Адреса місця проведення семінару:
54020, м. Миколаїв,
вул. Карпенка, 73,
Факультет ТВППТСБ,
Навчальний корпус № 1
Миколаївський національний аграрний
університет

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

24 жовтня (четвер)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ

Заїзд та реєстрація учасників семінару,
ознайомлення з кафедрами університету та
містом.

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ

25 жовтня (пʼятниця)
Проїзд у м. Миколаїв: від залізничного та
автовокзалу – маршрутним таксі № 8, 21 у
напрямку
«Намив»
до
зупинки
«Водопровідна».
Голова організаційного комітету:
Шебанін В.С. – ректор, доктор техн. наук,
професор, академік НААН України, академік
АНВО України.
Голова наукового комітету:
Гиль М.І. – декан факультету технології
виробництва
і
переробки
продукції
тваринництва,
стандартизації
та
біотехнології, доктор с.-г. наук, професор,
академік АНВО України, член НААН
України.
Співголова наукового комітету:
Підпала Т.В. – завідувач кафедри технології
переробки, стандартизації і сертифікації
продукції тваринництва Миколаївського
НАУ, доктор с.-г. наук, професор.
Регламент роботи семінару:
Доповіді – до 10 хвилин.
Повідомлення – до 7 хвилин.
Виступи в обговоренні – до 5 хвилин.

Пленарне засідання (о 1000), робота в секціях.
Презентація продукції молокопереробного
підприємства ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»,
м. Миколаїв

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

26 жовтня (субота)
Від’їзд учасників конференції.
СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У
СЕМІНАРІ!

Щиро вдячні, якщо Ви ознайомите з цією
інформацією своїх колег, зацікавлених в
участі у нашому семінарі

з нагоди 35-ї річниці утворення
факультету «Технології виробництва і переробки
продукції тваринництва, стандартизації та
біотехнології»

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
СЕМІНАР

«Інноваційні технології

переробної промисловості:
проблеми і перспективи»
25 жовтня 2019 року

ЗАПРОШЕННЯ
Семінар зареєстровано в Українському ІНТЕІ
(свідоцтво № 30 від 23 січня 2019 р.)

Миколаїв – 2019

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Регіонального науково-практичного семінару
з інноваційних технологій переробної
промисловості, який відбудеться на базі
Миколаївського національного аграрного
університету.
Мета
семінару:
визначення
ролі
інноваційних технологічних рішень у
переробній промисловості, узагальнення
досвіду
переробної
промисловості
з
виробництва якісної продукції.
Робочі мови семінару – українська та
англійська.
Для
участі
у
роботі
семінару
запрошуються: співробітники навчальнонаукових,
науково-дослідних
закладів,
докторанти,
аспіранти,
магістранти,
керівники
і
спеціалісти
переробних
підприємств.
НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ:
1. Технологічне обладнання переробної
промисловості.
2. Інноваційні технології переробної
промисловості.
3. Контроль якості сировини і готової
продукції та ветеринарні аспекти в
переробній промисловості.
Науково-практичні
матеріали
можна
буде надрукувати у збірнику «Вісник
аграрної
науки
Причорномор’я»,
(DOI: 10.31521/2313-092X), який входить до

переліку наукових фахових видань України
(сільськогосподарські науки) ISSN 2313092X (Print), ISSN 2411-9199 (Online), Index
Copernicus: ICV 2016 : 44.05.
Інформацію про свою згоду щодо участі
в роботі регіонального науково-практичного
семінару та матеріали просимо надсилати до
18 вересня 2019 року (за датою штемпеля
почтового відділення) на адресу:
54020 Україна, м. Миколаїв, вул. Георгія
Гонгадзе, 9, Миколаївський національний
аграрний
університет,
факультет
ТВППТСБ, проф. Гиль М.І.
Матеріали доповідей або повідомлень
просимо подавати в друкованому (формат
А4) і електронному вигляді (на CD-диску),
обсягом не менше 6 сторінок. Примірник
тексту статті має бути підписаний авторами.
Обов’язково додається: рецензія доктора
наук; квитанція про оплату, реєстраційна
картка учасника.
Вимоги до публікування статей у
Віснику аграрної науки Причорномор’я
Миколаївського національного аграрного
університету
можна
подивитися
за
посиланням https://visnyk.mnau.edu.ua/
Рекламні послуги та вартість презентації
продукції фірм – за домовленістю.

Оплата за публікацію статті обсягом
10-12 стор., оформленої відповідно до
вимог оформлення рукопису – 500 грн. У
разі перевищення обсягу 12 стор.
додатково сплачується 40 грн за кожну
додаткову сторінку. Оргвнесок за участь
у семінарі – 200 грн. Оплату здійснювати
на рахунок:
ММБФ «Університет ХХІ століття»
р/р 26009010253704,
ПАТ «БАНК ВОСТОК, м. Дніпро
МФО 307123
ЄДРПОУ 25993025.
Призначення платежу – «Благодійна
допомога на статутні цілі» (копія чека
про оплату надсилається разом зі
статтею).
Проживання учасників семінару – у
готелі університету. Вартість одного
ліжко-місця – від 135 грн. за добу.
Бронювання місць у готелі телефон –
+38(0512) 42-42-63
Харчування: в умовах готелю за
місцем проживання, а також у
комплексі
загального
харчування
МНАУ та їдальні підприємства
(у день семінару).
Довідки за контактами:
Деканат факультету ТВППТСБ
факс / телефон – (0512) 34-30-57
Підпала Тетяна Василівна
моб. тел. – (050) 807-99-94
e-mail: pidpala@mnau.edu.ua

