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ІІХХ  ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ННААУУККООВВОО--ТТЕЕХХННІІЧЧННАА  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЯЯ  ЗЗДДООББУУВВААЧЧІІВВ  ВВИИЩЩООЇЇ  ООССВВІІТТИИ  

ТТДДААТТУУ  ІІММЕЕННІІ  ДДММИИТТРРАА  ММООТТООРРННООГГОО  
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 Запрошуємо учнів та студентів взяти участь у науково-технічний конференції здобувачів 

вищої освіти ТДАТУ імені Д. Моторного, яка проводиться з 10 по 25 листопада 2021 року  

з наступних напрямків: 

 

СЕКЦІЯ 1 

- електротехнології і теплові процеси 

- електротехніка і електромеханіка 

- електроенергетика і автоматизація 

Відповідальний: Вадим ПОПРЯДУХІН 

Номер телефона: +380975113444 

Email: vadym.popriadukhin@tsatu.edu.ua 

 

СЕКЦІЯ 2 

- вища математика 

- фізика 

Відповідальний: Альона ДЯДЕНЧУК 

Номер телефона: +380966954583 

Email: alena.dyadenchuk@tsatu.edu.ua 

 

СЕКЦІЯ 3  

- комп’ютерні науки 

Відповідальний: Андрій МОЗГОВЕНКО 

Номер телефона:+380978150909 

Email: andrii.mozghovenko@tsatu.edu.ua 

 

СЕКЦІЯ 4  

- технічна механіка та комп’ютерне 

 проектування 

- машинно-тракторні агрегати 

- переробка та зберігання продукції 

 сільського господарства 

Відповідальний: Олександр КОЛОДІЙ 

Номер телефона:+380680688518 

Email: oleksandr.kolodii@tsatu.edu.ua 

 

СЕКЦІЯ 5 

- екологія та охорона навколишнього 

 середовища 

- цивільна безпека 

- рослинництво 

- геодезія та землеустрій 

- садівництво та виноградарство 

- лісове господарство 

- готельно-ресторанна справа 

Відповідальний: Альона ФЕДОСОВА  

Номер телефона: +380969327730 

Email: alona.fedosova@tsatu.edu.ua 

 

СЕКЦІЯ 6 

- економіка  

- підприємництво, торгівля та біржова 

 діяльність 

- менеджмент 

- маркетинг 

- фінанси, банківська справа та 

страхування 

- облік і оподаткування 

- публічне управління, адміністрування та 

 право 

- туризм 

Відповідальний: Іван ДЕМЧЕНКО  

Номер телефона:+380967397607 

Email: ivan.demchenko@tsatu.edu.ua 

 

СЕКЦІЯ 7 

- суспільно-гуманітарні науки 

- іноземні мови (німецька, англійська, 

 французька) 

Відповідальний: Вікторія ЛЕМЕЩЕНКО-

ЛАГОДА  

Номер телефона: +380981713376 

Email: viktoriia.lemeshchenko-

lagoda@tsatu.edu.ua 
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 Форма участі очна та заочна. Участь у конференції безкоштовна  

 Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, французька. 

  

 Для участі в конференції необхідно: 

Надати заявку на участь у конференції до 01 листопада 2021 року, та тези доповідей згідно 

секцій конференції. 

 

 
 

 За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник тез доповідей. 

Учасники конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом зі 

збірником тез доповідей на зазначену електронну адресу. 
 

Форма заявки 
 

 Назва установи 

п/п Доповідач (П.І.Б) Керівник (П.І.Б) Тема доповіді Напрямок 

Форма 

участі 

(очна, 

заочна) 

Контактна 

адреса, 

телефон, 

email 

       

 

Контактні телефони: +380975113444 Вадим ПОПРЯДУХІН 


