РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
Прізвище ______________________________
Ім’я __________________________________
По батькові ____________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання __________________________
Організація ____________________________
Посада ________________________________
Адреса для листування __________________
Телефон _______________________________
Факс __________________________________
E-mail ________________________________
Я планую:
 виступити з пленарною доповіддю 
 виступити із секційною доповіддю 
 заочна участь у конференції

Інформація про доповідь (автори і назва)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Назва секції ___________________________
Необхідність бронювання житла __________
Реєстраційну форму, електронну версію
відредагованих тез та копію квитанції про
оплату оргвнеску необхідно надіслати на
електронну або поштову адресу оргкомітету
до 25 вересня 2017 р.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська, 56, м. Тернопіль 46001
тел. (0352) 52-91-39, факс (0352) 254983

E-mail: kafedra.hb@gmail.com
Реєстраційну форму та інформацію про
конференцію
можна
завантажити
за
наступним посиланням:
www.tntu.edu.ua/technology2017/invitation1-ukr.pdf

УМОВИ УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно
направити в оргкомітет:
 реєстраційну форму;
 тези доповідей;
 копію квитанції про оплату.
При реєстрації учасники отримують
матеріали конференції.
За умови участі в заходах оргвнесок складає
250 грн. для учасників з України і 30$ для
учасників з-за кордону. Сума оргвнеску при
заочній участі із опублікуванням тез
конференції лише у електронному збірнику
матеріалів, який буде розміщений у репозитарії
ELARTU, що входить до репозитаріїв
відкритого доступу OpenDOAR – 100 грн для
учасників з України і 15$ для учасників з-за
кордону. Оргвнесок включає витрати на
публікацію тез, видання програми і збірника тез,
організаційні витрати, виступ на конференції.
Проїзд та проживання за рахунок учасників
конференції.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Одержувач: ТОО УСНТІ; банк: філія ВАТ
Укрексімбанку у м. Тернопіль; МФО 322313;
код: 26310146; р/р 26000000021677.
Призначення платежу: Оргневнесок за
участь у конференції 11-12 жовтня 2017
року.
Підтвердження про оплату (копію
платіжного доручення з відміткою банку про
перерахунок)
надіслати
на
адресу
оргкомітету конференції.
РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ
Учасників конференції передбачається
розмістити у готелях м. Тернополя
(www.ukrmandry.com.ua/index.php?id=76).

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя (Україна)
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнології
ім. С.З. Ґжицького (Україна)
Могильовський державний університет
продовольства (м. Могильов, Республіка
Білорусь)
Польська академія здоров’я (м. Жешув,
Республіка Польща)
Національний аграрний університет (м. Нітра,
Словаччина)

IV Міжнародна
науково-технічна конференція

«Стан і перспективи
харчової науки та
промисловості»

ІІ інформаційне повідомлення
11-12 жовтня 2017 року
ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя запрошує Вас
взяти участь у IV Міжнародній науковотехнічній конференції «Стан і перспективи
харчової науки та промисловості».
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Інноваційні технології
виробництва харчових продуктів;
- харчова хімія і біотехнологія;
- безпека і експертиза харчових
продуктів;
- стандартизація, сертифікація
сировини і харчових продуктів;
- функціональні і нові харчові
продукти;
- удосконалення процесів та
апаратів харчових виробництв;
- готельно-ресторанна справа;
- економічні аспекти, пріоритети
та інновації у виробництві харчових
продуктів.
Під час роботи конференції
проходитиме виставка харчової
продукції підприємств-виробників
Тернопільщини
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, польська, російська
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи планується видати
збірник тез конференції.

Доповіді також можуть бути опубліковані
у фахових виданнях:
 «Вісник ТНТУ»;
 «Науковий вісник ЛНУВМБ»
 «Галицький економічний вісник».
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова
Україна

Ясній П.В.

Заступник голови
Рогатинський Р.М. Україна
Члени програмного комітету
Покотило О.

Україна

Юкало В.

Україна

Кухтин М.

Україна

Луговий Б.

Канада

Берегова Т.

Україна

Паска М.

Україна

Данчук В.

Україна

Marek Wawrzencyk Польща
Скапцов А.

Білорусія

Арсеньєва Л.

Україна

Цісарик О.

Україна

Ощипок І.

Україна

Голова
організаційного
комітету
Науковий секретар

Покотило
Олег Степанович
тел. +380972079605
Лялик Анастасія
Тарасівна
Тел. +380977205917

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УДК (Times New Roman, 12 pt., bold)
Ім’я та прізвище автора (співавторів)
(Times New Roman, 12 pt., bold)
Організація, країна (Times New Roman,
12 pt), (пропуск рядка 10 pt.)
НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman,
12 pt., bold) (пропуск рядка 10 pt.)
Ім’я та прізвище автора (співавторів)
англійською мовою (Times New Roman,
12 pt., bold)
НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою
(Times New Roman, 12 pt., bold), (пропуск
рядка 10 pt.).
Відредаговані тези доповідей обсягом 12 повних сторінки друкуються на листках
білого паперу формату А4 з полями 25 мм з
усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman,
розмір  12 pt., інтервал – одинарний.
Рисунки та ілюстрації оформляти на
комп’ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx.
Вимоги до оформлення та умови
опублікування статей у фахових наукових
журналах «Вісник ТНТУ», «Галицький
економічний вісник» «Науковий вісник
ЛНУВМБ» розміщені на відповідних сайтах:
http://library.tstu.edu.ua/ua/resources/visnyk/vis
nyk_tdtu,
http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/432.
https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/index

