
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі в конференції необхідно надіслати на 

електронну адресу оргкомітету 

kafedra.htgrs@gmail.com до 10 травня 2018 р. такий 

комплект документів:  

1. Заявку на участь у конференції.  

2. Матеріали (в електронному вигляді 

українською, російською або англійською мовою).  

 

Ім’я файла заявки повинне мати номер секції 

(наприклад, секція 3.doc), ім’я файла з матеріалами має 

складатися з прізвища першого автора (наприклад 

Пастернак.doc).  

Матеріали, що не відповідають вимогам або 

надані після 10 травня 2018 р., не приймаються.  

Оргкомітет залишає за собою право 

редагування або неприйняття до друку матеріалів, 

які не відповідають тематиці конференції або 

оформлені з порушенням зазначених вище вимог! 

 
ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Агроекологічні аспекти виробництва та переробки 

продукції сільського господарства» 

 

Прізвище____________________________________________ 

Ім’я_________________________________________________ 

По батькові__________________________________________  

Посада______________________________________________ 

Місце роботи ________________________________________ 

____________________________________________________ 

№ та назва секції _____________________________________ 

____________________________________________________ 

Назва доповіді та автори_______________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________ 

– участь з усною доповіддю  

– участь без доповіді  

– заочна участь  

Потреба в розміщенні в комплексі «Салют»:  

– так  

– ні 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Матеріали подаються в електронній версії файла формату 

Word обсягом одна повна сторінка формату А4 (210×297); 

шрифт Times New Roman, розміром 12, міжрядковий 

інтервал одинарний; поля: праве, ліве, верхнє, нижнє – 

20 мм. Усі рисунки, що містяться в матеріалах конференції, 

виконуються в графічних редакторах, сумісних із текстовим 

редактором Word.  

Формули виконуються в редакторі формул Microsoft 

Equation, відокремлювати одним рядком від тексту, 

центрувати. Якщо на них є посилання в тексті, то їх слід 

пронумерувати. Номери формул повинні бути вирівняні по 

правому полю. Номери вказуються в круглих дужках.  

Ілюстрації й таблиці нумеруються арабськими цифрами 

наскрізною нумерацією. Якщо в матеріалах один рисунок чи 

одна таблиця, то вони не нумеруються. Таблиці та ілюстрації 

розміщуються під текстом, у якому подано посилання на 

них.  

Назву рисунка та пояснювальні дані розміщують під 

ілюстрацією та відцентровують. Наприклад:  

Рис. 1. Деталі приладу (шрифт 12 жирний). 

Кожна таблиця відокремлюється інтервалом в один рядок 

зверху та знизу від основного тексту. Над таблицею слід 

ставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по 

правому краю, під якою розмістити назву таблиці, 

вирівнюючи по центру. Наприклад:  

Таблиця 1  

Дані експериментальних… (шрифт 12 жирний) 

Назва матеріалів – великими жирними літерами по 

центру; ініціали та прізвища автора (-ів) та наукового 

керівника виділити жирним; ПІБ автора (-ів), ПІБ наукового 

керівника (науковий ступінь, вчене звання), назву ВНЗ 

вирівняти по лівому полю сторінки; відступивши рядок, 

друкувати текст матеріалів; міжрядковий інтервал – 

одинарний.  

Не слід подавати в матеріалах список використаних 

джерел (список літератури).  

Приклад оформлення матеріалів  

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 
Горєлков Д.В., канд. техн. наук, доц.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ЕКОЛОГІЇ 

Український проект 

бізнес-розвитку 

плодоовочівництва, 

ЗІКЦ «Агро-Таврія» 

Кафедра харчових 

технологій та 

готельно-ресторанної 

справи 

          
  

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ 

ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА» 

 

 

 

 

 

7-8 червня 2018 року 

Мелітополь-Кирилівка 

Україна  

mailto:kafedra.htgrs@gmail.com


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародній науково-практичній конференції 

«Агроекологічні аспекти виробництва та 

переробки продукції сільського господарства» 

 

Планується робота таких секцій: 
1. Практичні аспекти інноваційних 

технологій в рослинництві. 

2. Сучасні технології плодових, овочевих 

культур та винограду. 

3. Інноваційні технології переробки та 

зберігання продукції сільського господарства. 

4. Вимоги безпечності сільськогосподарської 

сировини та готової продукції. 

5. Екологічні аспекти сільськогосподарського 

виробництва. 

6. Безпека виробничих процесів. 

Заплановано видання збірника матеріалів 

конференції. 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет  

Оздоровчий комплекс «Салют» 
(заїзд, реєстрація учасників конференції, 

пленарне засідання, робота секцій,  

підведення підсумків) 

вул. Калініна, 66, смт Кирилівка, Якимівський р-н, 

Запорізька обл., Україна. До Ваших послуг: 

спальний корпус на березі Азовського моря – 

сучасна 7-поверхова будівля із ліфтом, 2, 3 і 4-

місні номери. 
 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Кюрчев Володимир Миколайович – голова 

оргкомітету, д-р. техн. наук, проф., ректор 

ТДАТУ. 

Надикто Володимир Трохимович – заступник 

голови оргкомітету, д-р техн. наук, проф., 

проректор з наукової роботи ТДАТУ. 

Подшивалов Генадій Валерійович - заступник 

голови оргкомітету, директор ІКЦ «Агро-Таврія» 

Іванова Ірина Євгенівна – к.с.-г.н., доцент, 

декан факультету агротехнологій та екології. 

Прісс Олеся Петрівна – д.т.н., доцент, зав. 

кафедри харчових технологій та готельно-

ресторанної справи ТДАТУ. 

Даценко Людмила Миколаївна – д.г-м.н., проф., 

зав. кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища. 

Тодорова Людмила Володимирівна – к.с.-г.н., 

доцент, зав. кафедри рослинництва 

ім. Калитки В.В. 

Колесников Максим Олександрович – к.с.-г.н., 

доцент, зав. кафедри плодоовочівництва, 

виноградарства та біохімії. 

Рогач Юрій Петрович – к.т.н., професор, зав. 

кафедри цивільної безпеки 
 
 

Координатор конференції від кафедри харчових 

технологій та готельно-ресторанної справи:  
Байбєрова Світлана Сергіївна 

097-818-20-50 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Участь у конференції та публікація тез 

фінансуються Українським проектом бізнес-

розвитку плодоовочівництва. 

Тези будуть опубліковані на сторінці 

кафедри харчових технологій та готельно-

ресторанної справи 

(http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg) сайту 

університету, а також у збірнику. Розсилання 

збірника матеріалів конференції в електронному 

вигляді з 11 червня 2018 р. 

Друковані екземпляри тез надаються 

авторам на конференції.  

 

До Таврійського державного 

агротехнологічного університету можна 

доїхати:  

- від залізничного вокзалу: маршрутні таксі 

напрямків «Бєлякова», «Н.Мелітополь», 

«Ц.Ринок», зупинка Університет; 

- від автовокзалу: маршрутні таксі напрямків 

«Вокзал», «Північний переїзд», зупинка 

вул. Свердлова.  

Організований від’їзд від ТДАТУ до СОК 

«Салют» - 7 червня о 9
 
годині. 

До СОК «Салют» можна доїхати: від 

автовокзалів «Мелітополь-1» та «Мелітополь-2» 

міжміське сполучення до смт. Кирилівка. Від 

центральної площі, справа через 20 м – СОК 

«Салют». 

 
Телефони для довідок: 

(0619)-44-81-03 (кафедра харчових технологій та 

готельно-ресторанної справи) 

e-mail: kafedra.htgrs@gmail.com 

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 

http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg
mailto:kafedra.htgrs@gmail.com

