
 

Шановний колего! 
 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України  

запрошує Вас до участі у роботі  
XVІІІ Міжнародної наукової конференції 

«Раціональне використання енергії в 
техніці – TechEnergy 2022», 

яка відбудеться 17–19 травня 2022 року. 
 
 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 Техніка та технології у рослинництві. 
 Технічний сервіс машин та інженерний 

менеджмент. 
 Біопаливо і біогаз. Агробіоінженерія. 
 Автомобільний транспорт АПК. 
 Агротроніка. Автоматика. IT. 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ І ФОРМА 
УЧАСТІ: 

Доповіді на пленарному засіданні –  
до 20 хвилин. 

Доповіді на засіданнях секцій –  
до 10 хвилин. 

Форма участі – очна, заочна, дистанційна. 
Мови конференції – українська, англійська, 
польська. 

 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

17 травня 2022 року 
8-00 – 10-00 – реєстрація учасників 

конференції (фойе, навчальний 
корпус 3 НУБіП України); 

10-00 – 12-00 – пленарне засідання (синя 
зала, навчальний корпус 3 
НУБіП України); 

12-00 – 13-00 – урочисті заходи з нагоди  

 
120 річчя від дня народження видатного 
професора Кіртбая Юрія Костянтиновича 
(1902-1995) (ауд. 347, навчальний корпус 11 
НУБіП України); 
13-00 – 14-00 – перерва (обід); 
14-00 – 17-00 – секційні засідання 

(навчальний корпус 11 НУБіП 
України); 

17-00 – екскурсія вечірнім містом Києвом. 
 

18 травня 2022 року 
10-00 – 13-00 – урочисті заходи Представ-
ництва Польської академії наук в Києві 

 
до 90 річчя від дня народження видатного 
професора Eugeniusz Krasowski (читальна 
зала, навчальний корпус 11 НУБіП 
України); 

10-00 – 16-00 – секційні засідання 
(навчальний корпус 11 НУБіП 
України); 

13-00 – 14-00 – перерва (обід); 
16-00 – 16-30 – підсумкове засідання голів і 

секретарів секцій (ауд. 208, 
навчальний корпусу 11 НУБіП 
України); 

17-00 – екскурсія вечірнім містом Києвом. 
 
 

19 травня 2022 року 
10-00 – 12-00 – урочисті заходи з нагоди  
91 річчя від дня народження видатного 
інженера-механіка Момотенка Миколи 
Петровича (1931-1981) 

 
«Державний діяч – інженер  
М. П. Момотенко» (синя зала навчального 
корпусу 3 НУБіП України); 
12-00 – 13-00 – перерва (обід); 
13-00 – 15-00 – мітинг-спогад «Державний 

діяч – інженер  
М. П. Момотенко» 
(Байкове кладовище, 
м. Київ); 

16-00 – 17-00 – заключне пленарне 
засідання (читальна зала, 
м. Київ, навчальний корпус 
11 НУБіП України); 

17-00 – від’їзд учасників конференції. 



 
Умови участі у конференції: 

Організаційний грошовий внесок для учасників 
конференції відсутній. 

 
Організаційні дати конференції: 

 
До 11 травня 2022 року необхідно заповнити 

реєстраційну форму і надіслати на 
rogovskii@nubip.edu.ua, як варіант тексту 
тези доповіді так і реєстраційну форму. 

Текст тези доповіді підлягатиме перевірці на 
університетську доброчесність. 

 
До 12 травня 2022 року учасники конференції 

будуть увідомлені про прийняття або 
відхилення організаційним комітетом 
представлених тез доповіді. 

У разі відсутності увідомлення прохання 
звернутись за додатковою інформацією на 
rogovskii@nubip.edu.ua. 

 
12 травня 2022 року учасникам конференції буде 

розіслано електронний примірник програми 
конференції та іменні запрошення до офлайн 
заходів. 

 
16 травня 2022 року учасникам конференції буде 

розіслано електронний примірник збірника 
тез доповідей конференції. Збірнику тез 
доповідей конференції присвоєний ISBN. 

 
Вимоги до оформлення публікації: 

1. Структура тези доповіді (бази НБУ  

ім. Вернадського і НУБіП України). – мови за 

вибором автора.  

- УДК 

- Назва 

- Ініціали та прізвище автора, науковий 

ступінь, вчене звання, назва організації, e-mail 

для кореспонденції. 

- Текст доповіді. 

2. Текст тези доповіді подавати: обсяг – від 

3 до 7 стор., інтервал - одинарний, кегль – 14 pt, 

абзац – 1,25 см, формат – А4, текстовий 

редактор – Word, шрифт – Times New Roman, 

формули – Microsoft Equation 3. 

Реєстраційна форма 
(заповнюється на кожного учасника конференції) 

 

Прізвище___________________________________ 

Ім’я________________________________________ 

По батькові_________________________________ 

Науковий ступінь____________________________ 

Вчене звання________________________________ 

Посада_____________________________________ 

Організація_________________________________ 

_______________________________ 

Адреса_____________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон____________________________________ 

Ел. пошта__________________________________ 

Назва доповіді (тези)________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Дайте відповідь (потрібне підкреслити): 

 

 прибуду на конференцію та буду доповідати; 

 прийму участь в конференції без доповіді. 

 
 «___»_________________2022 р. 

(дата) 

____________________ 
(підпис) 

 

 

Адреса: 03041 України, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 
механіко-технологічного факультету, 

кафедра технічного сервісу та інженерного 
менеджменту імені М. П. Момотенка, 

секретар організаційного комітету 

Роговський Іван Леонідович 

(тел. для довідок +38 044-527-85-34) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  

В КИЄВІ 

ВІДДІЛЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА, МЕЛІОРАЦІЇ ТА 

МЕХАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ   

АГРАРНИХ НАУК 

АКАДЕМІЯ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АГРАРНИХ ІНЖЕНЕРІВ 
 
 
 

124 річниці НУБіП України присвячується 
 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 
на XVІІІ Міжнародну наукову 

конференцію 
«Раціональне використання 

енергії в техніці – 
TechEnergy 2022» 

 

 
 

17-19 травня 2022 року 

місто Київ 
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