
26, 27, 28 квітня  2017 р. 

в Одеській національній 

академії харчових технологій 

відбудеться 

ХІІІ В с е у к р а ї н с ь к а  
наукова конференція студентів 

з розділу 
 

“Харчові технології” 

                                                                         за напрямками 

 

1. Основні тренди у сучасному харчуванні – 

світові та вітчизняні напрямки розвитку 

технології харчування. 

2. Інноваційні технології виробництва харчо-

вих та парфумерно-косметичних продуктів 

профілактичного призначення. 

3. Удосконалення процесів та апаратів харчо-

вих виробництв. 

4. Сучасні тенденції в автоматизації процесів 

виробництва та впровадження робототех-

ніки на харчових підприємствах. 

5. Прогресивні методи товарознавчої оцінки 

якості та безпеки харчових продуктів. 
6. Актуальні проблеми економіки і менеджме-

нту у ресторанному господарстві та хар-

човій промисловості. 
    А також запрошуємо студентів Вашо-

го ВНЗ та  коледжів до  участі  у  фесті 

«Солодкі перегони», який відбудеться 26 квіт-

ня 2017  року на кафедрі технології хліба, кон-

дитерських, макаронних виробів і харчоконцент-

ратів,  ОНАХТ(epinchuk@ukr.net Хвостенко 

К.В.) Б 210 

III Конс'юмерському фестивалі , який відбу-

деться 28 квітня 2017 року  на кафедрі безпеки, 

експертизи та товарознаства, ОНАХТ 

(cons.fest@mail.ru-Батраков О. О) Б 210 

Запрошуємо студентів  Вашого ВНЗ  до 

участі  у роботі конференції  
 Для участі у конференції Вам необхідно 

до 25 березня 2017 року надіслати до оргкомітету 

анкету-заявку. 
При надсиланні заявок просимо вказати  

необхідність надання житла (поселення  
можливо у гуртожитку або в готелі академії). 

Робочі мови конференції – українська, російська, 
англійська. 

Повідомлення здійснюються у формі усних допо-
відей (тривалістю до 10 хв) або стендових доповідей. 

Доповідь має бути оформлена як стаття. 
До 15 квітня 2017 р. необхідно надіслати текст 

доповіді електронною поштою: nauka@onaft.edu.ua 
(тема:Конференція 26-28 квітня-2017) та до 20 
квітня поштою – у друкованому вигляді, підписа-
ний автором та науковим керівником (1 прим.) за ад-
ресою: ОНАХТ, НДІ, кімн. А-147, вул. Канатна, 112, 
м. Одеса, 65039. 
      Оформлені належним чином статті увійдуть до 
електронної версії збірника „Наукові праці молодих 
учених, аспірантів та студентів ОНАХТ”, який буде 
розміщений на сайті ОНАХТ. 

Вартість публікації однієї сторінки статті – 30 грн. 

Публікації на англійській мові безкоштовно 
Реквізити для платежів:ГО „КМУ ОНАХТ”, код ЄД-
РПОУ36289108,р/р 26005148151 в АБ „Укргаз-
банк”,МФО 320478  Призначення платежу: Оргвне-
сок за конференцію „Харчові технології”, прізвище 
учасника (обов’язково) 

Матеріали, що не відповідають вимогам, без 

електроної версії або надані після 

            15 квітня 2017 р., не приймаються 

 
Вимоги до оформлення матеріалів 

Статті друкуються без редагування з поданих ори-
гіналів. 

Статті подаються в електронній версії у  
редакторі Microsoft Word 2003 електронною по-
штою та поштою – рукопис у друкованому  
вигляді за підписом автора (ів) і наукового  
керівника (ів), обсягом не більш 2 сторінок 

Оформлення статей: шрифт Times New Roman, 
кегль 12 (крім назви статті); міжрядковий інтервал – 
1; обсяг – одна або дві повних сторінки формату А4; 

поля: верхнє – 2,5 см; ліве – 3,0 см; ніжне і праве – 
2,0 см. 

Назва статті друкується великими літерами по 
центру напівжирним шрифтом кегль 14. Через оди-
нарний інтервал по середні рядка напівжирним шриф-
том кегль 12 друкуються: прізвище, ім’я та по батькові 
автора(ів), назва ВНЗ і місто. 

Потім, через один інтервал після назви ВНЗ і міста 
друкують текст статті  

Рисунки виконуються тільки чорно-білими, 
діаграми у градаціях чорного (кольорові  
не допускаються). Розміри рисунків і таблиць  
не повинні перевищувати розміри текстового поля. Ілю-
страції, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлю-
ються відповідно до ДСТУ 2.105-95.  
Кожна ілюстрація, діаграма, схема має бути підписана, 
таблиця – мати назву. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими  
цифрами наскрізною нумерацією. Наприклад: 
Рис. 1 – Порівняльна характеристика... (шрифт напі-
вжирний) 

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше 
подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у 
книжковій орієнтації. 
Наприклад: Таблиця 1 – Показники... 
 

П р и к л а д  о ф о р м л е н н я  м а т е р і а л і в  
 

ПРОЕКТ ВАЛЬЦЕДЕКОВОГО СТАНКА 

Іванов О.Д., студент ОКР „Магістр” ф-ту ТОПтаТД 
Одеська національна академія харчових технологій,  

м. Одеса 

Для шелушения зерна гречихи и проса в основном 
применяются вальцедековые станки [1,2]. Вальцедеко-
вый станок ... ... ... 
 

Науковий керівник – д-р техн. наук, професор Петров 
А.Л. 

 
Література 

1. Технологическое оборудование предприятий для хра-
нения и переработки зерна / Под ред. А.Я. Соколова / 
5-е изд. перераб. и доп. – М.: Колос. 1984. 

2. Филин В.М., Филин Д.В. Шелушение зерна крупяных 
культур. Совершенствование технологического обо-
рудования. – М.: ДеЛи принт., 2002. – 135 с. 
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Анкета-заявка 

учасника ХІІІ Всеукраїнської 

студентської наукової конференції 

з розділу “Харчові технології” 
Прізвище______________________________ 

Ім’я___________________________________ 

По батькові____________________________ 

Повна назва ВНЗ_______________________ 

______________________________________ 

Адреса для кореспонденції (моб.тел.; Е-mail) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Факультет, курс, спеціальність____________ 

_____________________________________ 

Назва доповіді__________________________ 

_____________________________________ 

Науковий керівник______________________ 

_____________________________________ 

Участь у конференції  ← очна;  ← заочна. 

 

Потреба у готелі  так  ні; гуртожитку  так  ні.  
 

Цей лист є запрошенням на конференцію,  

 Анкета-заявка – підтвердженням Вашої участі. 
Адреса оргкомітету конференції: 
НДІ ОНАХТ, корпус “А”, кімната 147, 
 вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 
Е-mail: nauka@onaft.edu.ua сайт: www.onaft@edu.ua 
Телефони для довідок:(048) 712-41-30; тел./факс  (048) 
724-86-72 Скрипніченко Світлана Констянтинівна 
097 3433477 Савінок Оксана Миколаївна 

ПРОЇЗД: від залізничного вокзалу тролейбусом № 10,11 
 

 

Підпис проректора  

з наукової роботи     _______     Поварова Н.М. 
 

М.П. 

  
       Порядок роботи конференції 
                     26 квітня 2017 року 

8
00

 – 10
00

 Реєстрація учасників конференції (ОНАХТ, 
вул. Канатна, 112) 

10
00 

– 13
00

 Відкриття конференції. Пленарне засідання в 
ОНАХТ, А234 

13
00

 – 14
00

 Перерва на обід  

14
00

 – 16
00 

    Круглий стіл: ОНАХТ, ОНМУ, Військова 
академія «Технології харчових та парфумерно-
косметичних продуктів профілактичного призна-
чення» А234 

14
30

 – 16
00 Круглий стіл ОНАХТ «Перспективи підп-

риємств з виробництва харчових продуктів у сучас-
них умовах» А416 

14
30

 – 16
00 Круглий стіл ОНАХТ «Математика у моїй 

професії» В301 

                  27 квітня 2017 року 

10
00

–13
00

 Пленарне засідання ОНАХТ(доповіді на іно-
земній мові) робоча мова-англійська. 

11
30

 – 13
00

 Круглий стіл «Проблеми формування фі-
нансового стану місцевого бюджету» А 324  

13
00

 – 14
00

 Перерва на обід  

14
00

 – 16
00

 Круглий стіл «Соціальна реклама у сучас-
ному світі», виставка-презентація А342. 

14
00

 – 16
00

 Майстер-класи, ОНАХТ, вул. Канатна 112 

                   28 квітня 2017 року 

10
00

 – 13
00

 Круглий стіл ОНАХТ «Сучасний політич-
ний розвиток України: перспективи та реалії» А 310 

1000 – 1200 Круглий стіл ОНАХТ «Майбуття вітчиз-
няного еногастротуризму» А234 

12
00

 – 12
30

 Підсумки роботи конференції, ОНАХТ, 
вул. Канатна 112 

12
00

 – 13
00

 Екскурсія в лабораторію сенсорного аналізу 
ОНАХТ, майстер-клас з сенсорного аналізу. 

13
00

 – 14
00

 Перерва на обід  

14
00

 – 16
00

 Мобільна конференція на Виноробній стан-
ції (смт. Таїрово). Екскурсія, майстер-клас. 

14
00

 – 16
00 

 Круглий стіл ОНАХТ«Філософія підготов-
ки фахівців для економіки майбутнього» А 234 

14
00

 – 16
00

 Майстер-класи, ОНАХТ, вул. Канатна 112, 
вул.. Тіниста 9/11 

Міністерство освіти і науки України 
 

Одеська національна 
академія харчових технологій 

 

 
 

 

ХІІІ В с е у к р а ї н с ь к а  
наукова конференція студентів з розділу 

“Харчові технології” 

З а п р о ш е н н я  
 

 

26-28 квітня 2017 р. 
 

 

м. Одеса 
 
 

 


