
Вимоги до оформлення матеріалів наведені на сайті 

http://conference.metalcontrol.com.ua/ 
 

для міжнародного журналу Польської академії наук 

«MOTROL»: ЗАВАНТАЖИТИ 

для журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та тра-

нспортного комплексів»: ЗАВАНТАЖИТИ 
 

Для публікації у Віснику ХНТУСГ стаття повинна бу-
ти друкованим текстом (одинарний інтервал), який має 

бути представлений в електронному вигляді і підготов-

лений в редакторі Місгоsoft Word для Windows .  
Додаткова інформація: ЗАВАНТАЖИТИ. 

Формат паперу - А4. Сторінки не нумерувати. 

Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту - 14 пт. 
Поля  – 2,0 см. 

Перший рядок — індекс УДК, з лівого краю, напівжи-

рними. 
Пропустити один рядок. 

Назва статті - прописними напівжирними літерами, по 

центру. 

Пропустити один рядок. 
Прізвище, ініціали автора та наукове звання - напівжи-

рними літерами, по центру. 

Назва організації - в круглих дужках, курсивом, по центру. 
Пропустити один рядок. 

Текст анотації мовою статті, (обсяг 2-3 речення) - по 

ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см, курсивом.  
Пропустити один рядок. 

Основний текст статті - по ширині, відступ першої 

строки абзацу 1,25 см. 
Графічні матеріали (*.jpg.) повинні бути розміщені по 

центру статті. Нумерація та підписи — по центру за зразком: 

Рисунок 1 - Схема роботи пристрою .... 

Назви та нумерація таблиць - по центру за зразком: 
Таблиця 1 - Результати розрахунку .... 

Формули повинні бути набрані у Місгоsoft Equation 3,0, ви-

рівняні по центру, номера формул вирівняні по правому краю.  
В кінці статті: список літератури, анотації іншими ро-

бочими мовами конференції, які повинні містити назву 

статті (окремий рядок), прізвище та ініціали автора напі-
вжирними літерами по центру (окремий рядок) та стис-

лий зміст не більш як у 2-3 реченнях. 

Назви «Список літератури», «Аннотация», «Abstract», 
«Анотація» - друкувати напівжирними літерами, по ліво-

му краю. Між ними та текстом, який був попереду та слі-

дує далі, пропускати рядок. Назва статті в анотаціях - 

напівжирними літерами, по центру. На наступному рядку 
- прізвище автора, по центру. 

Текст анотацій - курсивом, по ширині, відступ першої 

строки абзацу 1,25 см . 

Видання матеріалів конференцій у Вісниках 
ХНТУСГ буде здійснено до початку її роботи. 

Вартість публікації статті (за сторінку) у Вісни-
ку ХНТУСГ – 40 грн, у журналах «Технічний сер-
віс агропромислового, лісового та транспортного 
комплексів» - безкоштовно. Оплата за публікацію 
статей проводиться за вказаними реквізитами (у 
призначенні платежу вказати: «За видання нау-
ково-технічних видань (Вісник ХНТУСГ №___)» 
та П.І.Б. авторів). 

Транспортне сполучення 
Проїхати до навчально - наукового інституту 

технічного сервісу ХНТУСГ ім. П. Василенка 
(м. Харків, пр. Московський, 45) можна: 

від станції метрополітену “Площа Конститу-
ції” трамваєм № 5, 6 до зупинки  
“Майдан Героїв Небесної Сотні”. 
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МАШИН»  

 

 
 

Присвячується 25-річчю 
ННІ технічного сервісу 

 
 

24-25 березня 2016 року 
 

Харків, Україна 

Отримувач платежу:  
БО «БФ випускників ХНТУСГ 
ім. П. Василенка» 
Рахунок отримувача: 
26005052327647 
Код ЄДРПОУ: 39139105 
Харківська філія ПАТ КБ 
«ПриватБанк» м. Харків 
МФО 351533 
Призначення платежу: 
Благодійний внесок конфере-
нція ННІ ТС, без ПДВ 

Квита-
нція про 
оплату 
додається 
до мате-
ріалів пу-
блікації 

* 
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Шановні колеги! 
Повідомляємо Вам що міжнародна наукова сесія 

відбудеться з «24» по «25» березня 2016 року в 
м. Харкові на базі ННІ технічного сервісу Харківсь-
кого національного технічного університету сільсь-
кого господарства імені Петра Василенка. 

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі на-
укової сесії вчених, фахівців, провідних спеціалістів, 
практиків та керівників підприємств. 

До складу наукової сесії входять 
Міжнародні науково-практичні конференції: 
1. Сучасні напрямки вдосконалення технічних 

систем і технологій у тваринництві. 
2. Технічний сервіс машин для рослинництва. 
3. Технологічні системи ремонтного виробництва. 
4. Деревооброблювальні технології та системоте-

хніка лісового комплексу. Транспортні технології. 

Робочі мови конференції – українська,  
російська та англійська. 

Матеріали наукової сесії за бажанням авторів 
будуть опубліковані в журналі «Технічний сервіс 
агропромислового, лісового та транспортного компле-
ксів» (публікації безкоштовні), в 4-х тематичних ви-
пусках Вісника ХНТУСГ, який включено до пере-
ліку фахових видань МОН України та у міжнаро-
дному журналі Польської академії наук 
«MOTROL» та рекомендовані до друку. 

Перелік видань:  
- «Технічні системи і технології тваринництва»(№168) 
Тел.: (057) 732-99-65, Е-mail: kaf_mtf@ukr.net  
Відп. Русальов Олександр Михайлович 
- «Технічний сервіс машин для рослинництва» (№169) 

Тел.:(057) 732-42-03, Е-mail: bleznyuk@ukr.net 
Відп. Блезнюк Олег Володимирович 
- «Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обла-
днання у ремонтному виробництві» (№170) 

Тел.: (057) 732-73-28, Е-mail: kafrm@yandex.ru  
Відп. Марченко Михайло Валентинович 

- «Деревооброблювальні технології та системотехніка 
лісового комплексу. Транспортні технології» (№171) 

Тел.: (0572) 62-21-25, Е-mail: kafolk@bigmir.net 
Відп. Саблина Марія Олександрівна 

Нагадуємо, що статті повинні відповідати вимогам Міністерс-
тва освіти і науки України. Для прискорення роботи редакцій 
при листуванні обов’язково вказуйте номер Вісника ХНТУСГ. 

 

 
Оргкомітет конференції 

Голова оргкомітету 

Тіщенко Леонід Миколайович, академік УААН, ректор 

ХНТУСГ, доктор техн. наук, професор  

Члени оргкомітету 
Войтов Віктор Анатолійович, перший заступник голови 

оргкомітету, проректор ХНТУСГ з наукової роботи, доктор 

техн. наук, професор  

Скобло Тамара Семенівна, заступник голови оргкомітету , 

академік ІА України, лауреат Державної премії України, 

доктор техн. наук, професор  

Сидорчук Олександр Васильович, заступник голови оргкомітету, 

заступник директора ІМЕСГ НААН України, доктор техн. наук, 

професор  

Чорновол Михайло Іванович, заступник голови оргкомітету , 

ректор КНТУ, член-кор. УААН, доктор техн. наук, професор  

Сідашенко Олександр Іванович, академік ІА України, лауреат 

Державної премії України, завідувач кафедри ТСРВ,  професор 

Міклуш Володимир Петрович, канд. техн. наук, професор , 

БДАТУ (м. Мінськ) 

Науменко Олександр Артемович, академік ІА України, 

директор ННІ ТС, завідувач кафедри ТСТТ, професор  

Бойко Іван Григорович, канд. техн. наук, професор  

Ружило Зіновій Володимирович, декан факультету констру-

ювання та дизайну ТВВНСГМ НУБіП, канд. техн. наук, доцент 

Власовець Віталій Михайлович, професор каф. ТСРВ, 

заст. директора ННІ ТС, доктор техн. наук 

J.Kolodsiejv, Dr.Sc.Prof Lublin, Poland 

Марьян Григорій Федорович, доктор техн. наук, профе-

сор, Аграрний університет Молдови 

Jerzy Grudzinski, Dr.Sc.Prof Lublin, Poland 

Козаченко Олексій Васильович, доктор техн. наук, профе-

сор, академік ІА України 

Сокол Сергій Петрович, декан факультету МСГ ДАЕУ, 

канд. техн. наук, доцент 

Тарельник В’ячеслав Борисович, завідувач кафедри ТС 

СНАУ, доктор техн. наук, професор . 

Автухов Анатолій Кузьмич, завідувач кафедри СТЛК, 

канд. техн. наук, доцент 

Ковалишин Степан Йосипович, декан факультету механі-

ки та енергетики, завідувач кафедри тракторів і автомобілів 

ЛНАУ, професор  

Тришевський Олег Ігорович, завідувач кафедри технології 

матеріалів, , доктор техн. наук, професор  

Кухтов Валерій Георгійович, завідувач кафедри надійнос-

ті, міцності та технічного сервісу машин ім. В.Я. Аніловича, 

доктор техн. наук, професор  

Солових Евген Констянтинович, професор кафедри екс-

плуатації та ремонту машин, доктор техн. наук, КНТУ 

Адреса оргкомітету 

Україна, 61050, м. Харків-50, проспект Мос-

ковський 45, ХНТУСГ ім. П.Василенка.  
Навчально - науковий інститут технічного 

сервісу (ННІ ТС). Тел.: (057) 732-79-22. 

Тел/факс: (057) 700-39-14. 

Електронна пошта для листування з загаль-

них питань: 

Е-mail: ___ts@techservis.com.ua  _____ 

Для участі в роботі наукової сесії необхідно до 

«6»березня 2016 року 

1. Надіслати текст доповіді (статті) в електрон-

ному вигляді (диск або на e-mail відповідальної 
особи згідно переліку видань) та роздруковану в 

одному примірнику, копію квитанції про оплату 
(для публікації у Віснику ХНТУСГ); 

2. Оформити заявку на участь; 

Заявка на участь у науковій сесії 

Прізвище ___________________________ 

Ім’я________________________________ 
По-батькові _________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання________ 

Посада_____________________________ 
Організація_________________________ 

Поштова адреса______________________ 
Тел./факс./Е-mаіl_____________________ 
Назва конференції____________________ 

Назва доповіді_______________________ 
Бронювання житла___________________ 

Учасникам з інших міст оргкомітет бро-
нює місце в готелі згідно з заявкою. 

Порядок роботи наукової сесії 

24 березня – пленарне засідання, початок о 
1000, вул. Алчевських, 44 (актова зала), ст. метро 
Пушкінська; 1400 - початок роботи конференцій. 

25 березня – 1000 - продовження роботи 
конференцій в on-line форматі в лабораторно-
му корпусі, пр. Московський, 45. 
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