
01-02 червня 2021 року 

Полтава 

І Всеукраїнська 
науково-практична 

інтернет-конференція 

Заявка 
 

на участь у І Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет-конференції «Новітні технології в 
агроінженерії: проблеми та перспективи 
впровадження» (присвячена 55-й річниці 
заснування інженерно-технологічного 
факультету Полтавського державного 
аграрного університету) 
 
Прізвище _______________________________ 
Ім'я ____________________________________ 
По батькові _____________________________ 
Місце роботи та посада ___________________ 
Науковий ступінь ________________________ 
Вчене звання ____________________________ 

 
Контактна інформація 

Телефон ________________________________ 
Електронна пошта _______________________ 

Увага! 
Тези, які не відповідають вказаним вимогам 

оформлення, до розгляду не приймаються. 
За зміст і достовірність наведеної у тезах 

інформації відповідальність несуть автори. 
Подані матеріали не підлягають 

рецензуванню та публікуються у авторській 
редакції. 

Погоджуючись взяти участь у конференції, 
автор(и) висловлює згоду на опублікування 
матеріалів своїх доповідей в мережі Інтернет. 

«Новітні технології 
в агроінженерії: проблеми та 
перспективи впровадження» 

 

(присвячена 55-й річниці заснування 
інженерно-технологічного факультету 

Полтавського державного 
аграрного університету)  

 

(реєстрація в УкрІНТЕІ, 
посвідчення №766 від 11.12.2020 р.) 

Полтавський державний аграрний університет 
 

Кафедра технології та засоби 
механізації аграрного виробництва 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету: 
Горбенко Олександр — кандидат технічних наук, 
доцент, завідувач кафедри технологій та засобів 
механізації аграрного виробництва ПДАУ. 

 
Секретар оргкомітету: 

Бурлака Олексій — кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри технологій та засобів механізації 
аграрного виробництва ПДАУ. 

 
Члени організаційного комітету: 

Шейченко Віктор — доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри технологій та засобів 
механізації аграрного виробництва ПДАУ; 
 

Дудніков Анатолій — кандидат технічних наук, 
професор, професор кафедри технологій та засобів 
механізації аграрного виробництва ПДАУ; 
 

Келемеш Антон — кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри технологій та засобів механізації 
аграрного виробництва ПДАУ; 
 

Лапенко Григорій — кандидат технічних наук, 
доцент, професор кафедри технологій та засобів 
механізації аграрного виробництва ПДАУ; 
 

Ляшенко Сергій — кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри технологій та засобів механізації 
аграрного виробництва ПДАУ; 
 

Іванкова Олена — кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри технологій та засобів механізації 
аграрного виробництва ПДАУ. 
 

Участь у конференції безкоштовна. 
Розсилка електронних матеріалів відбудеться 
протягом 10 днів після проведення конференції. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Кафедра технологій та засобів механізації 
аграрного виробництва, інженерно-
технологічний факультет, Полтавський 
державний аграрний університет. 
Адреса: 36003, м. Полтава, 
вул. Сковороди, 1/3, каб. 337. 
Тел.: (066)8755897, (097)7353864 
E-mail: tzmav@pdaa.edu.ua 
     @Agroengineering.PSAU 

https://www.facebook.com/Agroengineering.PSAU


Шановні колеги!  
Кафедра технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавського 

державного аграрного університету запрошує педагогічних, науково-педагогічних 
працівників, студентів, аспірантів, представників підприємств і організацій АПК 

до участі у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 
 

«Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження» 
(присвячена 55-й річниці заснування інженерно-технологічного факультету 

Полтавського державного аграрного університету), 
яка відбудеться 01-02 червня 2021 р. у м. Полтава 

(реєстрація в УкрІНТЕІ, посвідчення №766 від 11.12.2020 р.) 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Інноваційні агроінженерні технології. 
2. Ресурсозберігаючі технології сільськогосподарського виробництва. 
3. Сучасні засоби механізації аграрного виробництва. 
4. Організація процесів сільськогосподарського виробництва. 
5. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва. 
6. Перспективні технології в сільськогосподарському машинобудуванні. 
7. Мехатроніка в агропромисловому виробництві. 
8. Технічний сервіс в агропромисловому комплексі. 
9. Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії. 
10. Безпека виробничих процесів в агроінженерії. 
11. Сучасні освітні технології в підготовці фахівців агропромислового комплексу. 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 
 
За підсумками конференції буде сформований електронний збірник матеріалів 
у PDF форматі, який буде розміщений на сайті кафедри технології та засоби механізації 
аграрного виробництва ПДАУ (www.pdaa.edu.ua), на сторінці     @Agroengineering.PSAU 
та розісланий авторам на електронні адреси, вказані у заявці. 

  
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 

 

Не пізніше 31 травня 2021 року (включно) надіслати на електронну адресу 
tzmav@pdaa.edu.ua (з поміткою «На конференцію») матеріали: 
- заявку на участь у конференції; 
- тези доповіді, оформлені відповідно до вимог. 

Вимоги до оформлення тез 
доповідей 

 

Обсяг — 2-5 повних сторінок формату А4, 
орієнтація — книжкова; поля — 20 мм;  
Шрифт — Times New Roman, кегель — 14, 
міжрядковий інтервал — 1,0, абзац — 1 см; 
Перший рядок — назва доповіді (шрифт 
напівжирний, усі прописні, вирівнювання по 
центру); 
Другий рядок — прізвище та ініціали автора(ів) 
(шрифт напівжирний, вирівняний по правій 
стороні); 
Третій рядок — науковий ступінь, посада, 
вчене звання, для здобувачів: рівень освіти та 
спеціальність (вирівнювання по правій стороні); 
Четвертий рядок — назва установи, закладу 
освіти, місто (курсив, вирівнювання по правій 
стороні); 
П'ятий рядок — порожній; 
Шостий рядок — текст доповіді (вирівняний по 
ширині). Сторінки не нумеруються. Текст 
доповіді без переносів. 
Тези повинні мати такі структурні елементи, що 
не виділяються в тексті: вступ, виклад 
основного матеріалу, висновки. 
Список використаних джерел оформлювати 
згідно вимог ДСТУ 8302:2015. 
Електронний варіант файлу має бути названий 
прізвищем автора роботи і збережений у 
форматі .doc (приклад: Іваненко.doc). 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Іваненко О. О. 
к.т.н., доцент кафедри технологій та засобів 
механізації аграрного виробництва, доцент 

Полтавський державний аграрний університет 
м. Полтава, Україна 

 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст [1]. 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
 

Список використаних джерел 
1.  

https://www.facebook.com/Agroengineering.PSAU

