
Основні напрямки роботи
конференції:

1. Агрологістика і управління ланцюгами
постачань.

2.  Фінанси,  банківська  справа  і
страхування.

3. Маркетинг і менеджмент.

4. Транспортні технології і логістика.

5. Організація безпеки дорожнього руху.

6. Соціально-поведінкові науки.

7.  Міжнародні  економічні  відносини  та
туристичний бізнес.

8.  Деревооброблювальні  технології  та
системотехніка лісового комплексу.

9. Галузеве машинобудування.

10. Харчові технології.

11. Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка.

12. Агроінженерія. 

Студентське  наукове  товариство
факультету  технологічних  систем  і
логістики  Харківського  національного
технічного  університету  сільського
господарства  імені  Петра  Василенка
запрошує  студентів  закладів  вищої  освіти
взяти участь у роботі

І Всеукраїнської студентської науково-
практичної конференції

«Теорія і практика сучасної науки очима
молоді»,

яка відбудеться 27 березня 2020 року .

Робочі мови конференції: українська,
російська.

Доповідачі отримають сертифікат
учасника конференції.

За результатами роботи конференції буде
видано збірник матеріалів конференції в

електронному вигляді

Регламент роботи:
9.30 – реєстрація учасників
10.00 – початок роботи
12.00 – перерва на каву-брейк
12.30 – підведення підсумків роботи

Адреса оргкомітету конференції:
м. Харків,

проспект Ювілейний, 65 –г, к. 210
т. 050-402-04-50 - Ларіна Тетяна Федорівна
Електронна адреса: kaf  .  agrologist  @  ukr  .  net  
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Для  участі  в  конференції  необхідно
до 21 березня 2020 року  подати на електронну
адресу:

1) заявку на участь у конференції;
2) тези доповідей, оформлені відповідно

до вимог.

Заявка має містити:
1. Назву закладу вищої освіти.
2. Тему доповіді.
2. Інформацію, що стосується доповідача

(П.І.Б., курс).
3. Інформацію, що стосується наукового

керівника (П.І.Б., наукова ступінь, вчене звання,
посада).

4. Необхідні технічні засоби.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються  тези  доповідей  обсягом  до
2 сторінок, надруковані у текстовому редакторі
Microsoft  Word,  шрифт  Times  New  Roman,
14 пт., міжрядковий інтервал - одинарний, поля:
верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, праве і ліве – 2 см.,
абзац – 1,25.

Матеріали  тез  доповідей  повинні  бути
ретельно  відредаговані  авторами.
Відповідальність  за  зміст  та  оформлення
матеріалів несе автор.

Оргкомітет конференції залишає за собою
право відхилити матеріали, які не відповідають
напряму  конференції  та  вимогам  щодо  їх
оформлення.

Приклад оформлення тез (14 кегель)

Валентина Петрівна МОРОЗ,
студентка групи 23-ТТ
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені 
Петра Василенка

Науковий керівник – ЛАРІНА Тетяна 
Федорівна, доктор економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри агрологістики і 
управління ланцюгами постачань 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені 
Петра Василенка

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ
ГРОМАДИ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

Зв'язок  між  процесом  створення
об’єднаних  територіальних  громад  і
модернізацією  сільськогосподарських
підприємств…..

Список бібліографічних посилань
1.
2.

Організаційний комітет
- Голова –  к.т.н.,  доц.,  декан  факультету

технологічних систем і логістики ХНТУГС імені
Петра Василенка Кравцов А.Г.

- Модератор –  д.е.н.,  доц.,  зав.  кафедри
агрологістики і управління ланцюгами постачань
ХНТУГС імені Петра Василенка Ларіна Т.Ф.

- ВойтовВ.А., д.т.н.,  проф.,  завідувач
кафедри  транспортних  технологій  і  логістики
ХНТУГС імені Петра Василенка

- Суска  А.А.,  д.е.н.,  доцент,  завідувач
кафедри  деревооброблювальних  технологій   і
системотехніки  лісового  комплексу  ХНТУГС
імені Петра Василенка 

- Аулін  В.В. –  д.т.н.,  проф.,  професор
кафедри  експлуатації  та  ремонту  машин
Центральнокраїнського НТУ

- Борак К.В. - к.т.н., заступник директора з
навчальної  роботи  Житомирського
агротехнічного коледжу

- Савченко  В.М.,  к.т.н.,  доц,  зав.  кафедри
машиновикористання,  мобільної  енергетики  та
сервісу  технологічних  систем  Житомирського
національного агроекологічного університету

- Великодний Д.  О. –  к.т.н.,  доц.,  голова
ЦК  організації  перевезень  та  безпеки  руху  на
автотранспорті  Автотранспортного  коледжу
Державного  вищого  начального  закладу
«Криворізький національний університет» 

- Бережна  Н.Г.,  к.т.н., доц. кафедри
транспортних  технологій  і  логістики  ХНТУГС
імені Петра Василенка

- Горяїнов О.М.,  к.т.н., доц., доц. кафедри
транспортних  технологій  і  логістики  ХНТУГС
імені Петра Василенка

- Фурса В.А. – к.е.н., доц., доцент кафедри
правового забезпечення господарської  діяльності
ХНУВС

- Болотна  О.В.,  к.е.н.,  доц.,  доц.  кафедри
маркетингу  та  менеджменту
зовнішньоекономічної  діяльності  ХНУ  ім. В.Н.
Каразіна 

- Євтушенко  О.В.,  к.е.н.,  доц.,  доцент
кафедри туристичного бізнесу та  країнознавства
ХНУ ім. В.Н. Каразіна

- Кутья  О.В.,  викладач  кафедри
транспортних  технологій  і  логістики  ХНТУГС
імені Петра Василенка

З повагою, оргкомітет конференції


