
ЗАЯВКА 

на участь у конференції 

Прізвище ____________________________________ 

Ім’я _________________________________________ 

По батькові ___________________________________ 

Науковий ступінь/ вчене звання/ посада 

_____________________________________________ 

Назва організації (повна та скорочена) 

_____________________________________________ 

Конт. тел. ____________________________________ 

Секція _______________________________________ 

Назва доповіді-________________________________ 

E-mail (обов’язково)____________________________ 

Форма участі: 

  участь із усною доповіддю_____________________ 

  заочна участь (публікація тез)__________________ 

 
Форма участі в конференції –дистанційна. 

Конференція відбудеться в онлайн-режимі із 

застосуванням Google Meet. Онлайн-

підключення до засідання за посиланням: 
meet.google.com/rxk cyc – bsoq – rnf. 

 
ЗАПЛАНОВАНО РОБОТУ  

ТАКИХ СЕКЦІЙ 

 

Секція 1. Обладнання та інжиніринг переробних і 

харчових виробництв.  

Секція 2. Технології переробних і харчових 

виробництв. 

Секція 3. Сільськогосподарські машини та 

інженерія тваринництва. 

Секція 4. Оптимізація технологічних систем 

рослинництва. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

24 листопада  

 9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції; 

10.00 – 11.00 – пленарне засідання;  

11.00 – 16.00 – робота секцій.  

25 листопада  

10.00 – 15.00 – засідання по секціях;  

15.00 – урочисте закриття конференції.  

Регламент роботи конференції 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секціях – до 10 хв. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, англійська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі в роботі конференції необхідно 

до 10 листопада 2022 р. надіслати комплект 

документів на e-mail: 

Секція 1: ivashenko_oipxv@ukr.net 

Секція 2: ivashenko_oipxv@ukr.net 

Секція 3: kafedrashm@gmail.com 

Секція 4: kafedraots@ukr.net 

 
Комплект документів для участі в 

конференції: 

1. Файл з текстом тез в електронному вигляді. 

2. Файл із заявкою на участь у конференції. 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету 

Михайлов В.М., проректор з наукової роботи 

ДБТУ, д.т.н., проф. 

Заступники голови: 

Серік М.Л., проректор з науково-педагогічної 

роботи ДБТУ, к.т.н., доц.;  

Бредихін В.В., декан факультету мехатроніки 

та інжинірингу ДБТУ, д.т.н., проф.; 

Богомолов О.В., завідувач кафедри обладнання 

та інжинірингу переробних і харчових 

виробництв ДБТУ, д.т.н., проф.; 

Пастухов В.І., завідувач кафедри СГМ ДБТУ, 

д.т.н., проф.  

 

 

 

Міжнародний науковий комітет 

Завалевський Ю.І., д.п.н., проф., Державна 

наукова установа «Інститут модернізації 

змісту освіти» (Україна); 

Шевченко О.Ю., д.т.н., проф., Національний 

університет харчових технологій (Україна);  

Патер 3., PhD, проф., Державний університет 

«Люблінська політехніка» (Польща); 

Ковальчик К., PhD, проф., Університет 

природничих наук ( Польща);  

Ладика В.І., д.с.-г.н., проф., Сумський 

національний аграрний університет (Україна);  

Цуркан О.В., д.т.н., проф., ВСП «Ладижинський 

фаховий коледж ВНАУ» (Україна);  

Костенко О.М., д.т.н., проф., Полтавський 

державний аграрний університет (Україна);  

Кюрчев С.В., д.т.н., проф., Таврійський 

державний агротехнологічний університет 

ім. Дмитра Моторного (Україна); 

Адамчук В.В., д.т.н., проф., Національний 

науковий центр «Інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства» 

(Україна). 

Члени оргкомітету: 

Артьомов М. П., завідувач кафедри ОТСР, 

д.т.н., професор, ДБТУ; 

Гавриш Т.В., завідувач кафедри ТЗКВ, к.т.н., 

доцент, ДБТУ; 

Гурський П.В. к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ ДБТУ; 

Денисенко С.А., к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ 

ДБТУ; 

Маяк О.А., к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ ДБТУ; 

Ляшенко Б.В. к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ ДБТУ; 

Загорулько О.Є., к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ 

ДБТУ; 

Іващенко С.Г., к.т.н., доц. кафедри ОІПХВ ДБТУ; 

Гузенко В.В., к.т.н., ст. викладач ОІПХВ ДБТУ. 

Яковлева В.П., керівник відділу організації 

наукової роботи з науково-педагогічним 

персоналом та здобувачами освіти ДБТУ 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас узяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасна інженерія агропромислових і 

харчових виробництв», яка відбудеться  

24–25 листопада 2022 року в Державному 

біотехнологічному університеті.  

Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі 

конференції студентів, аспірантів, науковців, 

фахівців, провідних спеціалістів та практиків.  

Тези доповідей слід подавати 

українською або англійською мовами.  

Тези будуть опубліковані в електронному 

збірнику, що буде розміщений у репозитарії 

ДБТУ та сайті університтету 

http://btu.kharkov.ua/nauka/materialy-
konferentsij/ та розіслані на електронні адреси 

подавачів тез.  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

61050, Україна, м. Харків, просп. Московський, 

45, ДБТУ,  

кафедра обладнання та інжинірингу переробних 

і харчових виробництв (ОІПХВ).  

 

Відповідальна особа:  

Іващенко Сергій Григорович, 

тел.: +380999603978 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний біотехнологічний університет 

Національний університет харчових технологій 

Державна наукова установа  

«Інститут модернізації змісту освіти» 

Державний університет 

«Люблінська політехніка» 

Університет природничих наук 

Сумський національний аграрний університет 

ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ» 

Полтавський державний аграрний університет 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет ім. Дмитра Моторного 

 

 

 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

на Міжнародну 
науково-практичну конференцію 

 

«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ 
АГРОПРОМИСЛОВИХ  

І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» 
 

24–25 листопада 2022 року 

 
Харків  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Обсяг тез – 2–3 повних сторінки 

друкованого тексту в текстовому редакторі 

MICROSOFT WORD, інтервал 1,0). Сторінки не 

нумерувати.  

Формат – А5.  

Шрифт – Times New Roman, 10 пт. 

Поля – по 2 см.  

Перший рядок – назва великими 

напівжирними літерами по центру. Через рядок 

– прізвище, ініціали, науковий ступінь і вчене 

звання автора (-ів) напівжирними літерами по 

центру. Назва організації – в круглих дужках, 

курсивом по центру. Через рядок – основний 

текст тез та висновки по ширині, відступ 

першого рядка – 1 см. Текст набирати без 

переносів. 

 

Приклад оформлення тез 

АПРОКСИМАЦІЯ ФОРМ ПЕРЕТИНІВ 

ЧАСТОК ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ 

АНАЛІТИЧНИМИ ВИРАЗАМИ  

ВІДОМИХ КРИВИХ 

 

Богомолов О.В., д.т.н., проф.,  

Токолов Ю.І., Зінченко М.О., інженери 

(Харківський національний технічний 

університет сільського господарства ім. Петра 

Василенка) 

 

Мета досліджень: 

Основні матеріали досліджень: 

Висновки: 

Список використаної літератури: 

 

Редакційна колегія залишає за собою 

право на відбір тез для розміщення їх у 

збірнику. 
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