
 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

10.00 – відкриття конференції. Вітальне слово ректора 

ТДАТУ, докт. техн. наук, професора, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки, 

член-кореспондента НААН України Кюрчева В.М. 

10.15 – пленарне засідання. Доповіді учасників: 

- докт. техн. наук, член-кореспондента НААН  

України, проректор з наукової роботи та міжнарод-

ної діяльності ТДАТУ Надикто В.Т. 

- докт. біол. наук, професор, Національний  

  ботанічний сад ім. М. М. Гришка НААН України  

   Клименко С.В. 

- директор ТОВ «Агро - Фенікс» Боровікова К.О. 

- докт. с.-г. наук, зав. селекційно-технологічним  

  відділом, ІС НААН  Кіщак О.А. 

- докт. техн. наук, директор НДІ ЗС ТДАТУ  

  Караєв О.Г. 

- канд. с-г. наук, зав. відділу селекції та сортовив-

чення МДСС ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН  

  Толстолік Л.М. 

- канд. с.-г. наук, МДСС ім. М.Ф. Сидоренка ІС 

НААН, асистент ТДАТУ Бондаренко П.Г. 

- директор ТОВ «Полив-Сервіс», аспірант ТДАТУ 

Філіпов Д.О. 

- канд. с.-г. наук ІС НААН Жук В.М. 

- канд. с.-г. наук ІС НААН Шевчук І.В. 

- канд. техн. наук, ТДАТУ Бондаренко Л.Ю. 

- канд. техн. наук, ТДАТУ Чижиков І.О. 

- канд. техн. наук, ТДАТУ Матковський О.І. 

- канд. техн. наук, ТДАТУ Сушко С.Л. 

- канд. техн. наук, ТДАТУ Саньков С.М. 

-  аспірант ТДАТУ Паньков Р.О. 

13.00 – підведення підсумків роботи конференції 

Модератор конференції д.т.н., 
директор НДІ ЗС Караєв О.Г.  

ФОРМА УЧАСТІ 
очна (онлайн), заочна, відвідувач (онлайн) 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
онлайн-режим в середовищі ZOOM 

Посилання на вхід до конференції буде  
надіслано на передодні. 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Управління процесами виробництва продукції 

розсадництва  і плодівництва відповідно до вимог 
стандарту GLOBALG.A.P. 

 Технологічні аспекти створення інтенсивних 

насаджень плодових культур. 
 Сучасні технології моделювання технологіч-

них процесів та засобів механізації і автоматизації 

виробництва продукції садівництва. 
  

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

Таврійський державний агротехнологічний уні-

верситет імені Дмитра Моторного 

Адреса: пр. Б.Хмельницького,18, корпус 1 
м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312, Україна 

Інформація щодо проведення конференції знаходиться 

на веб-сторінці: http://conf.tsatu.edu.ua/ 
Голова програмно-наукового комітету конференції, 

доктор технічних наук, професор,  

ректор ТДАТУ Кюрчев В.М. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

українська, російська 

Оргкомітет конференції можна переглянути  
за посиланням. 

Будемо вдячні Вам, якщо Ви ознайомите  

з цією інформацією своїх колег, зацікавлених взяти 

участь у роботі конференції. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національна академія аграрних наук України 

Таврійський державний агротехнологічний  

університет імені Дмитра Моторного 

Інститут садівництва НААН 

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені  

М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН 

Асоціація «УКРСАДПРОМ» 

Науково-виробниче підприємство «РОСТА» 

ТОВ ПВФ «Мелітопольська черешня» 

ТОВ «Агро-Фенікс» 

ТОВ «Полив-Сервіс» 

 

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

 
18 ЧЕРВНЯ 2020 р. 

 

 
 

 

Мелітополь, 2020 

http://conf.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/tm/wp-content/uploads/sites/14/orhanizacijnyj-komitet-konferenciyi.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/tm/mizhnarodna-internet-konferencija/
http://www.tsatu.edu.ua/tm/mizhnarodna-internet-konferencija/
http://www.tsatu.edu.ua/tm/mizhnarodna-internet-konferencija/


 

 
До участі у конференції запрошуються виро-

бничники, науковці, викладачі закладів вищої осві-
ти, докторанти, аспіранти, магістранти. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 
науковому фаховому виданні ТДАТУ із присво-
єнням ідентифікатору цифрового об’єкту  DOI (згід-
но з наказом МОН України від 15.01.2018 №32). Для 
цього необхідно направити до оргкомітету 
статтю, оформлену згідно вимог, та рецензію 
на статтю.  

Бланк рецензії можна знайти за посиланням. 

Статті потрібно надіслати до 1 липня 2020 р. 

на електронну адресу: lan2810@ukr.net 
Файл із текстом статті необхідно назва-

ти прізвищем першого автора (латинськими 
літерами).  

Матеріали будуть видані в авторській 
редакції. Відповідальність за їх зміст не-
се(уть) автор(и). 

Бажаючим взяти участь у роботі конференції 
необхідно до 15 червня 2020 року заповнити ре-
єстраційну картку учасника в електронній 
формі за посиланням (кожний співавтор запов-
нює анкету окремо). 

Орієнтовна вартість видання публікації у 
збірнику праць ТДАТУ становить 50 грн за сторі-
нку (бажано, щоб текс статті займав 6-8 повних 
сторінок).  

Після прийняття позитивного рішення щодо опу-
блікування статті на електронну адресу, вказану в 
реєстраційній картці учасника, буде направлено рек-
візити та суму для оплати. 

Телефони для довідок: 
Директор НДІ  

зрошуваного садівництва ТДАТУ 
Караєв Олександр Гнатович 

(067) 185-45-83 

e-mail: akaraiev57@gmail.com  
Бондаренко Лариса Юріївна 

(098) 846-00-56 
e-mail: larysa.bondarenko@tsatu.edu.ua  

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 

 

 
 

І Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Черешневий сад – новітнє в теорії та практиці» 

 (відбулася 16 червня 2014 р.) 
 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Черешневий сад – новітнє в теорії та практиці» 

(відбулася 17-18 червня 2016 р.) 
 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Черешневий сад – новітнє в теорії та практиці» 

(відбулася 14 червня 2019 р.) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/issue/archive
http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/ua-2019.pdf
http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/about/submissions
mailto:lan2810@ukr.net
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