ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
”Сучасна інженерія агропромислових і
харчових виробництв”, яка відбудеться
25-26 листопада 2021 року в державному
біотехнологічному університеті.
Оргкомітет запрошує прийняти участь у
роботі конференції студентів, аспірантів,
вчених, фахівців, провідних спеціалістів та
практиків.

25 листопада 900 – 1000 – реєстрація
учасників
конференції
(м. Харків,
пр. Московський, 45).
1000 – 1100 – пленарне засідання.
1100 – 1600 – робота секцій.
26 листопада – 1000 – 1500 – засідання по
секціях.
1500 – урочисте закриття конференції.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Тихонченко Руслан Сергійович – голова
оргкомітету, в. о. ректора ДБТУ, к.е.н.
Власенко
Тетяна
Анатоліївна
–
заступник голови оргкомітету, проректор з
наукової роботи, д.е.н., професор, ДБТУ.
Михайлов
Валерій
Михайлович
–
заступник голови оргкомітету, проректор з
науково-педагогічної
роботи
та
євроінтеграції, д.т.н., професор, ДБТУ.
Бредихін Вадим Вікторович – заступник
голови оргкомітету, декан факультету ФМІ,
к.т.н., доцент, ДБТУ.
Харченко Сергій Олександрович –
заступник голови оргкомітету, завідувач
кафедри ОІПХВ, д.т.н., ДБТУ.
Кулик Олена Григорівна – регіональний
координатор Програми USAID АГРО.
Богомолов Олексій Васильович – д.т.н.,
професор кафедри ОІПХВ, ДБТУ.
Брагінець Микола Володимирович –
завідувач
кафедри
ТСТВППТ,
д.т.н.,
професор, ДБТУ.
Антощенков Роман Вікторович –
завідувач кафедри МДМ, д.т.н., професор,
ДБТУ.
Гавриш
Тетяна
Володимирівна
–
завідувач кафедри ТЗКВ, к.т.н., доцент,
ДБТУ.

Узагальнення
результатів
наукових
досліджень та практичних знань у галузі
агропромислових і харчових виробництв,
інновацій в технологіях та обладнанні
переробних і харчових виробництв; розробки
механотронних
технічних
засобів;
оптимізації
технологічних
систем
рослинництва;
інновацій
інженерії
тваринництва і переробці його продукції;
новаціям умов та правил стандартизації і
сертифікації продукції.
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Обладнання та інжиніринг
переробних і харчових виробництв;
Секція 2. Мехатроніка агропромислового
виробництва;
Секція 3. Якість, стандартизація та
сертифікація;
Секція 4. Оптимізація технологічних систем
рослинництва;
Секція 5. Технології переробних і харчових
виробництв.
Секція 6. Інновації в інженерії тваринництві і
переробці його продукції.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Артьомов
Микола
Прокопович
–
завідувач кафедри ОТСР, д.т.н., професор,
ДБТУ.
Кюрчев Сергій Володимирович – декан
МТФ, д.т.н., професор ТДАТУ.
Степаненко Сергій Петрович – завідувач
відділу ПТТЗЗОЗУЗОК, д.т.н., с.н.с., ННЦ
«ІМЕСГ».
Цуркан Олег Васильович – директор
ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ,
д.т.н.
Дудніков Ігор Анатолійович – декан ІТФ,
к.т.н., професор, ПДАА.
Денисенко Сергій Анатолійович. – заст.
декана ФМІ, к.т.н., доцент кафедри ОІПХВ,
ДБТУ.
Загорулько Олексій Євгенійович – к.т.н.,
доцент кафедри ОІПХВ, ДБТУ.
Загорулько Андрій Миколайович – к.т.н.,
доцент кафедри ОІПХВ, ДБТУ.
Іващенко Сергій Григорович – секретар
конференції, к.т.н., доцент кафедри ОІПХВ,
ДБТУ.
Сировицький Кирило Геннадійович – ст.
викладач кафедри ОТСР.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Україна, 61050, м. Харків, проспект
Московський 45, ХНТУСГ ім. П. Василенка.
Кафедра
обладнання
та
інжинірингу
переробних і харчових виробництв (ОІПХВ).
тел.: 099-960-39-78.
Електронна пошта для листування:
e-mail: ciaxb.2021@gmail.com.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, англійська.

Для участі в роботі конференції необхідно
до
«12» листопада 2021 року
надіслати на
e-mail: ciaxb.2021@gmail.com
Матеріали по секції №6 надсилати на
e-mail: kaf_mtf@ukr.net
1. текст тез в електронному вигляді
2. статтю в електронному вигляді
3. Оформити заявку на участь.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО
ПОДАТИ ЗАЯВКУ ЗА ФОРМОЮ:
Прізвище ________________________________
Ім’я _____________________________________
По - батькові_____________________________
Науковий ступінь/ вчене звання/ посада _______
Назва організації (повна та скорочена) ________
Конт.тел. _______________________________
Секція __________________________________
Назва доповіді/ статті ____________________
Необхідні технічні засоби ___________________
Бронювання житла (гуртожиток) ___________
За матеріалами конференції буде видано:
➢ науковий журнал «Технічний
сервіс агропромислового, лісового та
транспортного комплексів», який включено
до переліку фахових видань України
категорія Б.
➢ збірник тез доповідей конференції.
Статті та тези доповідей представити
українською або англійською мовами.
Матеріали конференції будуть
опубліковані у збірнику тез конференції
безкоштовно.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
статей за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1ZTXB9KFT
dmrGaqz8aW7Hx215VEYVlUp/edit?usp=sharing&ouid=115833685814733765
258&rtpof=true&sd=true
тез доповідей
http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/

Міністерство освіти і науки України
Державний біотехнологічний
університет
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Тези доповідей конференції, будуть
опубліковані в електронному вигляді
окремою збіркою БЕЗКОШТОВНО після
закінчення конференції.

Наша адреса: Україна, 61050, м. Харків,
проспект Московський, 45, ДБТУ.
Порядок on-line підключення до
Пленарного засідання та засідання секцій
буде представлено на сайті ДБТУ:
https:// http://btu.kharkov.ua/
Телефони для довідок:
Іващенко Сергій Григорович –т.099-960-39-78,
Загорулько Олексій Євгенійович –т.099-5432624.

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!

З А П Р О Ш Е Н Н Я
Міжнародна
науково-практична
конференція

«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ
АГРОПРОМИСЛОВИХ І
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
25 – 26 листопада 2021 року
Харків, Україна

