
6 жовтня – 8 жовтня 2022 року 
 

на базі Одеської національної академії  

харчових технологій 

відбудеться 
 

П ' я т н а д ц я т а 
В с е у к р а ї н с ь к а 

науково-практична  конференція  
молодих учених і студентів  

з міжнародною участю 

“Проблеми формування 
здорового способу життя у молоді” 

 

за напрямками: 
1.Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні 

засади здорового способу життя. 

2. Проблеми здорового харчування. Медичні аспе-

кти здорового способу життя молоді. 

3. Технологічні аспекти виробництва харчових 

продуктів лікувально-оздоровчого напрямку. 

4. Безпека харчових продуктів і товарів. 

5. Безпека зерна та зерновик продуктів. 

6. Виноробство та культура вина. 

7. Вода та сучасні проблеми екології води. 

8. Туризм як здоровий спосіб життя 

9. Екологічні аспекти здорового способу життя. 

10. Інженерні екосистеми. Ресурси та комфорт. 

11. Безпека життя і діяльності молоді. 

12. Еколого-енергетичні аспекти здорового спосо-

бу життя. 

13. Економічні аспекти формування здорового 

способу життя. 

14. IT технології у формуванніздорового способу 

життя молоді. 

15. Роль студентського самоврядування у форму-

ванні здорового способу життя молоді. 
 

Запрошуємо Ваших молодих учених і студентів взяти 

участь у роботі конференції. 

Для участі у конференції Вам необхідно до 

1 вересня 2022 року надіслати на адресу оргкомітету 

анкету-заявку. 

Доповідачі секційних засідань отримають сертифікат 

та електронний варіант збірника наукових праць.  

 

 

Міністерство освіти  і наукиУкраїни 

 

 

Одеська національна 

академія харчових технологій 

 

 

 
 

 
П ' я т н а д ц я т а 

В с е у к р а ї н с ь к а 

науково-практична конференція молодих 

учених і студентів з міжнародною участю 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ 
 

6 жовтня - 8 жовтня 2022 року 

 

м. Одеса 

 
 

 

До 15 вересня 2022 р. необхідно надіслати текст 

доповіді обсягом не більше 2 сторінок. 

Матеріали надсилати електронною поштою:           

konferenciya-molod@ukr.net. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

 

Матеріали конференції друкуються без редагу-

вання – з поданих оригіналів. Статті подаються в 

електронній версії файла формату Word для  Win-

dows (шрифт Times New Roman, розміром 10, між-

рядковий інтервал 1) обсягом не більше 2 сторінок 

формату А5. Поля повинні бути:ліве – 2,5 см; верх-

нє, нижнє і праве– 1,5 см. Колонтитули – 1,25 см. 

Назва статті друкується великими літерами по 

центру напівжирним 10 шрифтом, через одинарний 

інтервал прізвища, ім’я та по батькові автора(ів). 

Назва організації, місто– по середині рядка напів-

жирним 10 шрифтом. 

Потім, через один інтервал  після назви організа-

ції друкують текст статті. 

ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вче-

не звання) друкувати наприкінці статті. 

Рисунки виконуються чорно-білими, діаграми у 

градаціях чорного (кольорові не допускаються). 

Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищува-

ти розміри текстового поля, мінімальний кегель 10.  

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули 

оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кож-

на ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підпи-

сана, таблиця – мати назву.  

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами 

наскрізною нумерацією. 

Наприклад: Рис.1 – Порівняльна характерис-

тика... (шрифт 10, жирний) 

Таблиця розміщується під текстом, в якому впе-

рше подано посилання на неї. Таблиці виконуються 

тільки у книжковій орієнтації.  

Наприклад: Таблиця 1 – Показники... (шрифт 

10, жирний) 

 

 

 

mailto:konferenciya-molod@ukr.net


 

Приклад оформлення матеріалів 
 

CКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Іванов О.Д., студент V курсу факультету ІТХіРГБ 

Одеська національна академія харчових технологій, 

м. Одеса 

 

Розроблена система досліджень та інформації студен-

тів про здоровий спосіб життя…… 

 

Науковий керівник – канд. філос. наук, 

 доцент Петров А.Л. 

 

 

 

 

Робочі мови конференції –  

українська, російська, англійська 

 

 

 

 
 

 

Вимоги до оформлення статей роз-

міщено на сайті: 

https://studlifeod.onaft.edu.ua/conferences/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

 

Одесская национальная 

академия пищевых технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 
П я т н а д ц а т а я 

В с е у к р а и н с к а я 

научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

с международным участием 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ 

Problems of Formation the healthy 

way  of  life  in  young  people 
 

6 октября – 8 октября 2022 года 
 

г. Одесса 
 

 

 

 

Анкета-заявка 

 

учасника ХV Всеукраїнської 

науково–практичної конференції 

молодих учених і студентів 

з міжнародною участю 

“Проблеми формування 

здорового способу життя у молоді” 
 

Прізвище________________________________ 

Ім’я____________________________________ 

По батькові______________________________ 

Повна назва ЗВО_________________________ 

________________________________________ 

Домашня адреса, тел., e- mail 

________________________________________ 

Факультет, курс, спеціальність_____________ 

________________________________________ 

Назва доповіді___________________________ 

______________________________________ 

Науковий керівник (місце роботи, прізвище, 

ім’я, по батькові, тел.) 

________________________________________ 

Потреба у гуртожитку ____________________ 

Форма участі____________________________ 

 

Телефони для довідок: 

(048)712-41-13 

(098) 815-53-31 

 

Е-mail: konferenciya-molod@ukr.net 

 

https://studlifeod.onaft.edu.ua/conferences/
mailto:konferenciya-molod@ukr.net

