
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
Прізвище ______________________________ 
Ім’я __________________________________ 
По батькові ____________________________ 
Науковий ступінь _______________________ 
Вчене звання __________________________ 
Організація ____________________________ 
Посада ________________________________ 
Адреса для листування __________________ 
Телефон _______________________________ 
E-mail ________________________________ 
Я планую: 
 виступити з пленарною доповіддю  
 виступити із секційною доповіддю  
 заочна участь у конференції              
Інформація про доповідь (автори і назва)  
______________________________________ 
______________________________________ 
Назва секції ___________________________ 

 

Реєстраційну форму, електронну версію 
відредагованих тез та копію квитанції про 
оплату оргвнеску необхідно надіслати на 
електронну адресу оргкомітету до 12 вересня 

2022 р. 
 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська, польська 

 
Учасники конференції можуть отримати 

електронний сертифікат участі 

(12 годин – 0,4 кредиту ECTS) 

 

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 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі в конференції необхідно 

надіслати в оргкомітет: 

 реєстраційну форму; 

 тези доповідей; 

 копію квитанції про оплату.  

Сума оргвнеску при заочній участі з 

опублікуванням тез конференції та 

отриманням електронного збірника 

матеріалів – 250 грн. До оргвнеску 

включено витрати на видання програми й 

опрацювання матеріалів конференції, 

організаційні витрати. 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

 

Реквізити для оплати за участь у науковій 

конференції SHP2022. Для гривні (UAH) 

Отримувач: Тернопільський національний 

технічний університет імені 

Івана Пулюя (ТНТУ ім. 

І. Пулюя). 

Код 

ЄДРПОУ 

отримувача 

05408102 

Банк 

отримувача 

Державна казначейська служба 

України в м. Київ (ДКСУ в 

м. Київ) 

IBAN: UA468201720313221004201008

829 

Призначен

ня для ФО: 

Оплата за участь у науковій 

конференції SHP2022 

ПІП (повністю) номер 

телефону (вказати). 

 

Підтвердження про оплату (копію 

квитанції про оплату) надіслати на адресу 

оргкомітету конференції. 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя (Україна) 

Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва 

(м. Київ, Україна) 

Вармінсько-Мазурський університет 

(Польща) 

Словацький сільськогосподарський 

університет (Словаччина) 

Національний університет водного 

господарства та природокористування  

(м. Рівне,Україна) 
Національний університет «Львівська 

політехніка» (м. Львів, Україна) 

Поліський національний університет 

 (м. Житомир,Україна) 

Польська академія здоров’я (Польща) 

 

VІ Міжнародна 

науково-технічна конференція 
 

«Стан і перспективи 

харчової науки та 

промисловості» 

 

  

    Інформаційне повідомлення 

22 - 23  вересня 2022 року 

ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА

mailto:kafedra.hb@gmail.com
https://lpnu.ua/
https://lpnu.ua/
https://lpnu.ua/


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя запрошує Вас 

взяти участь у VI Міжнародній науково-

технічній конференції «Стан і перспективи 

харчової науки та промисловості». 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 Інноваційні технології виробництва  

харчових продуктів; 
 Харчова хімія, біохімія, 

біотехнологія та функціональні 

харчові продукти; 
 Безпечність і контроль якості 

харчових продуктів; 
 Технологія оздоровчого та 

ресторанного харчування; 
 Процеси та апарати харчових 

виробництв. 

 
До участі у конференції запрошуємо:  

науковців, магістрантів, аспірантів, 

докторантів, співробітників 

біотехнологічних, харчових та 

фармацевтичних підприємств та фірм, 

викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 
 

Чекаємо Вас і Ваших колег на нашому 

заході і сподіваємося на плідну співпрацю! 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Голова 

Марущак П.О. Україна 

Заступник  голови 

Покотило О.С. Україна 

Члени програмного комітету 

Бринза Я. Словаччина 

Вавренчик М. Польща 

Арсеньєва Л. Україна 

Вітенько Т. Україна 

Гавриляк В. Україна 

Грицак О. Україна 

Ковальчук В. Україна 

Крижовачук О. Україна 

Кухтин М. Україна 

Лещук Р. 

Митник М. 

Патика М. 

Полтавченко Т. 

Соколюк В. 

Ткаченко О. 

Шерстюк Р. 

Україна 

Україна 

Україна 

Україна 

Україна 

Україна 

Україна 

Цісарик О. Україна 

Юкало В. Україна 

 
 

Голова 

організаційного 

комітету 

Покотило  

Олег Степанович 

тел. +380972079605 

Науковий секретар Кравченюк Христина 

Юріївна 

Тел. +380978615477 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 
 

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, 

центрування по лівому краю) 

Ініціали та прізвище автора (ів), науковий 

ступінь, вчене звання мовою тез (Times New 

Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю) 

(канд. техн. наук – Ph.D.; доц. – Assoc. Prof.; 

докт. техн. наук – Dr.; проф. – Prof.). 

Організація, країна (Times New Roman, 12 

pt, центрування по лівому краю), пропуск 

рядка 10 pt. 

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 

12 pt., bold, центрування посередині) пропуск 

рядка 10 pt. 

Ініціали та прізвище автора (ів), науковий 

ступінь, вчене звання англійською мовою 
(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по 

лівому краю) 

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою 

(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування 

посередині), пропуск рядка 10 pt. 

Текст публікації. 

Література (Times New Roman, 12 pt., bold, 

центрування по ширині рядка). 

Відредаговані тези доповідей обсягом 

1-2 повні сторінки формуються на аркушах 

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. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу 

першого автора на мові оформлення тез. 

Окремі доповіді можуть бути 

опубліковані у вигляді статті обсягом 5-10 

сторінок у фаховому виданні ТНТУ. 

Вимоги до оформлення та умови 

опублікування у журналі “Вісник ТНТУ” 

розміщені на сайті за адресою 

https://library.tntu.edu.ua/visnyk/visnyk-tntu/ 

https://library.tntu.edu.ua/visnyk/visnyk-tntu/

