ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі
V
Міжнародної
науковопрактичної конференції “ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ,
ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
САДІВНИЦТВА ТА РОСЛИННИЦТВА”,
яка відбудеться 23―24 травня 2019
року на базі інженерно-технологічного
факультету Уманського національного
університету садівництва.

Непочатенко Олена Олександрівна – голова
оргкомітету, ректор УНУС, д. е. н., професор.
Карпенко Віктор Петрович – заступник
голови оргкомітету, проректор з наукової та
інноваційної діяльності УНУС, д. с-г. н.,
професор.
Дідур Володимир Аксентійович – заступник
голови
оргкомітету,
завідувач
кафедри
технічного сервісу в АПК ТДАТУ, академік АН
ВШ України, академік МААО, д. т. н., професор.
Генрік
Собчук
–
заступник
голови
оргкомітету,
директор
представництва
Польської академій
наук в Києві, д. т. н., професор.
Адамчук Валерій Васильович – директор ННЦ
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства», д. т. н., професор,
академік НААН, заслужений діяч науки і техніки
України.
Арво
Леола
–
завідувач
кафедри
сільськогосподарського машинобудування та
ергономіки,
директор
науково-дослідного
інституту
технологій
Естонського
університету природничих наук (Естонія),
доктор інженерії, доцент.
Аре Сельдже – доцент кафедри рослинництва
та луківництва Естонського університету
природничих наук (Естонія), доктор філософії,
доцент.
Богдан Добжанський – професор кафедри
фізичних властивостей рослинних матеріалів
інституту агрофізики в Любліні Польської
академії наук (Польща), д. с.–г. н., професор.
Ветохін Володимир Іванович – професор
кафедри експлуатації машин і обладнання
Полтавської ДАА, д. т. н., професор.
Войтік Андрій Володимирович – доцент
кафедри агроінженерії Уманського НУС, к. т. н.,
доцент.
Войтюк Валерій Дмитрович – директор НДІ

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Узагальнення наукових і практичних
досліджень в галузі технології та
механізації виробництва, переробки і
зберігання продукції садівництва та
рослинництва.
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Технології і технічні засоби
сучасного агровиробництва.
Секція 2. Проблеми
зберігання
і
переробки продукції садівництва та
рослинництва.
Секція 3. Технічний
сервіс
та
інженерний менеджмент.
Секція 4. Інженерно-технологічні
досягнення у конструюванні машин та
обладнання.

техніки, енергетики та інформатизації АПК,
завідувач кафедри технічного сервісу та
інженерного
менеджменту
імені
М.П.
Момотенка НУБіП України, академік АІНУ,
д.т.н., професор.
Дідур Володимир Володимирович – доцент
кафедри агроінженерії Уманського НУС, к.т.н.,
доцент.
Дідух Володимир Федорович – завідувач
кафедри аграрної інженерії Луцького НТУ,
д.т.н., професор.
Заморська Ірина Леонідівна – завідувач
кафедри технології зберігання та переробки
плодів і овочів УНУС, д.т.н., доцент.
Литовченко
Олександр
Михайлович
–
головний науковий співробітник Інституту
садівництва НААН, д.т.н., професор.
Лісовий Іван Олександрович – доцент
кафедри агроінженерії Уманського НУС, к.т.н.,
доцент.
Осокіна Ніна Максимівна – завідувач кафедри
технології зберігання та переробки зерна
УНУС, д.с.-г.н., професор.
Пастухов Валерій Іванович – завідувач
кафедри сільськогосподарських машин ХНТУСГ
імені Петра Василенка, д.т.н., професор.
Прісс Олеся Петрівна – завідувач кафедри
харчових технологій та готельно-ресторанної
справи Таврійського ДАТУ, д.т.н., професор.
Пушка Олександр Сергійович – декан
інженерно-технологічного
факультету
Уманського НУС, к.т.н., доцент.
Свірень Микола Олександрович – завідувач
кафедри
сільськогосподарського
машинобудування ЦНТУ, д.т.н., професор.
Хайліс Гедаль Абрамович – завідувач кафедри
агроінженерії
Уманського
НУС,
д.т.н.,
професор.
Худік Людмила Миколаївна – викладач
кафедри агроінженерії Уманського НУС.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, російська, англійська.

ФОРМА УЧАСТІ
очна, заочна, відвідувач

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
23 травня: 900 – реєстрація учасників;
1000 – пленарне засідання
(вул. Інститутська, 1, адміністративний
корпус, конференц-зала)
24 травня: 1000 – робота секцій;
1300 – заключне пленарне засідання
Матеріали конференції будуть опубліковані у
збірнику тез доповідей Конференції.
У темі повідомлення вказати «Конференція2019» та назву секції.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез – одна-три повних сторінки.
Шрифт – TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1,
поля з усіх сторін по 20 мм.
Рекомендована структура тез:
1. Назва роботи (великі жирні літери).
2. Автор або автори роботи (великі літери),
науковий ступінь, вчене звання (малі літери).
3. Вищий навчальний заклад, установа, місто
(малі літери).
Таблиці не приймаються.
4. Після тексту тез слід навести список
використаних літературних джерел.
5. Аспірантам та здобувачам у вигляді зноски
обов’язково вказувати посаду, вчене звання,
П.І.Б наукового керівника.
Тези потрібно надіслати не пізніше 30
квітня 2019 р. на e-mail conf.pmoapv@gmail.com,
підготовлені в редакторі Word і збережені у
форматі doc. Файл слід назвати прізвищем
автора (латинськими літерами), наприклад
Ivanov. Разом з тезами необхідно надіслати
реєстраційну картку учасника.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА
КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю).
Організація. Адреса організації.
Посада. Науковий ступінь, вчене звання.

Контактний телефон, факс, електронна адреса.
Назва напрямку конференції.
Матеріали будуть видані в авторській
редакції на сайті www.pmoapv.udau.edu.ua.
Відповідальність за її зміст несе(уть)
автор(и).
Вартість
видання
матеріалів
тез
‒ безкоштовно.
Проживання і харчування оплачується учасниками.

Є можливість публікації статті у Віснику
українського відділення Міжнародної академії
аграрної освіти.
Вимоги до оформлення статей знаходяться за
адресою:
Вісник УВ МААО
зареєстрований у наукометричній базі Науковій
електронній бібліотеці Російського індексу
науковог цитування (НЕБ РИНЦ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
САДІВНИЦТВА
УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
АКАДЕМІЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ
ПРЕДСТАВНИЦТВО «ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ
НАУК» В КИЄВІ
ЕСТОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДНИЧИХ
НАУК

http://www.tsatu.edu.ua/tsapk/proekty-kafedry/
Матеріали
статей
приймаються
до
30 квітня 2019 р. за адресою: didurva@gmail.com.
Статті приймаються українською, англійською або російською мовами.
Оплату публікації статті здійснювати
через відділення «Приватбанк» за реквізитами:
Одержувач: Якунічева Анастасія Юріївна
Картковий рахунок: 4731 1856 1144 8058
Тел.: 096 214-03-30

Наша адреса:
Уманський національний університет
садівництва,
вул. Інститутська, 1,
м. Умань, Черкаська область, Україна, 20305

Телефони для довідок:
(04744) 3-44-61 (деканат інженернотехнологічного факультету Уманського НУС)
Секретарі оргкомітету:
Дідур Володимир Володимирович
066 600-57-54
e-mail: didur.vv@gmail.com
Лісовий Іван Олександрович
096 607-73-56
e-mail: lisov.iv.ol@gmail.com

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!

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

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ,
ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ
ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА ТА
РОСЛИННИЦТВА»
23―24 травня 2019 року
Умань, Україна

