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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

і торгівлі» повідомляє про проведення  
ІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»,  
яка відбудеться 25-26 березня 2015 року 

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

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних 
закладів, 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. Інновації у товарознавстві. 

3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг. 

4. Маркетингові аспекти товарознавства. 

5. Проблеми технічного регулювання. 

6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці». 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Нестуля О.О., ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.і.н.,  
професор; голова програмного комітету; 
Мазаракі А.А., ректор Київського національного торговельно-економічного університету, 
дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки 
України, д.е.н., професор; 
Лебедєва С.М., ректор Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, 
д.е.н., професор; 
Сидиков Е.Б., ректор Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова, д.і.н., 
професор; 
Шавга Л.А., ректор кооперативно-торгового університету Молдови, д.е.н., професор; 
Теплов В.И., ректор Бєлгородського університету кооперації, економіки і права, д.е.н., 
професор. 

Організаційний комітет: 
Карпенко О.В., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н., професор, голова організаційного 
комітету; 
Кожушко Г.М., професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», д.т.н., професор, заступник голови 
організаційного комітету; 
Сахно Т.В., старший науковий співробітник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі», д.х.н., професор, заступник голови організаційного комітету; 
Барашков Н.Н., директор з наукової роботи MICRO TRACERS Inc. Сан-Франциско (США), 
д.х.н., професор; 
Володарський А.В., Нью-Йорк (США), д.т.н., професор; 
Довбешко Г.І., керівник відділу біологічних систем Інституту Фізики НАНУ, д.ф.-м.н , 
професор; 
Іргібаєва І.С., професор кафедри хімії Євразійського національного університету 
ім.Л.М. Гумільова, д.х.н., професор; 
Кучмій С.Я., завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 
України, член-кореспондент НАН України, д.х.н., професор; 

http://old.knteu.kiev.ua/rukovodctvo.php


Мережко Н.В., завідувач кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів 
Київського національного торговельно-економічного університету, академік Української 
технологічної академії, д.т.н., професор; 
Остапенко Н.І., відділ фотоактивності Інституту Фізики НАНУ, д.ф.-м.н., професор;  
Сахно Ю.Е., Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Chimica, PhD; 
Сицко В.Є., завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів Білоруського торгово-
економічного університету споживчої кооперації, д.т.н., професор; 
Сорокін В.М., заступник директора з наукової роботи Інституту фізики  
напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, д.т.н., професор;  
Хатіпов С.А., завідувач лабораторії ФДУП «Науково-дослідний фізико-хімічний інститут 
ім. Л.Я. Карпова», д.ф.-м.н.; 
Шерстюк В.П., заступник директора з міжнародного співробітництва Видавничо-
поліграфічного інституту Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут", заслужений винахідник України, д.х.н., професор. 

 

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦЇЇ 
 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті http://www.tnt.uccu.org.ua.  
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей 

учасників конференції та надіслано за вказаною у заявці адресою.  
                                   

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ  
 

Для компенсації витрат, пов’язаних з підготовкою та виданням матеріалів 
конференції і їх розсилкою, необхідно перерахувати за кожну публікацію: 

‒  для учасників з України – 100 грн. Реквізити: рахунковий рахунок 
26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ОКПО 01597997. 
Отримувач платежу: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

‒  для учасників з інших країн – 10 дол. США. Реквізити: BENEFICIARY BANK: 
CWIFT: UKRSUAUX, AKB UKRSOTSBANK, KIEV. CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE 
BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK. SWIFT: BKTRUS33, CORRESPONDENT 
ACCOUNT NUMBER – 04094040. BENEFICIARY: ac. 26006000085833. Poltava University of 
Economics and Trade. 

З поміткою: за організацію конференції «Сучасне матеріалознавство та 
товарознавство: теорія, практика, освіта» (П.І.П. учасника).  

Збірник матеріалів інтернет-конференції в електронному варіанті буде розіслано 
всім учасникам. Оплата за компенсацію витрат, пов’язаних з виданням та розсилкою 
збірника проводиться лише за умови замовлення його друкованого варіанту. 

Для публікації тез у збірнику і включення доповідей до програми конференції 
необхідно в термін  до  15 березня 2015 року надіслати заявку, тези, копію платіжного 
доручення на електронну адресу оргкомітету:  

tovarovedkafedra@mail.ru 

Підтвердження про одержання матеріалів буде повідомлено авторам протягом двох 
робочих днів. 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
Для обговорення проблемних питань за визначеними тематичними напрямами буде 

відкрито форум за адресою http://www.tnt.uccu.org.ua 
 

Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів покладається на авторів. 
За бажанням учасників під час роботи конференції можна подати керівникам секцій 

наукову статтю для публікації у журналі „Науковий вісник ПУЕТ” (серія Технічні науки). З 
вимогами до оформлення наукової статті можна ознайомитись на сторінці сайту  
університету: http://puet.edu.ua 

http://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: верхнє та нижнє – 10 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм. Шрифт – Times 
New Roman. Розмір кегля – 11. 

2. Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора розміщуються у правій 
частині аркуша, нижче (під прізвищем) – назва установи і місто, через два інтервали – 
назва тез великими літерами, через інтервал – текст тез. 

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

Діаграми – редактор Microsoft Ехсеl. 
5. Обов’язкова наявність списку використаних джерел. Оформлення: розмір кегля - 9, по 

порядку одним рядком, курсивом. 
6. До тез прикладається заявка учасника.  
7. Роботи, які не відповідають вимогам або надані із запізненням, не будуть розглянуті. 

 

КОНТАКТИ: 
АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
м. Полтава, вул.. Коваля, 3, 36014 
 
Професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів  
Кожушко Григорій Мефодійович  
тел.  (05322) 2-17-75, +38 050 614 68 93 
 
Науковий співробітник науково-технічного центру Дугніст Ліна Віталіївна  
(05322) 2-17-75 

tovarovedkafedra@mail.ru, linatsingud@mail.ru 

 
Завідувач науково-організаційного відділу університету Коливушка Наталія Іванівна 
тел.     (0532) 56-37-03  
факс   університету (0532) 500-222 
 

УСІМ УЧАСНИКАМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ НАДІСЛАНИЙ  

ЗБІРНИК ТЕЗ  
 

ЗАЯВКА 
на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

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

Прізвище ____________________________________________________________________________  

Ім’я _________________________________________________________________________________  

По-батькові __________________________________________________________________________  

Місце роботи _________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Посада ______________________________________________________________________________  

Науковий ступінь та вчене звання ________________________________________________________  

Назва доповіді ________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Тематичний напрям ___________________________________________________________________  

Контакти: 

телефон, e-mail  ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Адреса для отримання збірника тез ______________________________________________________  
 

Планую взяти участь у форумі (потрібне підкреслити): 
- ТАК 

- НІ 

 Підпис учасника _________________________  

mailto:tovarovedkafedra@mail.ru

