
ЗАЯВКА 

на участь у конференції 

 
ПІБ учасника  ___________________________________ __ 

___________________________________________________ 
Повна назва та адреса ЗВО ___________________________ 
___________________________________________________ 
Курс ______________________________________________ 
Номер та назва секції ________________________________ 
Назва доповіді ______________________________________ 
___________________________________________________ 
Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, учене 

звання) ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
Домашня адреса учасника (з індексом)  _________________ 
___________________________________________________ 
Телефон ___________________________________________ 
E-mail (обов’язково)__________________________________ 
Форма участі: 
  участь з усною доповіддю (до 7 хв) 
  заочна участь (публікація тез). 
 

Особистий підпис заявника ___________ 
 

 

Цей лист є запрошенням на конференцію, анкета-

заявка – підтвердженням Вашої участі.  

Просимо самостійно потурбуватися про квитки та 

проживання. 
 

ПРОЇЗД 

 
Від вокзалу «Харків-Пасажирський» –  

трамвай № 20. 

Від станцій метро: 
«Майдан Конституції» – маршрутне таксі       

№ 217; 
«Університет»/«Держпром» – маршрутні таксі 
№ 245, № 217; 

«Перемога» – маршрутні таксі № 55, № 217; 

трамвай № 20. 
Їхати до зупинки «Університет харчування». 

 ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА  

ТАКИХ СЕКЦІЙ: 
 

1. Інноваційні технології продукції закладів 
ресторанного господарства та харчової індустрії. 

2. Нове в технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчоконцентратів. 

3. Актуальні проблеми та перспективні напрями            
в технології м’яса та м’ясопродуктів. 

4. Технології оздоровчих харчових продуктів та 
методи дослідження харчових систем. 

5. Інноваційні технології продуктів оздоровчого 
харчування для підприємств харчової 
промисловості, ресторанного бізнесу та торгівлі. 

6. Товарознавчі аспекти дослідження ринку товарів, 
їх якості та експертизи. 

7. Формування та контроль якості непродовольчих         
і продовольчих товарів, митні експертизи товарів. 

8. Товарознавство, управління якістю й екологічна 
безпека. 

9. Удосконалення процесів та обладнання харчових 
виробництв. 

10. Обладнання підприємств харчової, готельної та 
ресторанної індустрії. 

11. Холодильна техніка, графіка і прикладна 
механіка. 

12. Фізичні методи дослідження та математичне 
моделювання процесів і технологій харчових 
виробництв. 

13. Проблеми та перспективи молодіжного 
підприємництва. 

14. Національна модель економічного зростання: 
стан, досвід, шляхи розвитку. 

15. Соціально-економічні аспекти та проблеми 
міжнародних інтеграційних і глобалізаційних 
процесів. 

16. Економічні проблеми та перспективи розвитку 
підприємств харчування та торгівлі. 

17. Шляхи вдосконалення обліку й аудиту в системі 
управління. 

18. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
фінансово-кредитної системи України. 

19. Маркетингові інновації на ринку товарів і послуг. 
20. Світові та національні проблеми менеджменту 

сфери послуг. 
21. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

індустрії гостинності. 
22. Іноземна мова в оволодінні фахом. 
23. Історія та культура. 
24. Філософія та політологія. 
25. Українська мова. 
26. Фізичне виховання та спорт. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ННААУУККООВВОО--ППРРААККТТИИЧЧННАА  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЯЯ  ЗЗДДООББУУВВААЧЧІІВВ  ВВИИЩЩООЇЇ  ООССВВІІТТИИ  

ІІ  ММООЛЛООДДИИХХ  УУЧЧЕЕННИИХХ  

  

««ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  РРООЗЗВВИИТТККУУ  

УУ  ССФФЕЕРРІІ  ХХААРРЧЧООВВИИХХ  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВ,,  

ГГООТТЕЕЛЛЬЬННОО--РРЕЕССТТООРРААННННООГГОО  ББІІЗЗННЕЕССУУ,,  

ЕЕККООННООММІІККИИ  ТТАА  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВАА::  

ННААУУККООВВІІ  ППООШШУУККИИ  ММООЛЛООДДІІ»»  

 

 

 

8 квітня 2020 року 

 

 

 

Харків 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 

Запрошуємо вас узяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти                      

і молодих учених «Інноваційні технології 

розвитку у сфері харчових виробництв, 

готельно-ресторанного бізнесу,  

економіки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді» 
 

 

 

Голова оргкомітету 

ректор ХДУХТ, д-р техн. наук, проф.  

Черевко Олександр Іванович 
 
 

Заступники голови: 
перший проректор, канд. екон. наук, проф. 

Янчева Ліана Миколаївна; 
проректор з наукової роботи,   

д-р техн. наук, проф. 
Михайлов Валерій Михайлович 

 

 

 

 

Контактний телефон: (057)349-45-87  
Афоніна Тетяна Миколаївна, 

Яковлева Вікторія Павлівна  

 

 

E-mail:  studconf80420@gmail.com  
 

 

 

Адреса: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, 

Харківський державний університет харчування        

та торгівлі, відділ організаційно-інформаційної 

роботи (каб. 41). 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Просимо Вас не пізніше 26 лютого 2020 р. надіслати на         

e-mail: studconf80420@gmail.com комплект документів: 

1. Файл із тезами обсягом одна повна сторінка 
формату А5 (148×210 мм), шрифт Times New Roman, 

розмір 10, міжрядковий інтервал одинарний, у 
текстовому редакторі Word 2003 для Windows XP (файл 

повинен мати розширення .rtf). Файл повинен 
називатися ім’ям першого автора. 

2. Файл із відсканованими документами:  
– тези, підписані всіма авторами та науковими 

керівниками після закінчення тексту; 
– витяг із протоколу засідання кафедри, засвідчений 

підписами й печаткою; 
– заявка на участь у конференції з підписами 

учасників. 
 

Увага! Проконтролюйте телефонним 
дзвінком або електронним запитом, чи 
отримав оргкомітет Ваші документи. 

 

Матеріали, що не відповідають вимогам 
або надіслані після 26 лютого 2020 р., 
не приймаються. 

 

Заплановано видання збірника 

тез доповідей 
 

Зі змістом тез можна буде ознайомитися  
на сайті  www.hduht.edu.ua 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Тези набирають у текстовому редакторі Word 2003 
для Windows XP (файл повинен мати розширення .rtf), 
обсягом одна повна сторінка формату А5              
(148×210 мм); шрифт Times New Roman, розмір 10, 
міжрядковий інтервал одинарний; поля повинні бути: 
праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм.  

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. 

Формули слід відокремлювати одним рядком від 
тексту, центрувати. Якщо на них є посилання в тексті, то 

їх слід пронумерувати. Номери формул повинні бути 
вирівняні по правому полю. Номери вказуються в 

круглих дужках. 
Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути 

підписана, таблиця – мати назву. Ілюстрації й таблиці 
нумеруються арабськими цифрами наскрізною 

нумерацією. Таблиці та ілюстрації розміщуються під 
текстом, у якому подано посилання на них. Ілюстрації 

повинні бути чорно-білими, чіткими та контрастними, 
без фону. Кольорові графіки робити не можна. Кожен 

рисунок відокремлюється інтервалом в один рядок 

зверху та знизу від основного тексту. Рисунки 
розмірами більше 40х40 мм мають бути виконані у Word 

2003. Усі рисунки, що містяться в тезах конференції, 
виконуються в графічних редакторах, сумісних із 

текстовим редактором Word. Назву рисунка та 
пояснювальні дані розміщують під ілюстрацією та 

відцентровують. Наприклад:  
Рис. 1. Деталі приладу (шрифт 9 жирний). 

 

 

Кожна таблиця відокремлюється  інтервалом в  

один рядок зверху та знизу від основного тексту. Над 
таблицею слід ставити її порядковий номер (Таблиця 1), 

вирівнюючи по правому краю, потім розмістити назву 
таблиці, вирівнюючи по центру. Наприклад: 

Таблиця 1  
Дані експериментальних…  (шрифт 10 жирний) 

 

Назву тез слід набрати великими жирними 
літерами по центру; ініціали та прізвища автора (-ів) та 
наукового керівника виділити жирним; ПІБ автора (-ів), 
ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, учене 
звання), назву ЗВО вирівняти по правому полю 
сторінки; відступивши рядок, друкувати текст тез; 
міжрядковий інтервал – одинарний. Текст тез набирати 
без переносів. 

Не слід подавати в тезах список використаних 
джерел (список літератури). 
 

Приклад оформлення тез 
 

ТРАДИЦІЇ І ПОБУТ  

ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА 
 

Тараканова А.О., гр. МВ-23 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. А.С. Міносян  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

mailto:confstud2012april@yandex.ru
mailto:confstud2012april@yandex.ru
http://www.hduht.edu.ua/

