
 

Шановні колеги! 
 

Інформуємо Вас про те, що                  
кафедра технології в ресторанному 
господарстві та готельної і ресторанної справи 
Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського планує проведення                      

30-31 травня 2016 року    VII  Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції 
“Харчові добавки. Харчування здорової 
та хворої людини”  

(посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію проведення заходу                  

за № 202 від 20.04.2016 р.). 
 

 

Мета конференції – аналіз та узагальнення 
нових теоретичних та прикладних результатів 
наукових досліджень щодо застосування харчових 
добавок в технологіях харчових продуктів та пошук 
шляхів забезпечення їх якості і безпеки 

 

Науковий комітет: 
 

Голова 
О.Б. Чернега – ректор Донецького 

національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 

доктор економічних наук, професор 
 

Заступники голови 
Ю.М. Коренець – директор Навчально-наукового 

інституту ресторанно-готельного бізнесу 

Р.П. Никифоров – зав. кафедри технології в 

ресторанному господарстві та готельної і 

ресторанної справи, кандидат технічних наук, 

доцент 
 

 

Члени комітету 
В.М. Михайлов – проректор з наукової роботи 

Харківського державного університету харчування та 

торгівлі, доктор технічних наук, професор 

О.О. Гринченко – зав. кафедри технології харчування 

Харківського державного університету харчування та 

торгівлі, доктор технічних наук, професор 

М.Ф. Кравченко – зав. кафедри технології і 

організації ресторанного господарства Київського 

національного торговельно-економічного   

університету, доктор технічних наук, професор 

 

Н.П. Загорко – зав. кафедри технології переробки та 

зберігання продукції сільського господарства 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету, кандидат технічних наук, доцент 

І.В. Шумік – заступник начальника управління науки, 

вищої та професійно-технічної освіти - начальник 

відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської облдержадміністрації, 

кандидат державного управління 

Йорданка Алексієва – декан факультету харчових 

технологій Університету харчових технологій, доктор 

наук (м. Пловдів, Болгарія) 

О.М. Буркін – зав. кафедри стандартизації Вітебського 

державного технологічного університету, доктор 

технічних наук, професор (м. Вітебськ, Білорусь) 

З.В. Василенко – зав. кафедри технології продукції 

громадського харчування і м'ясопродуктів 

Могильовського державного університету 

продовольства, доктор технічних наук, професор 

(м. Могильов, Білорусь) 

Барбара Цзернієвська-Сурма – зав. кафедри 

товарознавства і оцінки якості Західнопоморського 

технологічного університету (м. Шчечин, Польща) 

Єва Муха-Шаєк – проректор з науково-дидактичної 

роботи Академії готельного менеджменту та 

харчування, доктор економічних наук, професор        

(м. Познань, Польща) 

Елімхан Сулейман Джафаров – керівник лабораторії 

радіобіології Інституту радіаційних проблем                

НАН Азербайджану (м. Баку, Азербайджан) 

Вильям Охавер – магістр інженерії, регіональний 

менеджер мережі ресторанів "Rainforest Cafe"        

(штат Техас, США) 

Ж.І. Воробйова – директор відділення корпорації   

«VL» (м. Сан-Франциско, США) 

Цейтлен Даніїл – керуючий партнер компанії         

«Еко-Фудпартнерсшип» (м. Сан-Франциско, США) 
 
Секретар 
І.А. Назаренко - доцент кафедри технології в 

ресторанному господарстві та готельної і ресторанної 

справи, кандидат технічних наук 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ, м. МЕЛІТОПОЛЬ 

УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, м. ПЛОВДІВ 
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Тематичні напрями 
роботи конференції: 

 

1. Детермінанти використання харчових 
добавок в технологіях харчових 
продуктів 

2. Інноваційні технології функціональних 
харчових продуктів 

3. Управління якістю та безпекою 
адаптогенних та функціональних 
харчових продуктів 

4. Розвиток харчових виробництв та 
ресторанного господарства: проблеми, 
перспективи, ефективність 
 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська, польська, російська 

 
Для участі у конференції необхідно до             

24 травня 2016 р. надіслати на електронну 
адресу оргкомітету  

 

( fhz@dek.donnuet.edu.ua ): 
 

- тези доповіді (1 або 2 повні 
сторінки), 

- заявку на участь у конференції 
(форма додається). 

 
Форма участі у конференції – заочна. 

Участь у конференції - БЕЗКОШТОВНА. 
 

Після одержання матеріалів оргкомітет 

обов’язково надсилає повідомлення з 

підтвердженням факту прийняття їх до 

публікації. 
За результатами роботи конференції 

планується видання друкованого збірника 
матеріалів з присвоєнням номера ISBN.  

Кожен учасник конференції отримає 
електронний варіант збірника матеріалів в 
форматі pdf.  

Збірник матеріалів конференції також можна 
буде у будь-який час переглянути на сайті 
(technol.donnuet.edu.ua).  

 

Вимоги до оформлення  
тез доповідей: 

 
Обсяг тез повинен складати 1 або 2 повні сторінки. 

Тези подаються в електронній версії файлу формату 
*.doc або *.docх, шрифт Times New Roman, розмір 14, 
інтервал 1,0, формат паперу - А4, поля - по 2 см з усіх 
боків. Формули набираються в редакторі формул 
Microsoft Equation. 

Назва тез друкується по центру (14 пт., прописні 

літери, напівжирний шрифт); через 1 міжрядковий 

інтервал – прізвище та ініціали автора (співавторів), 

науковий ступінь, вчене звання (малі літери, 

напівжирний); нижче – назва організації та місто 

(звичайний шрифт, курсив); через 1 міжрядковий 

інтервал – текст доповіді.  

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами 

наскрізною нумерацією.  

Наприклад: Рис. 1 – Порівняльна характеристика... 

(шрифт 14, напівжирний). 

Таблиця розміщується під текстом, в якому 

вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються 

тільки у книжковій орієнтації.  

Наприклад: Таблиця 1 – Показники... (шрифт 14, 

напівжирний) 

Розміри рисунків і таблиць не повинні 

перевищувати розміри текстового поля. 

Не слід подавати в тезах список використаних 

джерел (список літератури). 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
першого автора. У темі повідомлення вказати: 
«Матеріали на інтернет-конференцію». 

Матеріали, що не відповідатимуть встановленим 

вимогам, розглядатися не будуть. 
 

Матеріали конференції будуть надруковані в 

авторській редакції.  

Відповідальність за достовірність інформації 

залишається за авторами матеріалів. 

 

Науковий комітет буде вдячний,  

якщо Ви ознайомите з цією інформацією своїх 

колег, зацікавлених взяти участь у роботі 

конференції 

Зразок оформлення 

тексту тез доповідей: 
 

ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФАРШІВ У 

ТЕХНОЛОГІЯХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

І.А. Назаренко, канд. техн. наук, доцент  

ДонНУЕТ, м. Кривий Ріг 

 
Комбіновані фарші на основі молочно-

білкового концентрату … 
 
 
 

 
Зразок оформлення заявки на участь  

у конференції: 
 

1. ПІБ учасника, посада, науковий ступінь, вчене 

звання_______________________________________ 

2. Повна назва та адреса установи___________ 

3. Назва доповіді _________________________ 

4. Тематичний напрям ____________________ 

5. Адреса для листування, e-mail та телефон __ 
 
             Підпис            _____________ 
 
 
 
 
 

Адреса комітету: 
 

50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, каб. 504 б. 
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 
 

Телефон для довідок: 
 
+38 (098) 042-25-11 – кафедра технології в ресторанному 
господарстві та готельної і ресторанної справи 
(Никифоров Радіон Петрович) 
+38 (095) 128-20-36 – Назаренко Ірина Анатоліївна. 
 

Електронна адреса комітету: 
fhz@dek.donnuet.edu.ua 

 
Сайт кафедри:  

technol.donnuet.edu.ua 

mailto:fhz@dek.donnuet.edu.ua
http://www.technol.donnuet.edu.ua/
mailto:fhz@dek.donnuet.edu.ua
mailto:technol.donnuet.edu.@ua

