
 

Шановні колеги 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
міжнародної науково-практичної онлайн конференції 

«Сучасні проблеми та перспективи розвитку 
машинобудування України», 

присвяченій 20-й річниці з дня створення 
факультету конструювання та дизайну 

Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 історія становлення та розвитку факультету 
конструювання та дизайну;

 конструювання та дослідження машин;
 надійність і ремонт технічних систем;
 сучасні та перспективні матеріали 

машинобудування;
 сучасні проблеми механіки;
 геометричні аспекти та дизайн машин;
 надійність конструктивних елементів будівель та 

споруд в інноваційних технологіях;
 агроінженерія.



 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
- доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв; 
- доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв; 
- мова конференції – українська, англійська, російська. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

23 вересня 
12-30 – 13-00 – реєстрація учасників конференції; 
13-00 – 15-00 – відкриття та пленарне засідання; 
15-00 – 15-20 – перерва; 
15-20 – 17-00 – засідання секцій 

24 вересня 
10-00 – 12-00 – засідання секцій; 
12-00 – 12-30 – перерва; 
12-30 – 13-00 – підсумкове засідання. 
 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, в 
НУБіП України, навчальний корпус № 11, ауд. 351 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Ніколаєнко С. М. – ректор НУБіП України, академік НАПН 

України, голова організаційного комітету; 

Адамчук В. В. – голова ради роботодавців НУБіП України, 

директор ННЦ «ІМЕСГ» НААН, академік НААН, співголова 

організаційного комітету (за згодою); 

Кондратюк В. М. – проректор з наукової роботи та інноваційної 

діяльності НУБіП України, заступник голови організаційного 

комітету; 

Ружило З. В. – декан факультету конструювання та дизайну 

НУБіП України, заступник голови організаційного комітету; 

Ромасевич Ю. О. – професор кафедри конструювання машин і 

обладнання НУБіП України, секретар організаційного 

комітету. 
 

Члени організаційного комітету: 

Аулін В. В. – професор кафедри експлуатації та ремонту машин 

ЦНТУ; 

Афтанділянц Є. Г. – завідувач кафедри технології 

конструкційних матеріалів і матеріалознавства НУБіП 

України; 

Бакулін Є. А. – завідувач кафедри будівництва НУБіП України; 

Бєлоєв Х. – ректор університету «Ангел Канчев» в Русе 

(Республіка Болгарія) (за згодою); 

Борак К. В. – заступник директора з навчальної роботи ЖАТК; 

Братішко В. В. – декан механіко-технологічного факультету 

НУБіП України; 

Будяй О. В. – директор ТОВ «Манн+Хуммель фільтрейшен 

технолоджи Україна» (за згодою); 

Булгаков В. М. – завідувач кафедри механіки НУБіП України, 

академік НААН; 

Вергезов О. Г. – доцент кафедри будівництва НУБіП України, 

дійсний член Національної спілки архітекторів України; 

Войтюк Д. Г. – радник ректора НУБіП України, член-

кореспондент НААН; 

Довжик М. Я. – декан інженерно-технологічного факультету 

СНАУ; 

Іванишин В. В. – ректор Подільського ДАТУ; 

Івановс C. – директор Улброкського наукового центру 

Латвійського університету наук про життя та технології 

(Латвійська Республіка) (за згодою); 

Калапа С. Г. – голова правління – генеральний директор АТ 

«Ельворті»;  

Киричок П. О. – директор Видавничо-поліграфічного інституту 

НТУ України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”; 

Ковалишин С. Й. – декан факультету механіки та енергетики 

ЛНАУ; 

Кондратюк С. Є. – завідувач відділу Фізико-технологічного 

інституту металів та сплавів НАН України; 

Коренко М. – професор Словацького сільськогосподарського 

університету в Нітрі (Словацька Республіка) (за згодою); 

Кравчук В. І. – директор ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Леоніда 

Погорілого», академік НААН (за згодою); 

Кузьмінський Р. Д. – завідувач кафедри експлуатації та 

технічного сервісу машин ім. О. Д. Семковича ЛНАУ; 

Кульгавий В. Ф. – генеральний директор ВГО «Українська 

асоціація аграрних інженерів»; 

Кюрчев С. В. – декан механіко-технологічного факультету 

ТДАТУ; 

Ловейкін B. C. – завідувач кафедри конструювання машин і 

обладнання НУБіП України; 

Лопатько К. Г. – професор кафедри технології конструкційних 

матеріалів і матеріалознавства НУБіП України; 

Лукач В. С. – в. о. директора ВП «Ніжинський агротехнічний 

інститут» НУБіП України; 

Марус O. A. – заступник декана факультету конструювання та 

дизайну НУБіП України; 

Нестеренко М. М. – доцент кафедри будівельних машин та 

обладнання Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка»; 

Новак Я. – професор Природничого університету в Любліні 

(Республіка Польща) (за згодою); 

Новицький A. B. – завідувач кафедри надійності техніки НУБіП 

України; 

Ольт Ю. – професор Естонського університету природничих 

наук (Естонська Республіка) (за згодою); 

Онищенко В. Б. – доцент кафедри сільськогосподарських машин 

та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП України; 

Паскуцці С. – професор Університету Барі Альдо Моро 

(Італійська Республіка) (за згодою); 

Пилипака С. Ф. – завідувач кафедри нарисної геометрії, 

комп’ютерної графіки та дизайну НУБіП України; 

Полянський П. М. – в. о. завідувача кафедри загальнотехнічних 

дисциплін МНАУ; 

Почка К. І. – завідувач кафедри основ професійного навчання 

КНУБА; 

Роговський І. Л. – директор НДІ техніки і технологій НУБіП 

України; 

Саченко В. І. – Голова Ради Асоціації «Укрмашбуд»; 

Савченко В. М. – завідувач кафедри машиновикористання 

мобільної енергетики та сервісу ТС ПНУ; 

Сайчук О. В. – директор ННІ технічного сервісу ХНТУСГ ім. П. 

Василенка; 

Свірень М. О. – завідувач кафедри сільськогосподарського 

машинобудування ЦНТУ; 

Собчук Г. – директор Представництва Польської академії наук в 

м. Києві; 

Чаусов М. Г. – професор кафедри механіки НУБіП України; 

Чень Сюєбін Катя – начальник відділу планування  Гуандунського 

союзу по науково-технічному співробітництву з іноземними 

державами (Китай); 

Яковенко І. А. – професор кафедри будівництва НУБіП України. 



 
Онлайн-підтримка засідань конференції буде 

здійснюватися на базі сервісу Сisco Webex Meetings кафедрою 

конструювання машин і обладнання факультету 

конструювання і дизайну НУБіП України за посиланням: 

https://nules.webex.com/nules-

ru/j.php?MTID=mbee0458f9a2e902f071a896d92e09ad3 

 

 

Вимоги до оформлення публікацій 
 
1. Тези доповіді (мова – за вибором автора: українська, 

англійська): 
 УДК;

 назва;

 Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене 
звання, установа та її місцезнаходження, електронна 
адреса авторів;

 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.  

2. Матеріали, які відповідають вимогам до оформлення 

статей (звертатись до Ромасевича Ю.О.) будуть 

передані до публікації у науковий фаховий журнал 

„Техніка та енергетика” (категорія „Б”). 

3. Кінцева дата приймання матеріалів тез та статей – 

17.09.2021 р. 

4. Матеріали тез приймаються на електронну адресу: 

walera10100@gmail.com 

5. Матеріали статей приймаються на електронну адресу: 

romasevichyuriy@ukr.net 

 
Публікація здійснюється на безоплатній основі. 

Редколегія не завжди поділяє позицію, висловлену 

авторами у матеріалах, та не несе відповідальності за 

вірогідність наведених даних, цитат, фактів та посилань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатори організаційного комітету 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, в 

навчальний корпус No 11. 

Контактний тел.:  

+380681023164 – Ромасевич Юрій Олександрович; 

+380963345041 – Марус Олег Анатолійович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК В М. КИЄВІ 
 

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
 

АКАДЕМІЯ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

на міжнародну науково-практичну онлайн 

конференцію  

«Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку 

машинобудування України», 
присвячену 20-й річниці з дня створення  

факультету конструювання та дизайну  

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 
 

 

 

 

 

 

 

23-24 вересня 2021 року 

м. Київ 
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