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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції "Проблеми 

та стан використання ГМО в харчових 

продуктах", що відбудеться у Львівському 

інституті економіки і туризму 

(www.liet.lviv.ua) 26-27 квітня 2018 року. 

До участі у конференції запрошуються 

науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, 

фахівці харчової промисловості. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Безпечність і якість продовольчої сировини 

і продуктів харчування як засаднича основа 

національної безпеки України. 

2. Біотехнологія та генно-модифіковані 

організми. 

3. Генетично модифіковані джерела 

продовольчої сировини рослинного походження. 

4. Вітчизняний і зарубіжний досвід 

виробництва генно-модифікованих продуктів 

харчування: небезпека чи прогрес? 

5. Токсико-гігієнічна оцінка продукції з 

генно-модифікованих джерел. 

6. Вплив генно-модифікованих організмів на 

навколишнє природне середовище. 

7. Методи ідентифікації продуктів отриманих 

за участі генно-модифікованих організмів. 

8. Економічні аспекти виробництва продуктів 

харчування з використанням генно-модифікованої 

сировини. 

9. Законодавчо-правове регулювання 

застосування та обігу ГМО у харчових 

технологіях. 

Робочі мови конференції – українська, 

польська, англійська. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в конференції необхідно до           

30 березня 2018 р. надіслати на електронну 

адресу koxliet@gmail.com заявку на участь, 

статтю, оформлену згідно з поданими нижче 

вимогами, відскановану квитанцію про оплату 

оргвнеску або електронну квитанцію при оплаті 

переказом через інтернет (у назві файлів вказати 

1-го учасника): Заявка ZVMajovetska.doc, 

Стаття STMajovetska.doc, Квитанція 

KVMajovetska.jpg. 

Матеріали конференції будуть опубліковані 

у збірнику. За достовірність наведених 

результатів досліджень відповідальність несуть 

автори. Учасники отримають Сертифікат про 

участь в міжнародній конференції. 

Організаційний внесок для учасників 

конференції з України становить  120 грн., для 

іноземних учасників - 15 €. Оплату можна 

здійснити, переказавши кошти на вказаний 

нижче розрахунковий рахунок. 

Реквізити для оплати: 

Реквізити до оплати для учасників з 

України: 

Львівський інститут економіки і туризму 

МФО 820172 банк: Держказначейська 

служба України, м.Київ 

р/р 31258369102471, ЄДРПОУ 01566212 

Призначення платежу: «Оргвнесок за участь 

у конференції ГМО», прізвище першого автора. 

Для іноземних учасників: 

Р/р у Приватбанку № 4149 4978 6922 9064 

на ім’я Шах Л.В. У квитанції зазначити 

«Оргвнесок конференції ГМО», прізвище 

першого автора. 

Витрати на проїзд, проживання та 

харчування здійснюються за рахунок 

учасників конференції. 

Адреса оргкомітету конференції: 

79008, м. Львів, вул. Л. Українки, 39 

Конт. тел.: (032) 235-68-92, koxliet@gmail.com, 

кафедра харчових технологій і ресторанної 

справи, доцент Шах Андрій Євгенович, 

(093)133 75 30;  
(032) 270-24-72, P.Maryanka@i.ua, кафедра 

підприємництва, товарознавства та експертизи 

товарів, зав. кафедри, доцент Павлишин 

Маріанна Львівна, (067) 595 56 56 

ВИМОГИ  

ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Матеріали обсягом 3 сторінки повинні бути 

надруковані у тестовому редакторі Microsoft 

Word (*.doc). Формат сторінки – А4, орієнтація 

книжкова. Шрифт: Times New Roman; кегль 12; 

інтервал 1,5; перший рядок абзацу – відступ 

10 мм. Усі поля 20 мм. Вирівнювання тексту за 

шириною сторінки. Усі рисунки виконуються у 

графічних редакторах, сумісних з Microsoft Word. 

Формули виконуються у редакторі формул 

Microsoft Equation. Назва статті друкується 

великими літерами, напівжирним шрифтом, 

вирівнювання по центру. 

Структура статті: індекс УДК в лівому 

верхньому куті; назва статті (мовою оригіналу); 

прізвище, ім’я та по батькові авторів мовою 

оригіналу; науковий ступінь і вчене звання; 

посада, навчальний заклад; анотація та ключові 

слова українською та англійською мовами; 

основний текст статті згідно вимог. Список 

використаної літератури наводиться у порядку 

цитування у кінці публікації і оформляється 

згідно вимог. Посилання на літературу 

наводяться у тексті в квадратних дужках [1]. 
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