорій Вікторович,  
докт. техн. наук., проф. кафедри харчових технологій в 

ресторанній індустрії Державного біотехнологічного 

університету (Україна) 
 

Євлаш Вікторія Владленівна, 

докт. техн. наук., проф., завідувач кафедри хімії, біохімії, 

мікробіології та гігієни харчування Державного 

біотехнологічного університету (Україна) 
 

Мирончук Валерій Григорович,  
докт. техн. наук., проф. кафедри технологічного 

обладнання та комп’ютерних технологій проектування 

Національного університету харчових технологій (Україна) 
 

Пилипенко Людмила Миколаївна, 

докт. техн. наук., проф., заслужений діяч науки і техніки 

України, професор кафедри біохімії, мікробіології і 

фізіології харчування Одеської національної академії 

харчових технологій (Україна) 
 

Сердюк Марина Єгорівна,  

докт. техн. наук., проф. кафедри харчових технологій та 

готельно-ресторанної справи Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

(Україна) 
 

Сухенко Владислав Юрійович, 

докт. техн. наук., проф., завідувач кафедри стандартизації 

та сертифікації сільськогосподарської продукції 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Україна) 
 

Шингисов Азрет Утебаевич, 

докт. техн. наук., профессор, заведующий кафедрой 

технологии и безопасности продовольственных продуктов  

Южно-Казахстанского государственного университета им. 

М. Ауэзова (Республика Казахстан) 
 

Ялпачик Володимир Федорович, 

докт. техн. наук., проф. кафедри обладнання переробних і 

харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного (Україна) 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/konferenciji/2021-2/
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