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5-6 листопада 2015 року 

Україна, Кіровоград 

X-а Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми конструювання, 

виробництва та експлуатації 
сільськогосподарської техніки» 

   
 Кіровоградський національний технічний університет 

(КНТУ) при підтримці Міністерства освіти і науки України, 
Кіровоградської обласної державної адміністрації та провідних 

підприємств м. Кіровограда з 5 по 6 листопада проводить  

X-у Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми 
конструювання, виробництва та експлуатації сільськогоспо-

дарської техніки». 

  Оргкомітет конференції запрошує прийняти участь у роботі 
конференції вчених, фахівців, провідних спеціалістів та 

керівників підприємств. 

 

Мета конференції 
   Прогнозування тенденцій  світового розвитку досліджень, 

конструювання, виробництва та експлуатації сільськогоспо-

дарської техніки в галузі механізації сільського господарства  
та впровадження нової техніки у виробництво. 

 

Проблематика конференції 
Секція 1.  Конструювання і виробництво с.-г. техніки. 

Моделювання та механіко-технологічні проблеми 

вдосконалення робочих процесів с.-г. машин. 

Секція 2. Механізація переробки та зберігання с.-г. 

продукції. 

Секція 3.  Автоматизація с.-г. виробництва.  
Секція 4. Підвищення надійності машин та технічного 

сервісу в умовах реформування АПК. 
Секція 5.  Тертя і зношування в с.-г. техніці. 
 

Робочі  мови конференції : 
Українська, російська, англійська. 

 

Адреса для листування і місце проведення 

конференції 

   Україна, 25006, м. Кіровоград, 

 пр. Університетський 8, Кіровоградський 

національний технічний університет. 

 

Петренко Дмитро Іванович 
Кафедра сільськогосподарського машинобудування 

Тел.: (0522) 39-04-72, (066) 346-07-25 

Е-mail: petrenko.dimitriy@gmail.com 

 

Магопець Сергій Олександрович 
Кафедра експлуатації та ремонту машин 

Тел.: (0522) 390-519, 390-581 

Т/ф: (0522) 55-92-53 
Е-mail: magserg@ukr.net  

       

Президія оргкомітету 

 

Черновол М.І. – ректор КНТУ, д.т.н., професор, чл.-кор. 

НААН України – голова; 

Свірень М.О. – д.т.н., професор, зав.кафедри СГМ 

КНТУ – заступник голови; 

Адамчук В.В. – д.т.н., академік НААНУ, директор ННЦ 

"ІМЕСГ" – співголова; 

Войтюк Д.Г. – к.т.н., професор, чл.-кор. НААНУ, 

професор НУБіП України – співголова; 

Булгаков В.М. –  д.т.н., професор, академік НААНУ, 

професор НУБіП України – співголова; 

Тіщенко Л.М. – д.т.н., професор, академік НААНУ, 

ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка – співголова. 

 

Члени оргкомітету 

 
Сидорчук О.В – д.т.н., професор, чл.-кор НААНУ, ННЦ 

"ІМЕСГ"; 
Шевченко І.А. – д.т.н., професор, чл.-кор. НААНУ, 

директор Інституту олійних культур НААН; 
Кравчук В.І. –    д.т.н., професор, чл.-кор. НААНУ; 

директор Укр.НДІПВТ ім. Л.Погорілого; 
Кушнарьов А.С. – д.т.н., професор, чл.-кор. НААНУ, 

Укр.НДІПВТ ім. Л.Погорілого; 
Сало В.М. – д.т.н., професор, КНТУ; 
Кропівний В.М. – к.т.н., професор, перший проректор 

КНТУ; 
Левченко О.М. – д.е.н., професор, академік Академії 

економічних наук України, проректор з наукової 
роботи КНТУ; 

Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, д.т.н., професор, Польща;  

Vladimir Jurcha – д.т.н., професор, Dean of Czech 
Agrarian University, Чехія; 

Кюрчев В.М. – д.т.н., професор, ректор ТДАТУ; 
Надикто В.Т. – д.т.н., професор, чл.-кор. НААНУ, 

проректор з наукової роботи ТДАТУ; 
Рибак Т.І. – д.т.н., професор, ТНТУ ім.І.Пулюя; 
Бойко А.І. – д.т.н., професор, НУБіП України; 
Аніскевич Л.В. – д.т.н., професор, НУБіП України; 
Пастухов В.І. – д.т.н., професор, ХНТУСГ  ім. П.Василенка; 
Сідашенко О.І. – к.т.н., професор, ХНТУСГ  

ім. П.Василенка; 
Бакум М.В. – к.т.н., професор, ХНТУСГ ім. П.Василенка; 
Войтов В.А. – д.т.н., професор, ХНТУСГ ім. П. Василенка; 
Ветохін В.І. – д.т.н., професор, НТУ України 

«Київський політехнічний інститут» 

Паламарчук І.П. – д.т.н., професор, ВНАУ; 

Савуляк В.І. – д.т.н., професор, ВНТУ; 

Дідух В.Ф. – д.т.н., професор, ЛНАУ; 

Диха А.В. – д.т.н., професор, ХНУ; 
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Посвятенко Е.К. – д.т.н., професор, Національний 
транспортний університет, м. Київ; 

Бойко Л.Й. – д.т.н., доцент, ДНЗ «Об'єднаний інститут 
машинобудування НАН Білорусі», м. Мінськ, 
Білорусь;  

Мельник Ю.В. – д.т.н., професор, Державний аграрний 
університет Молдови, м. Кишинів; 

Janusz Nowak – д.т.н., професор, Katedra Eksploatacji 
Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, 
Польща; 

Лобачевський Я.П. – д.т.н., професор, ФДБНЗ 
"Всеросійський науково-дослідний інститут 
механізації сільського господарства", м. Москва, 
Російська Федерація; 

Аулін В.В. – д.т.н., професор, КНТУ; 

Петренко М.М. – к.т.н., професор, КНТУ; 

Магопець С.О. – к.т.н., доцент, КНТУ; 

Васильковський О.М. – к.т.н., доц., КНТУ; 

Лещенко С.М. – к.т.н., доц., КНТУ; 

Петренко Д.І. – к.т.н., доц., КНТУ; 

Амосов В.В. – к.т.н., доц., КНТУ; 

 

Ключові дати 
 

10.10.2015 р. – Відправка заявки на участь і тези 

доповіді. 

20.10.2015 р. – Відправка ксерокопії документу про 

сплату організаційного внеску. 

Підтвердження участі у конференції. 

06.11.2015 р. – Відправка тексту статті до 

матеріалів фахового збірника 

наукових праць, ксерокопії документу 

про сплату за публікацію. 

05-06.11.2015 р. – Проведення конференції. 

 

Регламент конференції 
 

5 листопада   

8.00 - 9.30 – Реєстрація учасників конференції. 

10.00 - 13.00 
– Відкриття конференції. Пленарне 

засідання. 

13.00 - 14.00 – Перерва. 

14.00 - 17.00 – Робота в секціях. 

 

6 листопада 
9.00 - 12.00 – Секційні засідання. 

12.00 - 13.00 – Підведення підсумків роботи. 

13.00 - 14.00 – Перерва. 

14.30 – 17.00 
– Екскурсія на підприємства м. 

Кіровограда 

Видання матеріалів конференції 

Передбачається публікація матеріалів конференції у 

електронному збірнику тез доповідей. 

 

Тези доповідей та заявки приймаються: 

Васильковський Олексій Михайлович 

Тел.: (0522) 39-04-72, (066) 770-74-83 

E-mail: olexa74@ukr.net 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

– обсяг тез – 1-2 повні сторінки формату А4;  

– всі поля 25 мм;  

– текст – шрифтом  Times New Roman; 

– розмір 12 пт; 

– інтервал – 1,0. 

Тези повинні мати таку структуру: 

– вступ;  

– постановка проблеми;  

– розв’язання проблеми;  

– висновок. 

Порядок розташування матеріалів: 

– УДК з лівого краю (12 пт, напівжирний); 

– назва по центру (20 пт); 

– ініціали, прізвище, автора (співавторів), вчене 

звання, ступінь по правому краю (12 пт); 

– назва ВНЗ по правому краю (12 пт, курсивом); 

– текст (через 1,0 інтервал); 

Оплата за участь у конференції 

Для участі в роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції необхідно перерахувати організаційний 

внесок у сумі 140 гривень. В організаційний внесок 

включаються витрати на проведення конференції та 

видання її матеріалів.  

 

Приймаємо статті до публікації у фаховому 

Загальнодержавному міжвідомчому науково-

технічному збірнику «Конструювання, виробництво 

та експлуатація сільськогосподарських машин», 

термін подання до 6 листопада (оплата за публікацію 

160 грн. окремо). Вимоги оформлення статей та зразок  

розміщені на офіційному сайті КНТУ: 

http://mapiea.kntu.kr.ua/ 

 

Оплата за публікацію статті у фаховому збірнику 
З питання оплати публікації у фаховому збірнику та 

уточнення вимог до оформлення статей звертатись до 
фахівця методично-організаційного відділу Будулатій 
Влади Вікторівни за телефоном +38(095) 938-66-19 або 
+38 (0522) 55-10-49 

 

 

 

Заявка  

на участь у конференції 

 

Прізвище ___________________________________ 

Ім’я          ___________________________________ 

По-батькові _________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ___________________ 

____________________________________________ 

Посада  _____________________________________ 

____________________________________________ 

Назва організації (повна та скорочена)______________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Поштова адреса_______________________________ 

____________________________________________ 

Секція_________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон/факс ________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

Тема доповіді, статті __________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Необхідні технічні засоби _______________________ 

_______________________________________________ 

Бронування житла (гуртожиток або готель)_________ 

__________________________________________ 

 

Дата ______________              Підпис _____________  
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