
ОС Н О В Н А  Т Е М А Т И К А  І  М ОВ И К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї:  

 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та 
машини для рослинництва. 
 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та 
машини для тваринництва. 
 Технічний сервіс агропромислового комплексу та 
інженерний менеджмент. 
 Транспортні технології агропромислового комплексу. 
 Сучасні тенденції розвитку тракторів, автомобілів та 
біоенергосистем" (з нагоди 90 річчя від заснування кафедри 
тракторів, автомобілів та біоенергосистем). 
 Охорона праці та інженерія середовища. 
 Сучасні матеріали та технології їх виробництва, 
наноматеріали і біотехнологія (з нагоди 90 річчя від 
заснування кафедри технологій конструкційних матеріалів 
і матеріалознавства). 
 Динаміка та оптимізація машин, мехатронних систем і 
комплексів (з нагоди 90 річчя від заснування кафедри 
конструювання машин і обладнання). 
 Актуальні проблеми механіки сільськогосподарських 
машин (з нагоди 90 річчя від заснування кафедри 
механіки). 
 Сучасні проблеми геометричного моделювання. 
 Актуальні проблеми надійності техніки 
агропромислового виробництва. 
 Актуальні проблеми будівництва в агропромисловому 
комплексі. 
 Інтеграція аграрної освіти в науку і виробництво. 

Вимоги до оформлення публікації: 
1. Структура статті збірника наукових праць

«Machinery & Energetics» (включений до баз НБУ 
ім. Вернадського, РІНЦ, Ulrich’s Periodocals Directory, 
USJ, BASE, SIS, AGRIS, індексується Google Scholar, 
RePEc, ResearchBib, MIAR). – мови українська, 
англійська. 

- УДК 
- Назва 
- Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, 
вчене звання, установа та її місцезнаходження 
- Анотація українською, російсько) та 
англійською мовами 
- Текст статті – з дотриманням вимог МОН 
України щодо фахових наукових видань 
- Обсяг – від 5 до 12 стор., інтервал - 1, 
кегль – 10, абзац – 1 см. 

- Формат – А4, текстовий редактор – Word, 
шрифт – Arial, Формули – Microsoft Equation 3. 

2. Структура тези доповіді (бази НБУ
ім. Вернадського і НУБіП України). – мови за вибором 
автора. 

- УДК 
- Назва 
- Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, 
вчене звання, установа та її місцезнаходження 
- Текст доповіді. 
- Обсяг – від 0,5 до 3 стор., інтервал - 1, 

 кегль – 14, абзац – 1,25 см. 
- Формат – А4, текстовий редактор – Word, 
шрифт – Times New Roman, Формули – Microsoft 
Equation 3. 

3. Матеріали подавати у електронному виді.

Термін прийому статей і тез – до 30.10.2019 р. 

ПОРЯД ОК РОБОТ И КО Н Ф Е Р Е НЦІ Ї:  
7 листопада 

900 – Реєстрація учасників (навч. корпусу № 3 НУБіП, 
фойе-хол, ауд. 309, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ); 
1000 – Ознайомлення учасників з лабораторіями 
механіко-технологічного факультету, покладання квітів 
на алеї-слави НУБіП; 
1100 – Пленарне засідання конференції (навч. корпусу 
№ 3 НУБіП, ауд 309 «Синя зала засідань», вул. Героїв 
Оборони, 15, м. Київ); 
1400 – Засідання секцій конференції (навч. корпуси №5, 
№7, № 7а, № 11 НУБіП); 
1600 – Культурна програма. 

8 листопада 
1000 – Засідання секцій конференції (навч. корпуси №5, 

№7, № 7а, № 11 НУБіП); 
1500 – Заключне пленарне засідання (навч. корпусу  

№ 3 НУБіП, ауд. 309 «Синя зала засідань»,  
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ). 

1600 – Культурна програма. 

Організатори запропонують учасникам конференції 
сувенірну продукцію, програму, збірники тез і статей. 
Проживання оплачуються учасниками. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
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Київ  
7–8 листопада  2019 р .



Шановний  
_________________________! 

7 листопада 2019 року відзначається 
90 років з дня заснування факультету механізації 

сільського господарства Української 
сільськогосподарської академії, правонаступником 

якого є механіко-технологічний факультет 
Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України запрошує Вас до участі у 
роботі ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи 
розвитку», присвяченій 90-й річниці з дня заснування 
механіко-технологічного факультету НУБіП України, 
що відбудеться 7–8 листопада 2019 року. 

ПРЕЗИДІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Ніколаєнко С.М. - д.п.н., проф., член-кор. НАПН, ректор 

Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (НУБіП), голова. 

Михайлович Я.М. - к.т.н., проф., декан механіко-
технологічного факультету НУБіП, співголова. 

Адамчук В.В. - д.т.н., проф., академік НААН, заслужений 
діяч науки і техніки України, директор ННЦ 
«ІМЕСГ».  

Іщенко Т.Д. - к.п.н., проф., директор ДУ «Агроосвіта». 
Калетнік Г.М. - д.е.н., проф., академік НААН, президент 

ВНАУ. 
Кобець А.С. - д.н. з держ. упр., проф., заслужений працівник 

освіти України, ректор ДДАЕУ. 
Козаченко Л.П. - президент Аграрної Конфедерації. 
Кравчук В.І. - д.т.н., проф., член-кор. НААН, заслужений 

працівник сільського господарства України, 
директор ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого». 

Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., член-кор. НААН, заслужений 
працівник освіти України, ректор ТДАТУ. 

Лукач В.С. - к.п.н., проф., заслужений працівник народної 
освіти України, директор ВП НУБіП «НАТІ». 

Нанка О. В. - к.т.н., проф., ректор ХНТУСГ імені Петра 
Василенка. 

Отченашко В.В. - д.с.г.н., проф., начальник НДЧ НУБіП. 
Ружило З.В. - к.т.н., доц., декан факультету конструювання 

та дизайну НУБіП. 
Росамаха Ю.О. – к.т.н., директор ВП НУБіП «Агрономічна 

дослідна станція» 
Роговський І. Л. - к.т.н., с.н.с., директор НДІ техніки і 

технологій НУБіП, секретар. 
Саченко В.І. - к.т.н., перший віце-президент Українського 

союзу промисловців і підприємців України. 
Струтинський В.Б. – д.т.н., проф., віце-президент Академії 

інженерних наук України; 
Теслюк В.В. - д.с.г.н., проф., директор наукового парку 

НУБіП. 
Черновол М.І. - д.т.н., проф., член-кор. НААН, заслужений 

діяч науки і техніки України, ректор ЦУНТУ. 
Шебанін В.С. - д.т.н., проф., академік НААН, заслужений 

діяч науки і техніки України, ректор МНАУ. 
Шпак В.Ф. – к.е.н., почесний президент Асоціації аграрних 

інженерів України. 
Beloev Hristo - д.т.н., проф., аграрний університет в Русе 

(Болгарія). 
Eugeniusz Krasowski - д.т.н., проф., Польська академія наук 

відділ в Любліні. 
Henryk Sobczuk - д.т.н., проф., директор Представництва 

Польської академії наук в Києві. 
Ivanovs Semjons - д.т.н., проф., Латвійський аграрний 

університет. 
Kročko Vladimir - д.т.н., проф., Словацький аграрний 

університет. 
Marqus Arak - д.т.н., проф., Естонський університет 

природничих наук. 
Nowak Janusz - д.т.н., проф., Люблінський університету наук 

про життя (Польща). 
Olt Jüri - д.т.н., проф., Естонський університет природничих 

наук. 
Popescu Simion - д.т.н., проф., Трансільванський університет 

Брашева (Румунія). 
Tkáč Zdenko - д.т.н., проф., Словацький аграрний 

університет.  
Zvicevičius Egidijus - д-р., доц., університет Олександраса 

Стулгинськиса (Литва). 

РЕ Г Л А М Е НТ  Р О Б О Т И  І  Ф О Р М А  У Ч АС Т І:  
Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин 
Доповіді на засіданнях секцій – до 10 хвилин
Форма участі – очна, заочна, відвідувач
Мови конференції – українська, англійська, російська. 

ФО Р М А  У Ч А С Т І:  
очна, заочна, відвідувач 

Реєстраційна форма 
(заповнюється на кожного учасника конференції) 

Прізвище___________________________________ 

Ім’я________________________________________ 

По батькові_________________________________ 

Науковий ступінь____________________________ 

Вчене звання________________________________ 

Посада_____________________________________ 

Організація_________________________________ 

Адреса_____________________________________ 

Телефон____________________________________ 

Факс_______________________________________ 

Ел. пошта__________________________________ 

Назва доповіді (статті)______________________ 

Дайте відповідь (потрібне підкреслити): 
 прибуду на конференцію та буду доповідати
 прийму участь в конференції без доповіді
 прошу опублікувати статтю
____________________ 

Адреса: 03041 України, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
НУБіП України, 

деканат механіко-технологічного факультету 

Статті, тези доповідей і реєстраційні форми 
просимо надсилати на електронну адресу: 

rogovskii@nubip.edu.ua 
секретарю організаційного комітету 

Роговському Івану Леонідовичу 
(тел. для довідок +38 098 440-52-83) 


