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117-РІЧНИЦІ 
ВІД  ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА 
ПЕТРА МЕФОДІЙОВИЧА ВАСИЛЕНКА 

 

Кам’янець-Подільський  -  2017 

ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ  

16 жовтня 

900 – Реєстрація учасників (фойє головного корпусу) 

1000 – Пленарне засідання конференції 

1600 – Культурна програма 

17 жовтня 

1000 – Засідання секцій конференції 

1600 – Культурна програма 

18 жовтня 

1000 – Продовження роботи секцій конференції 

1300 – Заключне пленарне засідання 
 

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  І  ФОРМА  УЧАСТІ  

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин 

Доповіді на засіданнях секцій – до 10 хвилин 

Форма участі – очна, заочна, відвідувач 
 

РЕКОМЕНДОВАНА  ОПЛАТА:  ТЕЗИ,  СТАТТІ  

Одержувач:                           ФОП Тарасенко Р.М. 

Розрахунковий рахунок: р/р №26000162258 в АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" 
МФО                                       380805 

Код ЄДРПОУ                        2753710177 

ПІБ автора (ів). 

Призначення платежу: 

за послуги опублікування матеріалів доповідей 
XVIIІ Міжнародної наукової конференції 

""Сучасні проблеми землеробської техніки"" 

Сума: з розрахунку 250 грн. за тези; 

за послуги опублікування статті 
у фаховому науковому виданні 

""Подільський вісник: сільське господарство, техніка, 
економіка"" 

Сума: з розрахунку 35 грн. за 1 сторінку. 

Проживання і харчування оплачуються учасниками 

конференції. 

Перекази Укрпоштою не допускаються. 
 

КОНТАКТНІ  ДАНІ  ОРГКОМІТЕТУ  
 

 

ОРГАНІЗАТОР 
 

Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет 
вул. Шевченка, 13, 
м. Кам’янець-Подільський, 32300 
Контактна особа: Семенов 

Олександр Михайлович 
Тел./факс: (03849) 2-55-49 
Тел. моб.:  (067) 140-05-78 
E-mail: nauka_itf@pdatu.edu.ua 

 

КООРДИНАТОР 
 

Науковий клуб 
«SOPHUS» 
Адреса: а/с 553, 
м. Тернопіль, 
Україна, 46027 
Тел.: (098) 787-81-47 
Web: www.sophus.at.ua 

ОСНОВНА  ТЕМАТИКА  КОНФЕРЕНЦІЇ  

 Стан та перспективи розвитку сучасної 

землеробської механіки. 

 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та 

машини для рослинництва. 

 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та 

машини для тваринництва. 

 Технічний сервіс та надійність машин. 

 Автоматизація, ІТ та енергетика в АПК. 

 Інновація аграрної науки. 

Мови конференції – українська, англійська, російська. 
 

ПРИЙНЯТТЯ  І  ПУБЛІКАЦІЯ  ТЕЗ  ТА  СТАТЕЙ  

За рішенням оргкомітету конференції доповіді 

учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів 

XVIIІ Міжнародної наукової конференції ""Сучасні 

проблеми землеробської техніки"" та/або у фаховому 

виданні ""Подільський вісник: сільське господарство, 

техніка, економіка"". 

Для опублікування тез доповідей, необхідно: 

- підготувати (не більше трьох осіб) одну 

наукову доповідь згідно вимог та зберегти у файл за 

прикладом Article_Ivanov.doc; 

- оформити реєстраційну форму учасника 

конференції згідно встановленого зразка та зберегти у 

файл за прикладом Application_Ivanov.doc; 

- до 1 вересня 2017 року включно надіслати 

на електронну адресу оргкомітету 

conference.pdatu@gmail.com три документи: тези, 

реєстраційну форму та скановану копію квитанції 

(зберегти у файл за прикладом Receipt_Ivanov.jpg. 

Розмір файлу – не більше 300 kb). У темі 
повідомлення вказати ""Матеріали на конференцію 

16-18.10.17""; 

- особам, які беруть участь у конференції в 

очній формі, збірник, програму конференції та 

сертифікат учасника буде виданий під час реєстрації. 

Одночасно учасники конференції та інші 

зацікавлені особи можуть подати наукові статті у 

фахове видання (включене в наукометричні бази) 

Подільського державного аграрно-технічного 

університету ""Подільський вісник: сільське 

господарство, техніка, економіка""  (ISSN 2410-1125). 
Детальну інформацію щодо вимог оформлення 

фахових статей можна отримати на сайті 

www.znppdatu.at.ua та e-mail zbirnyk@pdatu.edu.ua 
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17 жовтня 2017 року виповнюється 
117 років з дня народження видатного вченого у 

галузі землеробської механіки, академіка 
ВАСГНІЛ, РАСГН, НААН України, 

чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професора 
Петра Мефодійовича Василенка. 

Подільський державний аграрно-технічний 
університет запрошує Вас до участі у роботі 
ХVIІІ-ої Міжнародної наукової конференції 
"Сучасні проблеми землеробської механіки", яка 
відбудеться 16–18 жовтня 2017 року. 

ПРЕЗИДІЯ  КОНФЕРЕНЦІЇ  

Іванишин В.В. - д.е.н., проф., заслужений працівник сільського 
господарства України, ректор Подільського державного 
аграрно-технічного університету (ПДАТУ), голова 

Гаврилянчик Р.Ю. - к.с.г.н., доц., перший проректор з науково-
інноваційної та міжнародної діяльності ПДАТУ, 
співголова 

Адамчук В.В. - д.т.н., проф., академік НААН України, заслужений 

діяч науки і техніки України, директор ННЦ "" ІМЕСГ""  
НААН 

Булгаков В.М. - д.т.н., проф., академік НААН України, заслужений 
винахідник України 

Войтюк В.Д. - д.т.н., проф., директор НДІ техніки, енергетики та 
інформатизації АПК НУБіП 

Войтюк Д.Г. - к.т.н., проф., член-кор. НААН України, заслужений 
працівник народної освіти УРСР 

Іщенко Т.Д. - к.пед.н., проф., в.о. директора ДУ «Агроосвіта» 
Даниленко А.С. - д.е.н., проф., академік НААН України, 

заслужений працівник сільського господарства України, 
ректор БНАУ 

Аранчій В.І. - к.е.н., проф., ректор ПДАА 
Брагінець М.В. - д.т.н., проф., дійсний член МАНПОВ, в.о. ректора 

ЛНАУ 
Калетнік Г.М. - д.е.н., проф., академік НААН України президент 

ВНАУ 
Кирилов Ю.Є. - д.е.н., доц., ректор ХДАУ 
Кобець А.С. - д.н. з держ. упр., проф., заслужений працівник освіти 

України, ректор ДДАЕУ 
Корлюк С.С. -к.біол.н., проф., ректор ОДАУ 
Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., член-кор. НААН України, заслужений 

працівник освіти України, ректор ТДАТУ 
Ладика В.І. - д.с.г.н., проф., академік НААН України, ректор 

СНАУ 
Мазур В.А. - к.с.г.н., доц., ректор ВНАУ 
Мазоренко Д.І. - проф., академік НААН України радник ректора 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка 

Нанка О.В. - к.т.н., доц., академік УНАНЕТ, ректор ХНТУСГ ім. 
Петра Василенка 

Непочатенко О.О. - д.е.н., проф., ректор УНУС 
Ніколаєнко С.М. - д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України, 

ректор НУБіП України 
Скидан О.В. - д.е.н., проф., ректор ЖНАУ 

Снітинський В.В. - д.біол.н., проф., академік НААН України, 
дійсний член АВШ України, член Нью-Йоркської АН, 
заслужений діяч науки і техніки України, ректор ЛНАУ 

Ульянченко О.В. - д.е.н., проф., член-кор. НААН України, ректор 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

Черновол М.І. - д.т.н., проф., член-кор. НААН України, академік 
ІА України, заслужений діяч науки і техніки України, 
ректор КНТУ ЦНТУ 

Шебанін В.С. - д.т.н., проф., академік НААН України, ректор 

МНАУ 
Шило І.М. - д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки 

Республіки Білорусь, ректор БДАТУ 
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 
Beloev Hristo - д.т.н., проф., університет «Ангел Кенчев» Болгарія 

Nowak Janysz - д.т.н., проф., Люблінський аграрний університет 

Findura Pavol - д.т.н., проф., Словацький аграрний університет 

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

Ivanovs Semjons - д.т.н., проф., Латвійський сільськогосподарський 
університет 

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

Olt Jüri - д.т.н., проф., Естонський університет природничих наук 

Steponaviecius Dainius - д.т.н., проф., університет Олександраса 
Стулгинськиса 

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

Tomasz Nurek - д.н., проф., декан факультету інженерії продукції, 
Варшавський університет природничих наук 

Slawomir Kurpaska - д.н., проф., декан факультету інженерії 
продукції і енергетики, Аграрний університет в Кракові 

Krzysztof Mudryk - д.інж., завідувач лабораторії технології 
продукції і біопалива, Аграрний університет в Кракові 

Jeroslav Zivanic - д.н., проректор, проф. факультету технічних наук 
у Чачку, університет в Крагуєвцу 

Панцир Ю.І. - к.т.н., доц., декан інженерно-технічного факультету 
ПДАТУ 

Бендера І.М. - д.пед.н., к.т.н., проф., заслужений працівник освіти 
України, зав. кафедри фізико-математичних та 
загальнотехнічних дисциплін ІТФ ПДАТУ 

Рудь А.В. – к.т.н., проф., академік МАНЕБ, зав. кафедри 
сільськогосподарських машин і механізованих 
технологій ІТФ ПДАТУ 
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Реєстраційна форма 
(заповнюється на кожного учасника конференції) 

 

Прізвище_____________________________________ 

Ім’я_________________________________________ 

По-батькові_________________________________  

Науковий ступінь____________________________  

Наукове звання______________________________  

Посада_____________________________________  

Організація_________________________________  

_______________________________  

Адреса_____________________________________  

___________________________________________  

Телефон____________________________________  

Факс_______________________________________  

E-mail_____________________________________  

Назва доповіді (статті)______________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

Дайте відповідь (потрібне підкреслити):  

прибуду на конференцію та буду доповідати  

буду на конференції (без доповіді)  

не буду приймати участь у конференції, але прошу 

опублікувати статтю у збірнику праць  

 

Дата «___»_________________2017 р.  

Підпис ____________________  

 

 

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Доповідь має бути написана українською, 

англійською або російською мовами. 

2. Обсяг доповіді – 2-4 сторінок, які не нумерувати 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 

20 мм. 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см. 

5. Структура доповіді: у верхньому правому куті – 

прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, назва установи, місто, країна. 

6. Аспіранти в одноосібних тезах повинні вказати 

наукового керівника. 

7. Через один абзац – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими 

жирними літерами по центру). 

8. Через один абзац – текст доповіді (вирівнювання по 

ширині). 

9. В кінці доповіді – через один абзац – Список 

використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на 

літературні джерела подаються у квадратних дужках 

відповідно до порядку згадування. 
10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в 

доповіді повинно бути мінімальним. 

11. Формат таблиць та рисунків має бути лише 

книжний. 

12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та 

редагування наукових доповідей. 

13. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим 

вимогам та тематиці конференції, розглядатися не будуть. 

14. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей 

несе автор і науковий керівник. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ І ЛІТЕРАТУРИ 
 

Степаненко Андрій 

к.е.н., доцент, професор кафедри 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

м. Кам’янець-Подільський 

для аспірантів 

Яковенко Алла 

аспірантка 

Науковий керівник: д.е.н., професор Панченко М.Р. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

м. Кам’янець-Подільський 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення економічного зростання потребує 

удосконалення ринкових механізмів регулювання 

національної економіки … 

 

Список використаних джерел 

1. Кунченко, Ю. П. Стохастические полиномы. Киев : 

Наукова думка, 2006. 275 с. 

2. Макаров И. М., Лохин В.М., Манько С. В., Романов 

М. П. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных 

систем управления. Москва : Наука, 2009. 228 с. 

3. Информационные технологии в маркетинге : учеб. ; 

под ред. Г. А. Титаренко. Москва : ЮНИТИ, 2000. 335 с. 

4. Пецко В.І. Моделювання просторово-

поляризаційних параметрів спектральних характеристик 

відрізаючих оптичних фільтрів. Східно-Європейський 

журнал передових технологій. 2014. 3/5 (69). С. 32–38. 
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