
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 
КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ 

 
Статті монографії друкуються без 

редагування, з наданих оригіналів. 
Відповідальність за достовірність наданої 

інформації несуть автори статей. 

Оргкомітет залишає за собою право 

відмовити в друкуванні невідредагованих статей, 

які не відповідають тематиці чи вимогам або 

надіслані пізніше зазначеного терміну. 

 
Вимоги до оформлення статей: 

• стаття подається українською, російською та 

англійською мовою; 

• стаття повинна представляти собою цілісний 

матеріал наукового змісту, що включає 

результати оригінальних досліджень автора; 

• обсяг статті не менше 15 сторінок; формат 

А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New 

Roman, розмір 14; поля з усіх сторін - 20 мм. 

Загальна структура статті: 

• тематичний розділ статті; прізвище та 

ініціали автора статті; науковий ступінь і 

вчене звання, посада, місце роботи (кожен 

співавтор з нового рядка); місто автора(-ів); 

назва статті; анотація 7-10 речень мовою 

статті (зазначити проблематику та результати 

дослідження); 

• матеріал повинен мати наступну структуру: 

короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 

рівнозначних за обсягом параграфа і 

висновок (1 сторінка); 

Список використаних джерел розміщується 

після статті у порядку згадування або у алфавітному 

порядку. 

 

Статті подаються до 09.06.2017 р. в 

електронній версії файлу, обсягом від 15 до 20 

повних сторінок. 

Усі рисунки, що містяться в статті, 

виконуються в графічних редакторах, сумісних із 

текстовим редактором Word.  

Формули виконуються в редакторі формул 

Microsoft Equation. Стиль формул для Microsoft 

Equation: 

Full _______________________ 14 pt. 
Subscript/Superscript _________ 10 pt. 
Sub- Subscript/Superscript _____ 8 pt. 
Symbol ____________________ 15 pt. 
Syb-Symbol ________________ 11 pt. 
Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці й 

формули оформляються відповідно до ГОСТ 2.105-

95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути 

підписані, таблиця – мати назву. Ілюстрації та 

таблиці нумеруються арабськими цифрами 

наскрізною нумерацією. Назви таблиць і рисунків 

відцентровуються. Наприклад: 

Рисунок 1 – Структура ресурсного 
потенціалу підприємства 

Рисунки повинні бути не менше ніж 60×60 мм, 
розміщені через один інтервал від основного тексту. 

Не допускається розміщувати таблицю за 

висотою сторінки документа (таблиці виконуються 

лише в книжковій орієнтації).  

Наприклад: Таблиця 1 – Показники. 

П.І.Б. автора, науковий ступінь, вчене звання, 

назву ВНЗ (організації) необхідно друкувати, 

починаючи з верхнього лівого кута сторінки, через 

одинарний інтервал, відступивши один рядок – 

назву тез великими літерами по центру, через один 

рядок – текст тез.  

Прізвища, ініціали авторів виділяються 

жирним шрифтом.  

Наприклад: 

О.М. Іванов, д-р техн. наук (ХНУ, Харків) 

А.А. Петров, канд. техн. наук (ХДУХТ, Харків) 

 
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

(жирний, великі літери) 

 

Текст статті (світлий)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Харківська обласна державна адміністрація 

Харківський державний університет харчування 

та торгівлі 

Національний фармацевтичний університет 

Південно-Казахський державний університет 

 ім. Ауезова, м. Шимкет 
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««ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ: 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

ТЕХНОЛОГІЙ, 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ 
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МАРКЕТИНГУ»»  

99––1100  ччееррввнняя  22001177  рр..  
Харків  

 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі 
міжнародного науково-практичного семінару 
науковців, викладачів ВНЗ, керівників і фахівців, 
діяльність яких пов'язана зі сферою підприємств 
харчової промисловості, переробної та зберігання 
харчової продукції. 

 
Основні питання, що пропонуються для 

обговорення: 
 інноваційні технології, практичні рекомендації 

щодо повноцінного харчування; 
 ресурсозаощадні технології і енергоефективне 

обладнання у харчовій промисловості; 
 використання нетрадиційної сировини в 

технології продуктів харчування; 
 повноцінне харчування для життя, здоров’я, 

довголіття; 
 питання безпечності та якості продуктів 

харчування та їх зберігання; 
 сучасні напрями підвищення якості харчових 

продуктів; 
 технологічні аспекти використання 

функціональних інгредієнтів у виробництві 
харчових продуктів; 

 актуальні питання та проблеми повноцінного 

харчування, продуктів функціонального, 

оздоровчого та лікувально-профілактичного 

призначення; 

 маркетингові аспекти функціонування ринку 

товарів для повноцінного харчування. 
За результатами семінару планується видання 

монографії. Монографія видається з присвоєнням їй 
УДК, ББК і номера ISBN, а також передбачена 
розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ 
України.. 

 

Порядок роботи семінару 
9.06.17 - 10.06.17 р. 

1. Заїзд та реєстрація. 

2. Відкриття семінару. Пленарні доповіді. 

3. Перерва. 

4. Круглий стіл 

5. Підведення підсумків семінару. 
 
Програма та матеріали семінару будуть 

розміщені для ознайомлення та обговорення на web-
сайті наукових конференцій ХДУХТ 

www.hduht.edu.ua 

 

 

Робоча мова семінару – українська, 
російська, англійська 

 

Голова оргкомітету: 

 
проректор ХДУХТ, д-р техн. наук, професор  

Михайлов Валерій Михайлович 
 

Заступники голови: 

 

завідувач кафедри загальної та харчової хімії ХДУХТ, 

д-р техн. наук, професор  

Євлаш Вікторія Владленівна; 
 

завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і 

прикладної механіки ХДУХТ, д-р техн. наук, професор  

Потапов Володимир Олексійович; 
 

завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності 

ХДУХТ, д-р економ. наук, професор  

Савицька Наталія Леонідівна; 
 

д-р мед. наук, завідувач кафедри фармакології ФНаУ 

Штриголь Сергій Юрійович; 

 
член правління ГС «Інститут технологій органічного 

розвитку» («inTOR»),  канд. с.-г. наук  

Шедєй Лариса Олександрівна. 

 

 
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ  

1. Два екземпляри статті, надрукованих у форматі А4. 
2. Файл у форматі WORD (версії 97-2003) *.rtf 

надсилається на електрону почту семінару: 
zherebkin.max@gmail.com 

Файл має бути названий прізвищем автора статті. 
3. Заявка на участь у семінарі. 
4. Копія грошового переказу про оплату коштів за 

друкування статті. Вартість публікації – 20 грн/стор.  
Реквізити: платежу:: Приват Банк, карта  

№ 4149 4978 6604 9770, Отрошко Наталія Олександрівна (із 
позначкою «За публікацію статті у монографії»). 
 

 

ЗАЯВКА 
на участь у міжнародному 

науково-практичному семінарі  

«ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ: 
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПЕРЕРОБКИ, 
ЗБЕРІГАННЯ ТА МАРКЕТИНГУ» 

 

П.І.Б. автора (повністю)________________________ 
Місце роботи _________________________________ 
Науковий ступінь і вчене звання__________________ 
Посада ______________________________________ 
Форма участі: 

 пленарна доповідь (15-20 хвилин). 

 публікація статті у монографії (15-20 стор.) 

 участь у круглому столі 
Назва доповіді ________________________________ 
Адреса автора для відправлення кореспонденції, 
телефон, факс, E-mail _________________________ 

Особистий підпис заявника 

Для участі у семінарі необхідно до 22.05.2017 р. 
надіслати заявку. 

 

АДРЕСА: 
Україна, 61051, м. Харків-51, 

вул. Клочківська, 333, ХДУХТ 

 
УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ 

До 22.05.2017 р. надіслати заявку (форма 

заявки додається) на кожного учасника 

міжнародного науково-практичного семінару та 

статті на електронну адресу, а також повний пакет 

документів поштою на адресу: Україна, 61051, 

Харків-51, вул. Клочківська, 333, Харківський 

державний університет харчування та торгівлі (із 

позначкою «На міжнародний науково-практичний 

семінар «Повноцінне харчування: інноваційні 

аспекти технологій, енергоефективної переробки, 

зберігання та маркетингу»).  

Оргкомітет буде вдячний за заздалегідь 

вислану заявку учасника та статтю. 

http://www.hduht.edu.ua/

