
Умови оплати участі: 

Для участі в роботі Форуму необхідно 
до 15.10.2021р. перерахувати за кожного 
учасника організаційний внесок (включає: 
оплату організаційних витрат, вартість 
комплекту матеріалів конференції, обіди у 
дні засідань, кава-брейки, участь в урочи-

стій вечері) у розмірі 5999 грн., в т.ч. ПДВ. 
Супроводжуючі особи  можуть брати 

участь в урочистій вечері, оплата - 999 

грн., в т.ч. ПДВ. 

Участь у спеціалізованій виставці чи 

розміщення/розповсюдження реклами, 

інше на Форумі замовляється додатко-
во за договором, відповідно умовам - на 
сайті або у Оргкомітеті. 
 
Розміщення 
Учасники  Форуму  розміщуються в готе-
лях м. Одеса або в гуртожитку ОДАУ че-
рез Оргкомітет. Бронювання Оргкомі-
тетом місць в готелі чи в гуртожитку 
ОДАУ діє при оплаті оргвнеску не пізніше 
10.10.2021 р. 
Проїзд до місця проведення Форуму здій-
снюється учасниками в індивідуальному 
порядку.  

 

ПРИМІТКА: 1.У разі повної або часткової від-
мови від участі в Форумі необхідно повідомити 
організаторів у письмовому вигляді не пізніше, 
ніж за 15 роб. діб до початку Форуму (до 
26.10.21.). Відмова участі у виставці – відповід-
но договору. В іншому випадку сума оплати 
учаснику не повертається. 

 Правила оформлення тез: Для включення 
до збірки матеріалів конференції необхідно 
представити в Оргкомітет тексти тез допо-
відей обсягом до 4 сторінок формату А4, 
підготовлені з використанням текстового 
процесора Word, шрифт Times New Roman, 
розмір 14, інтервал 1,5, усі поля по 25 мм. 

Назва доповіді друкується великими напів-
жирними літерами і вирівнюється по 
центру. Перед назвою доповіді вказати 
УДК. Через 2 інтервали після назви малими 
літерами друкуються прізвища та ініціали 
авторів, потім через 1 інтервал після прі-
звищ вказується назва організації і місто, 
через 2 інтервали - коротка анотація (для 
статей українською та іноземними мовами 
анотація подається російською мовою), че-
рез 2 інтервали - початок тексту. 

Графіки, рисунки і таблиці повинні бути роз-
міщені безпосередньо в тексті. 

Список літератури повинен бути розміще-
ний в кінці тексту. 

Форма подання тез: друковані в 1 екземп-
лярі, та в електронному форматі на носії 
або електронною поштою. 

Форма доповідей - усні повідомлення 

Термін подання тез, замовлень на участь у 

виставці, розташування реклами чи ін.  - до 

10.10.2021р.! 

 

 

 Міністерство освіти та науки України 

 
Національна Академія Аграрних наук  

України 
 

Одеський Державний Аграрний Ун-т 
Інженерна Академія України 

 
Держ. Ун-т «Одеська політехніка», 

кафедра ЮНЕСКО та 
Інноваційна Палата України 

 
І-й Міжнародний форум  

Інноваційні Інженерні Технології в Агро-

Промисловому Комплексі економіки  

(ІІТАПК) 

 

м. Одеса 

17 – 19 листопада 2021 р. 

 

Запрошення 

 



Шановний (а)_____________________ ! 
Одеський Державний Аграрний Універ-
ситет та Інженерна Академія України при 
сприянні Інноваційної Палати України, Мі-
ністерства освіти та науки України, НААН 
України, ВНЗ та підприємств АПК  України  

проводять 17-19 листопада 2021 року 

1-й міжнародний науково-практичний 

Форум з Інноваційних Інженерних Тех-

нологій в АПК, з конференцією та ви-

ставкою включно, - ІІТАПК. Планується 
розглянути «від лану до столу»:  
 Інноваційні технології в рослинництві, 
що включає вирощування агрокультури… та 
кормо виробництво. 

 Фітоенергетика.  

 Інноваційні технології в тваринництві… .  

 Інноваційні технології у галузях, що за-
ймаються первинною переробкою с/г сиро-
вини… . 

 Інноваційні технології в ветеринарній 
медицині. 

 Біотехнології. Біоенергетичні технології. 

 ІТ–технології та кібернетика в АПК.  

 Інноваційне тракторне та с/г машино-
будування.   

 Виробництво мін. добрив,  хімікатів та ін. 

 Інноваційні технології в енергетиці АПК. 

 Інвестиції, сучасні економіка, менедж-
мент та земельні відношення в АПК. 

 Іннов. технології в арх./ буд-ві для АПК. 

 Сучасні вимоги підготовки фахівців АПК. 
--- 

1.У разі повної або часткової відмови від 
участі в Форумі необхідно повідомити ор-
ганізаторів у письмовому вигляді не пізні-
ше, ніж за 15 роб. діб до початку Форуму 
(до 26.10.21.). Відмова участі у виставці – 
відповідно договору. В іншому випадку сума 
оплати учаснику не повертається. 

 Cпівголови Оргкомітету: 

Брошков Михайло Михайлович, 

ректор Одеського Державного  
Агарного Ун-ту, д.вет.н., проф.  
Васильїв Анатолій Йосипович, 

президент Інженерної Академії України,                        
д.т.н., проф., академік ІАУ 

Секретарі Оргкомітету,  

зам. співголів Оргкомітету:  

Данчук Олексій Володимирович, 
проректор по науковій роботі ОДАУ, 
д. вет. н., проф., академік НААН. 

Леонов Олександр Дмитрович, 
голова Одеського відділення ІАУ, 
к.т.н., с.н.с., академік ІАУ.  
                       --- 

Контактна інформація Оргком-ту,  

місце проведення Форуму: 
Україна, 65012, Одеса,  
вул. Пантелеймонівська, 13, 
Одеськ. Держ. Аграрний Ун-тет,  
т./Vib:(+380)66-389-4563,50-047-9687. 
E-mail: agro_expoleon@ukr.net .  
Реєстрація учасників: 
16.11.2021 р. з 09-30 до 18-00, 
17.11.2021 р. з.08-30 до 10-00. 
                       --- 
2. У разі локдауну чи обмежень на 
роботу офлайн, робота Форуму 
буде організована в онлайн. 

                           --- 
      3.Включення доповідей у програму  
      конференції відбуватиметься  
      на основі заповнених  
      реєстраційних карток. 

 
Реєстраційна картка 

Учасника (прохання заповнити та 
представити до Оргкомітету до 
15.10.2021 р.) - 

П.І.Б. або назва підприємства:...     

Посада, вчений ступінь, звання та 

місце роботи (для фіз. особи)…… 

Адреса (із зазначенням пошто-

вого індексу):........................… 

Тел. (з кодом міста)……………..  

Моб. тел., Vib, ін. ….……….......... 

E-mail:....….......................................  

Назва доповіді (зви-

чайна/стендова - залишити необ-

хідне):………………………………… 

Оплата:  

На р/р Оргкомітету перерахована 

сума: ……………………………… 

Дата перерахування: ….………… 

Підпис: _____________________ 

 Прошу включити мене до ре-
єстру розсилки запрошень на 2-й 
міжнародний Форум ІІТАПК у 2022 
році. 
                           --- 
4.Повна інформація і перелік науко-
практичних питань, які мають  
бути розглянуті на Форумі, надано на  
www.osau.edu.ua, www.oooeau.od.uа,   
www.eau.com.ua, www.expoleon.com.ua  
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