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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 
Оргкомітет Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» повідомляє про проведення  
VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»,  
яка відбудеться 22‒23 квітня 2021 року. 

Метою конференції є : висвітлення та обговорення актуальних теоретичних і 
практичних питань, пов’язаних із розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні 
та за її межами в контексті світових досягнень науки й техніки; консолідація зусиль для 
розвитку інноваційних напрямів у матеріалознавстві, технологіях виробництва товарів, у 
підвищенні якості та безпечності товарів; удосконалення системи технічного регулювання; 
упровадження сучасних підходів до підготовки фахівців та ін. 

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів закладів вищої 
освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами 
матеріалознавства та товарознавства. 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 
1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства. 
2. Управління асортиментом, якістю та безпечністю товарів і послуг.  
3. Проблеми технічного регулювання. 
4. Теоретичні та практичні аспекти застосування біотехнологій. 
5. Взаємодія в системі «Вища освіта – ринок праці». 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 
О. О. Нестуля, голова комітету, д. і. н., професор, ректор Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ); 
А. А. Мазаракі, д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-
економічного університету, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, 
заслужений діяч науки і техніки України; 
О. В. Черевко, д. е. н., професор, ректор Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького; 
П. О. Куцик, к. е. н., професор, ректор Львівського торгово-економічного університету; 
С. М. Лєбєдєва, д. е. н., професор, ректор Білоруського торгово-економічного університету 
споживчої кооперації (Республіка Білорусь); 
Е. Б. Сидиков, д. і. н., професор, ректор Євразійського національного університету імені Л. 
М. Гумільова;  
Л. А. Шавга, д. е. н., професор, ректор Кооперативно-торгового університету Молдови 
(Республіка Молдова); 
Х. Н. Факєров, д. е. н., професор, ректор Таджицького державного університету комерції. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
О. В. Манжура, голова  комітету, д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 
ПУЕТ; 

Т. В. Сахно, заступник голови комітету, д. х. н., с. н. с., професор кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи ПУЕТ; 

А. О. Семенов, заступник голови комітету, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри 

товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ПУЕТ. 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 
Г. О. Бірта, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, 
експертизи та митної справи ПУЕТ; 

О. О. Іщенко, д. х. н., професор, завідувач відділу Інституту органічної хімії НАНУ, член-

кореспондент НАНУ;  



С. Я. Кучмій, д. х. н., професор, завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії 

імені Л. В. Писаржевського НАНУ, член-кореспондент НАНУ;  

Н. Н. Барашков, д. х. н., професор, директор із наукової роботи MICRO-TRACERS Inc. 

Сан-Франциско (США);  

Н. В. Мережко, д. т. н., професор, завідувач кафедри товарознавства та експертизи 

непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету, 

академік Української технологічної академії;  

Б. П. Мінаєв, д. х. н., професор, завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, заслужений діяч 

науки і техніки України;  

Г. І. Довбешко, д. ф.-м. н., професор, керівник відділу біологічних систем Інституту фізики 

НАНУ;  

І. С. Іргібаєва, д. х. н., професор, професор кафедри хімії Євразійського національного 

університету імені Л. М. Гумільова (Республіка Казахстан);  

Н. І. Остапенко, д. ф.-м. н., професор, Інститут фізики НАНУ;  

Г. В. Баришніков, РhD, Вища королівська технічна школа Стокгольму (Швеція); 

Л. М. Губа, к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та 

митної справи ПУЕТ; 

Ю. О. Басова, к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та 

митної справи ПУЕТ; 

Ю. Г. Бургу, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та 

митної справи ПУЕТ; 

О. О. Горячова, к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи 

та митної справи ПУЕТ; 

М. М. Іващенко, директор навчально-наукового інформаційного центру ПУЕТ; 

Л. М. Діденко, директор Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу ПУЕТ; 

В. В. Сарапин, завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ. 

 

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦЇЇ 
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті http://www.tpt.puet.edu.ua.  
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей 

учасників конференції та надіслано за вказаною в заявці адресою.  
                                   

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ  
Участь у конференції безкоштовна. Збірник матеріалів та сертифікат в електронному 

варіанті буде розіслано всім учасникам.  
Для публікації тез у збірнику та включення доповідей до програми конференції 

необхідно в термін до 20 квітня 2021 року надіслати заявку й тези на електронну адресу 
оргкомітету:  

tbems.puet@gmail.com 
Підтвердження про одержання матеріалів буде повідомлено авторам протягом трьох 

робочих днів. 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів покладається на авторів. 
За бажанням учасників під час роботи конференції можна подати наукову статтю для 

публікації в журналі «Науковий вісник ПУЕТ» (серія «Технічні науки»).  
З вимогами до оформлення наукової статті можна ознайомитися за посиланням: 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pd
f 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Обсяг тез ‒ до 3-х повних сторінок формату А5, виконаних комп’ютерним способом, 
текстовий редактор ‒ Word for Windows. Міжрядковий інтервал – одинарний, абзац 
0,5 см. Поля дзеркальні: верхнє та нижнє – 10 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм. Шрифт – 
Times New Roman. Розмір кегля – 11. 

2. Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора розміщуються у правій частині 
аркуша, нижче (під прізвищем) – назва установи, країна, електронна адреса, через два 
інтервали – назва тез великими літерами, через інтервал – текст тез. 

3. Графічні матеріали мають бути вмонтованими в текст. 
4. Математичні формули мають бути введені в редактор формул Microsoft Equation 3.0. 

Діаграми – редактор Microsoft Ехсеl. 
5. Обов’язкова наявність Списку використаних інформаційних джерел. Оформлення 

відповідно до встановлених вимог, розмір кегля – 9. 
6. Роботи, які не відповідають вимогам або надані із запізненням, не будуть розглянуті. 
7. Відправлені матеріали (тези, заявка) потрібно називати: номер секції, прізвище й вид 

документа. Наприклад: 1_Іваненко_тези, 1_Іваненко_заявка. 
 

 
КОНТАКТИ: 

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL 
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
м. Полтава, вул. Коваля, 3, 36014 
 
Доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, к. т. н. 
Горячова Олена Олександрівна 
тел. +38 050 0652506 
tbems.puet@gmail.com 
 
факс університету (0532) 500-222 
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» 

 

Прізвище _____________________________________________________________________  

Ім’я (повністю) ________________________________________________________________  

По батькові (повністю) _________________________________________________________  

Місце роботи (повністю) ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Посада _______________________________________________________________________  

Науковий ступінь та вчене звання ________________________________________________  

Назва доповіді _________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Тематичний напрям ____________________________________________________________  

Контакти: 

телефон, e-mail для отримання збірника тез та сертифіката ___________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Підпис учасника ______________________  

 


