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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції 

«ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ» 

(присвяченій 90-й річниці заснування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного), 

 

яка проходитиме на базі кафедри експлуатації та технічного сервісу машин 

механіко-технологічного факультету Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 

До участі в конференції запрошуються співробітники закладів вищої освіти, 

науково-дослідних установ, здобувачі вищої освіти, фахівці і керівники 

сільськогосподарських та переробних підприємств АПК різної організаційно-

правової форми, працівники державного управління, освіти та місцевого 

самоврядування, всі, кого цікавить проблематика технічного забезпечення 

інноваційних технологій в агропромисловому комплексі. 

В ході конференції планується робота за такими напрямами: 

1. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку інноваційних технологій в 

агропромисловому комплексі. 

2. Техніко-технологічне забезпечення виробництва та переробки продукції 

рослинництва та тваринництва. 

3. Інтелектуальні технології в АПК. 

4. Новації у технічному сервісі машин та обладнання агропромислового 

комплексу. 
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5. Енергозбереження і відновлювані джерела енергії в технологіях АПК, екологія та 

охорона природних ресурсів. 

6. Інноваційні методи підготовки фахівців АПК. 

Для участі в заході на електронну адресу конференції tssapk@tsatu.edu.ua необхідно 

надіслати лист з темою «Матеріали конференції». До листа має бути додано файл з 

тезами доповіді (для публікації у збірнику Матеріалів конференції в електронній формі) 

та/або наукові статті (для публікації в Науковому віснику ТДАТУ) в одному з текстових 

форматів *.doc, *.docx та заповнити реєстраційну форму. 

Зміст доповідей повинен відповідати тематиці конференції. Матеріали приймаються 

державною (українською) мовою, а від іноземних авторів – англійською або іншими 

мовами ЄС. 

До участі у конференції допускаються оригінальні, раніше не опубліковані 

матеріали. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали, відхиляти такі, що 

не відповідають вимогам чи тематиці конференції та розподіляти їх по секціях. Доповіді, 

надіслані пізніше зазначеного терміну або оформлені не у відповідності з вимогами, 

розглядатись не будуть. За зміст поданих матеріалів, точність наведених даних та 

відповідність принципам академічної доброчесності відповідальність несуть автори і 

наукові керівники (для студентів). 

Надіслані матеріали розміщуються на сайті конференції, їх обговорення проводиться 

на форумі конференції. По завершенню роботи конференції матеріали розміщуються у 

вільному електронному доступі на сайті у вигляді pdf-макетів. 

Отримані матеріали (тези) будуть опубліковані у вигляді збірника Матеріалів 

конференції (pdf-макет буде доступний на сайті протягом одного місяця від дати її 

завершення). Наукові статті учасників будуть опубліковані в Науковому віснику ТДАТУ 

(фахове видання категорія Б). Кожен автор зможе завантажити електронний сертифікат 

учасника конференції за посиланням у розділі Сертифікати учасників конференції. 

Початок роботи конференції – 1 листопада 2022 р. 

Кінцевий термін подання матеріалів конференції – 25 листопада 2022 р. 

Кінцевий термін подання наукових статей – 16 грудня 2022 р. 

Обговорення матеріалів та підведення підсумків конференції проводиться на форумі 

конференції. Наявність відгуків авторів або співавторів на матеріали інших учасників 

конференції є бажаною. 

Вимоги до матеріалів та більш докладну інформацію для учасників подано на сайті 

конференції. 

Участь у конференції безкоштовна. 

 

Контактна особа: Ігнатьєв Євген Ігоревич 

секретар оргкомітету конференції 

E-mail: tssapk@tsatu.edu.ua 
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