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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні шляхи розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації», яка 

відбуватиметься 23-24 жовтня 2018 року в Таврійському державному агротехнологічному 

університеті (Мелітополь, Запорізька область, Україна). 

На конференцію запрошуються представники наукової спільноти (наукові співробітники, 

викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури і бакалаврату), представники 

сільськогосподарських підприємств та установ для обговорення шляхів, проблем і перспектив  

розвитку сільського господарства в сучасних умовах. 

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Інженерія та машинобудування сільського господарства. 

2. Електротехніка та енергетичні технології сільського господарства. 

3. Економіка сільського господарства: маркетинг, фінанси, менеджмент.  

4. Технології переробки сільськогосподарської продукції. 
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державного агротехнологічного університету  

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Матеріали конференції планується видати у наукових фахових виданнях Таврійського 

державного агротехнологічного університету з присвоєнням індексу DOI: 

- «Праці Таврійського державного агротехнологічного університету» 

 (друковане видання, ISSN: 2078-0877, http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi); 

- «Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету» 

(електронне видання, ISSN 2220-8674, http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/visnyk); 

- «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки)» (друковане видання, ISSN: 2519-884X, індексується у 

наукометричній базі Index Copernicus, http://feb.tsatu.edu.ua/science/scientific-publications/). 

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

23 жовтня 2018 року 24 жовтня 2018 року 

830 – 950      –  Реєстрація учасників 1000 - 1130  – Секційні засідання та 

стендові доповіді 

1000 - 1030   – Урочисте відкриття 1130 - 1200  – Кава-брейк 

1030 – 1000   – Кава-брейк 1200 - 1300  – Підведення підсумків 

1100 - 1300   –  Пленарні доповіді Від’їзд учасників 

1300 - 1400   –  Перерва, обід  

1400 - 1700   –  Секційні засідання та стендові 

доповіді 
 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, англійська, російська Очна, заочна. 

       

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 

1. Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка (додаток 1). Назва 

файлу повинна містити прізвище першого автора та уточнення змісту документа за прикладом 

Ivanenko_Application. Формат файлу – «.doc» або «.docx». 

2. Підготувати наукову доповідь результати якої у вигляді наукової статті, оформлені згідно 

вимог (додаток 2), можуть бути опубліковані у ахових виданнях ТДАТУ з присвоєнням 

індексу DOI. Назва файлу повинна містити номер секції, прізвище першого автора та 

уточнення змісту документа за прикладом 1_Ivanenko_Article. Формат файлу –  «.doc» або 

«.docx». 

http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi
http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/visnyk
http://feb.tsatu.edu.ua/science/scientific-publications/


Редакційна рада залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти такі, що не 

відповідають вимогам чи тематиці конференції. 

3. Відсканувати квитанцію про оплату публікації та участі у заходах конференції (можна 

використати квитанцію, згенеровану в системі «Приват24»). Назва файлу повинна містити 

прізвище першого автора та уточнення змісту документа за прикладом Ivanenko_Receipt. 

Формат файлу – «.jpg» або «.pdf». 

4. До 20 вересня 2018 року включно заявку учасника конференції, наукову доповідь та 

відскановану квитанцію про оплату публікації та участі у заходах конференції  (або квитанцію, 

згенеровану в системі «Приват24») просимо надсилати одним листом окремими вкладеними 

файлами на електронну адресу оргкомітету int.conf@tsatu.edu.ua. У темі повідомлення вказати 

тему «Матеріали на конференцію 23-24.10.18»  

 

Другий  інформаційний лист, остаточна програма заходів та офіційне запрошення до участі у 

конференції буде надіслано всім зареєстрованим учасникам до 30.09.2018 року.  

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вартість участі у конференції:  

- засідання конференції, кава-брейк  150 UAH 

- проживання в гуртожитку ТДАТУ  40 UAH на добу 

- харчування в їдальні ТДАТУ 150 UAH на добу 

- публікація у фаховому виданні «Праці Таврійського державного 

агротехнологічного університету» 
40 UAH /сторінка 

- публікація у фаховому виданні «Науковий вісник Таврійського 

державного агротехнологічного університету» 
40 UAH /сторінка 

- публікація у фаховому виданні «Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки) 

40 UAH /сторінка 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ВАРТОСТІ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ* 
 Оплата через «Приват24» 

чи відділення КБ «Приватбанк» 

Оплата через інший банк 

в межах України 

Банк х ПАТ КБ «Приватбанк» 

ЄДРПОУ / МФО х 14360570 / 305299 

Номер рахунку х 29244825509100 

Призначення платежу сплата вартості участі у конференції «ПІБ учасника» 

Отримувач платежу Єфіменко Людмила Миколаївна 

Номер банківської картки 5168 7556 1976 8571    
* окрім проживання та харчування 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса оргкомітету просп. Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, 72310, Україна  

Електронна адреса int.conf@tsatu.edu.ua 

Сайт http://www.tsatu.edu.ua/int.conf2018/ 

Телефони 
Прус Ю.О.:       +38(098)429-91-23;   +38(099)140-53-30 

Єфіменко Л.М.:   +38(068)191-85-52 

Будемо раді бачити Вас в Мелітополі! З повагою, оргкомітет конференції. 

 
 
 
 
 
 

mailto:int.conf@tsatu.edu.ua


 
Додаток 1 

 
 

ЗАЯВКА* 

учасника міжнародної науково-практичної конференції 
«СУЧАСНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» 
 (23-24 жовтня 2018 р.) 

 

Прізвище, ім’я,  по батькові (повністю)  

Установа (повна назва установи)  

Посада  

Науковий ступінь  

Назва доповіді (укр.)  

Назва доповіді (англ.)  

Співавтори  

Секція (тематичний напрям)  

Потреба у технічних засобах для виступу  

Особиста поштова адреса для надсилання 
друкованого варіанту збірника (у такому 
порядку: вулиця, номер будинку/квартири, 
місто/село, район, область, країна, 
індекс) ** 

 

Е-mail**  

Телефон (мобільний) **  

Дата приїзду  

Дата від’їзду  

Потреба у проживанні в гуртожитку 
ТДАТУ 

 

* заповнюється для кожного учасника конференції 
** публікації не підлягають, необхідні для зв'язку з Оргкомітетом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


