
З А Я В К А   
на участь у конференції   

подається в електронному вигляді за посиланням 
https://forms.gle/r5SKJjDD1JixQmFD7  

 
орієнтовні дані для внесення в заявку 

E-mail (вказати обов’язково!)___________________ 
Прізвище ____________________________________ 
Ім’я__________________________________________ 
По батькові ___________________________________ 
Посада учасника ______________________________ 
Місце роботи або навчання _____________________ 
_____________________________________________ 
Науковий керівник ПІБ (посада, науковий ступінь, 
вчене звання)__________________________________ 
Телефон, моб._________________________________ 
Назва доповіді ________________________________ 
_____________________________________________ 
Співавтори (ПІБ) ______________________________ 
№ та назва секції  _____________________________ 
_____________________________________________ 
Форма участі у конференції: 
 – участь з доповіддю;    - тільки друк матеріалів 
 
Потреба в паперовому збірнику праць   – так;  – ні 
Кількість примірників, шт.   _____________________ 
Поштова адреса (вказати в разі замовлення 
паперового збірника праць) _____________________ 
 

 

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите з 
цією інформацією своїх колег та знайомих, 

зацікавлених в участі та роботі конференції. 
 

Додаткова інформація про конференцію розміщена 
на веб -сторінці конференці ї   
https://nubip.edu.ua/node/20955  

QR код веб-сторінки для мобільних пристроїв 
 

 
 

ЗАПЛАНОВАНА РОБОТА СЕКЦІЙ: 
 

1. Стандартизація і сертифікація продукції АПК та 
технологій і засобів її виробництва - аудиторія 
№ 400, навчальний корпус №12, блок Д;  

https://meet.google.com/ngi-jnrw-bvs 
2. Сучасні аналітичні методи аналізу показників 
якості та безпечності с.-г. сировини та продовольства  
(с.м.т. Чабани, вул. Машинобудівників, 7, Українська 
лабораторія якості і безпеки продукції АПК),  

https://meet.google.com/xto-vsyc-deq 
3. Інноваційні технології переробки продовольчої 
сировини – ауд. №315, навч. корпус №12, блок Д; 

https://nules.webex.com/nules-
ru/j.php?MTID=m130ad0e863b220400d3b4b4c8d1f2fa9 

Номер: 2673 685 5534 Пароль: 2022 
4. Процеси і обладнання виробництва та переробки 
продукції АПК – ауд. №359, навч. корпус №11.  

https://nules.webex.com/nules-
ru/j.php?MTID=md520d664da97365d27c6aef18b1f8a4d 

Номер: 2673 867 1686   Пароль: XYkG8kBjK62 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
12 травня 2022 року 

 950- 1000 – реєстрація учасників конференції.  
1000-1200 – відкриття конференції,  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
за посиланням: https://nules.webex.com/nules-
ru/j.php?MTID=ma7e5f4b6be18122fd4eae789dd45c2ad  

Номер: 2671 489 8648   Пароль: JWyMzJwv247  
1200 - 1300 – обідня перерва. 
1300 – 1600 –  робота секцій згідно програми 
 конференції за вище наведеними посиланнями.  

13 травня 2022 року 
1000- 1600 – робота секцій згідно програми. 
1600 - 1700 – обговорення результатів,  

закриття роботи секцій. 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 12В, 

корпус №11, кім. 312 кафедра процесів і обладнання 
переробки продукції АПК 

Телефон для довідок – 095 189-08-34 (Viber), 
Гудзенко Максим Миколайович 

Матеріали надсилати електронною поштою 
на e-mail: pioppapk@ukr.net 

Обов’язково вказати у темі листа: conference, П.І.Б. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
 УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 УКРАЇНИ 

 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА  

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
ПРОДУКЦІЇ АПК  

 

     ХІ  МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЯ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І 
СТУДЕНТІВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«НАУКОВІ ЗДОБУТКИ У ВИРІШЕННІ 
АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЦТВА ТА 
ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

І БЕЗПЕКИ ПРОДОВОЛЬСТВА» 
 

12-13 травня 2022 року 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 Запрошуємо вчених, аспірантів і студентів взяти 
участь у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної 
онлайн конференції вчених, аспірантів і студентів 
«Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем 
виробництва та переробки сировини, стандартизації і 
безпеки продовольства», яку проводить Національний 
університет біоресурсів і природокористування 
України 12-13 травня 2022 р. 
 Для ухвалення рішення щодо включення Вас до 
учасників конференції та Вашої доповіді в програму 
конференції Вам необхідно надіслати на електронну 
адресу оргкомітету pioppapk@ukr.net такі дані: 
 

до 5 травня 2022р. 
- заявку на участь у конференції; 
- тези доповідей; 
- копію документу про сплату оргвнеску. 
 Після отримання матеріалів Оргкомітет протягом двох 
днів відправляє на адресу учасника лист – підтвердження.   
 

Праці будуть друкуватись в авторській редакції. 
Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, 

достовірність результатів, наявність плагіату несуть автори. 
Матеріали, що не відповідатимуть вказаним 
вимогам або надані після вказаних термінів,  

опубліковані не будуть. 
 

Наукові праці, що включені у програму 
конференції, будуть розміщені у pdf форматі на веб-
сторінці конференції до початку її роботи. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ 
 

50 грн. – публікація повної або неповної сторінки 
доповіді в друкованому варіанті Збірника праць 
конференції; 

200 грн. – Збірник праць конференції у 
паперовому вигляді; 
 

 
Оплата оргвнеску здійснюється перерахуванням 

за номером картки Приват Банку  
5168 7520 1116 6231  

на ім’я Максим Миколайович Гудзенко 
 

Призначення: Оргвнесок конференції, П.І.Б.,  № секції 
 
 
 
 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРАЦЬ 
За підсумками роботи конференції буде виданий  Збірник 

наукових праць конференції по секціях. 
До публікації будуть прийматися праці українською, 

російською, англійською та мовами країн ЄС. 
Праці повинні бути надруковані на аркушах формату А4 об’ємом 

не більше двох сторінок з полями: верхнє і нижнє, праве і ліве – 2,5, 
в текстовому редакторі Місгosoft Word (шрифт Тіmes New Roman, 
кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,0). 

 

Текст матеріалів повинен відповідати наступній структурі: 
 

- перший рядок: УДК у верхньому лівому куті сторінки,  (14 шрифт 
напівжирний, стиль: УДК); 
- другий рядок: з початку сторінки, по лівому краю, напівжирним 14 
шрифтом, ініціали та прізвища спочатку автора, потім керівника (із 
зазначенням вченого звання і наукового ступеня, посади звичайним 14 
шрифтом, стиль: автори); 
- третій рядок: по лівому краю, 14 шрифтом, курсивом, повна назва 
організації, місто,( стиль: назва організації); 
- четвертий рядок: пуста; 
- п’ятий рядок: по центру, 14 шрифтом, напівжирним, великими 
літерами, назва праці (стиль: назва доповіді); 
- шостий рядок: пуста; 
- сьомий рядок: звичайним 14 шрифтом, текст праці. (Абзац (відступ) 
1,25, стиль: текст доповіді); 
- формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation з 
наскрізною нумерацією по правому краю (стиль: формула); 
- рисунки повинні бути розміщені в тексті через один інтервал від 
основного тексту. Нумерувати арабськими цифрами наскрізною 
нумерацією. (слово «Рис. 1» - 12 курсив звичайний, назва рисунку- шрифт 
12, напівжирний, стиль: рисунок). Наприклад: Рис. 1. Деталі приладу; 
- таблиці розміщуються під текстом, в якому вперше подано 
посилання на неї. Слово «Таблиця» і її номер друкуються по правому 
краю (14 шрифт, курсивом). Нижче, по центру, назва таблиці (14 
шрифт, курсивом, напівжирний, стиль: назва таблиці). 

Назва файлу: Номер секції, нижнє підкреслення, прізвище 
першого автора латинськими літерами.  

Приклад:      3_Ivanenko (.docx) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Також, бажаючі можуть опублікувати статтю в науковому 
журналі «Scientific journal «Animal Science and Food Technology» 
(Тваринництво та технології харчових продуктів»). Вимоги до 
оформлення розміщені на веб-сторінці конференції.  

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

Голова оргкомітету: 
Кондратюк В.М. – проректор з наукової роботи та 
інноваційної діяльності; 
 

Співголови: 
Баль-Прилипко Л.В. - декан факультету харчових 
технологій та управління якістю продукції АПК НУБіП 
України; 
Корнієнко В.І. - директор Української лабораторії якості і 
безпеки продукції АПК НУБіП України; 
Василів В.П. – в.о. завідувача кафедри процесів і 
обладнання переробки продукції АПК НУБіП України; 
Гудзенко М.М.. – асистент кафедри процесів і обладнання 
переробки продукції АПК НУБіП України, відповідальний 
секретар. 

 

Члени оргкомітету: 
Бріндза Я. – професор Словацького сільськогосподарського 
університету в Нітрі, Словаччина (за згодою); 
Пашечко М. – професор Люблінської Політехніки, Польща 
(за згодою); 
Жерар Р. – керівник метрологічної служби Ліонської 
ветеринарної школи, Франція (за згодою); 
Григорян К. – професор Єреванського державного 
університету, Вірменія (за згодою); 
Єлісовецька Д.С. – провідний науковий співробітник 
Інститут генетики, фізіології та захисту рослин, Молдова (за 
згодою); 
Севін С. – професор кафедри фармакології та токсикології 
Університету Анкари, Туреччина. 
Сафаров Ж.Е. – професор Ташкентського державного 
технічного університету, Узбекистан (за згодою); 
Кузнєцов Ю.М. – віце-президент Національної академії 
наук вищої освіти України, академік Міжнародної академії 
наук і інноваційних технологій (за згодою); 
Конецька О.О. – ректор інституту підготовки фахівців 
Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»; 
Ібатуллін І.І. – директор Інституту продовольчих ресурсів;  
Прядко О.А. – в.о. завідувача кафедри стандартизації та 
сертифікації сільськогосподарської продукції НУБіП 
України; 
Слободянюк Н.М. – в.о. завідувача кафедри технології 
м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП України; 
Муштрук М.М. – доцент кафедри процесів і обладнання 
переробки продукції АПК НУБіП України; 
Жеплінська М.М. – доцент кафедри процесів і обладнання 
переробки продукції АПК НУБіП України. 

П Р И К Л А Д  О Ф О Р М Л Е Н Н Я  Т Е З  

УДК 636.4.3 
О.М. Іваненко, студент магістратури 
О.О. Петренко, д.т.н., професор  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯCНИХ … 

 
Текст……………………………………………………………… 

Висновок 
ЛІТЕРАТУРА 
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