
ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ 
Досягнення та перспективи галузі виробництва, 
переробки та зберігання сільськогосподарської 

продукції ” 
07-09 квітня 2021 року 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВО 

Повна назва навчального закладу  

Адреса навчального закладу   

Е-mail ЗВО  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
учасника (повністю) 

 

Факультет  

Курс навчання  

Поштова адреса доповідача  

Контактний телефон доповідача  

Е-mail доповідача  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ 

Форма участі 
(необхідне відмітити ) 

 очна з виступом на 
засіданні 

 заочна шляхом 
публікації тез доповіді 

Обраний тематичний напрямок 
конференції 

 

Назва доповіді  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Вчене звання, науковий ступінь  

Посада  

Е-mail  

 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 
 

Телефони для довідок: 
Деканат агротехнічного факультету  

(0522) 39-04-87, Сало Василь Михайлович, д-р техн. наук, 
проф., декан АТФ 
Кафедра с/г машинобудування 

(0522) 39-04-72, викладацька 
Е-mail: kaf_sgm_kntu@ukr.net 

Войтовицька Яна Ігорівна; 
petrenko.dimitriy@gmail.com  
Петренко Дмитро Іванович 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО  ООССВВІІТТИИ  ІІ  ННААУУККИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
  

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООУУККРРААЇЇННССЬЬККИИЙЙ  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ТТЕЕХХННІІЧЧННИИЙЙ  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  

  

  

  

ААГГРРООТТЕЕХХННІІЧЧННИИЙЙ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ    

  

  

ККААФФЕЕДДРРАА  

ССІІЛЛЬЬССЬЬККООГГООССППООДДААРРССЬЬККООГГОО  

ММААШШИИННООББУУДДУУВВААННННЯЯ  

  

  

ВВссееууккррааїїннссььккаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  

ккооннффееррееннццііяя  ссттууддееннттіівв,,  аассппііррааннттіівв  

ттаа  ммооллооддиихх  ввччеенниихх  

  

  

  
  

0077--0099  ккввііттнняя  22002211  ррооккуу  
мм..  ККррооппииввннииццььккиийй  

mailto:sgm_kntu@ukr.net
mailto:petrenko.dimitriy@gmail.com


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
Згідно “Плану проведення міжнародних та 

всеукраїнських конгресів, форумів, науково-
практичних конференцій та семінарів молодих учених 
і студентів Центральноукраїнського національного 
технічного університету у 2021 році ”Всеукраїнська 
науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Досягнення та 
перспективи галузі виробництва, переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції» 
відбудеться на базі кафедри сільськогосподарського 
машинобудування Центральноукраїнського 
національного технічного університету з 07 по 09 
квітня 2021 р. 

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Дата, 
день 

Назва заходу 
Час 

проведення 

07.04.2021 
середа 

День заїзду. Реєстрація учасників 08
00

-18
00

 

08.04.2021 
четвер 

Реєстрація учасників. 
 
Урочисте відкриття конференції 

08
00

-08
30

 
 

08
45

-09
00

 

Робота Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених 
«Досягнення та перспективи галузі 
виробництва, переробки та 
зберігання сільськогосподарської 
продукції». 

09
00

-12
00

 

Перерва  12
00

-12
50

 

Продовження роботи 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених 
«Досягнення та перспективи 
галузі виробництва, переробки та 
зберігання сільськогосподарської 
продукції». 

13
00

-16
00

 

Обговорення результатів 
конференції 

16
10

-17
00

 

09.04.2021 
п’ятниця 

Підведення підсумків 
конференції, нагородження 
переможців 

9
00

-10
00

 

Від’їзд учасників конференції 10
00

 

 
У рамках конференції буде проведено конкурс 

наукових доповідей студентів. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 інноваційні пропозиції за результатами 

проведених наукових досліджень; 
 проблеми впровадження результатів 

наукових досліджень у виробництво; 
 визначення напрямів співробітництва з 

машинобудівними підприємствами для 
впровадження результатів науково-дослідних робіт 
у виробництво; 

 встановлення зв’язків з закладами вищої 
освіти для сумісного проведення науково-дослідних 
робіт. 

 
Для участі в конференції необхідно надіслати не 

пізніше 1 квітня 2021 року на адресу оргкомітету: 
 заявку учасника згідно з наданим зразком; 
 електронний варіант тез доповіді на 

електронну адресу: kaf_sgm_kntu@ukr.net, або 

petrenko.dimitriy@gmail.com. 

 
Електронний варіант заявки на участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Досягнення та перспективи галузі виробництва, 
переробки та зберігання сільськогосподарської 
продукції» Ви можете знайти на сайті кафедри 
сільськогосподарського машинобудування 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету http://sgm.kntu.kr.ua. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Приймаються тези доповідей обсягом до 3-х 
сторінок, надруковані у текстовому редакторі 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 пт., 
міжрядковий інтервал - одинарний, поля: верхнє – 2 
см, нижнє – 2 см, праве і ліве – 2 см. 

Більш детальну інформацію щодо оформлення 
тез доповідей та зразок можна знайти на сайті 
кафедри сільськогосподарського машинобудування 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету http://sgm.kntu.kr.ua. 

Тези представити відповідно до вимог. 
Для учасників конференції буде виданий 

електронний збірник тез доповідей за її 
матеріалами. 

АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
м. Кропивницький, пр. Університетський, 8, 

корпус кафедри сільськогосподарського 
машинобудування, (проїзд від залізничного вокзалу 
маршрутним таксі №11; або тролейбусом №9,  
від автовокзалу – маршрутним таксі №1 
(ЦЕНТРАЛЬНИЙ), №6, №500; або тролейбусом 
№10, №4 – до зупинки ЦНТУ (Кропивницький 
коледж механізації с.г.)). 

 
Учасники конференції повинні при собі мати 

студентський квиток та паспорт. 
 
Харчування та проживання під час проведення 

конференції здійснюється за рахунок учасників. 
Проживання передбачається в гуртожитках 

університету (вартість – від 50 грн. за добу) або 
готелях міста (вартість – від 250 грн. за добу). 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Центральноукраїнський національний технічний 
університет 
Кафедра сільськогосподарського машинобудування 
проспект Університетський, 8 
м. Кропивницький 
25006 

 
З повагою, 
оргкомітет Конференції 

mailto:sgm_kntu@ukr.net
mailto:petrenko.dimitriy@gmail.com
http://sgm.kntu.kr.ua/
http://sgm.kntu.kr.ua/

