
 
Шановні 
колеги! 

 
Запрошуємо Вас 

взяти участь у роботі 
XІII Міжнародної наукової 

конференції 
«Раціональне використання енергії 

в техніці» 
з нагоди 86-ї річниці 
від дня народження 

МОМОТЕНКА Миколи Петровича 
(1931-1981) 

 
TechEnergy 2017 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 інновація аграрної науки; 
 технічний сервіс машин; 
 транспортні технології і логістика; 
 техніка у рослинництві; 
 техніка у тваринництві; 
 мобільна енергетика; 
 автоматизація та інформаційні технології; 
 біоенергетичні системи і біотехнологія; 
 охорона праці в АПК і природоохоронній сфері. 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
Доповіді на круглому столі – до 20 хв. 
Доповіді на робочому засіданні – до 10 хв. 
Мова конференції – українська, англійська, 

польська. 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

17 травня 
10-00 – 11-00 – реєстрація учасників 

конференції; 
11-00 – 13-00 – ознайомлення з кафедрами 

механіко-технологічного 
факультету; 

13-00 – 14-00 – перерва (кава-брейк); 
14-00 – 17-00 – секційне засідання. 
 

18 травня 
(заходи з нагоди 10-річчя кафедри транспортних 

технологій та засобів у АПК НУБіП України) 
модератор – д.т.н., проф. Поліщук В. П. 

9-00 – 13-00 – пленарне засідання; 
13-00 – 13-30 – перерва (кава-брейк); 
13-30 – 16-30 – секційне засідання; 
16-30– 17-00 – підведення підсумків. 

19 травня 
(заходи з нагоди 10-річчя кафедри технічного 

сервісу та інженерного менеджменту  
імені М. П. Момотенка НУБіП України) 
модератор – д.т.н., проф. Войтюк В. Д. 

9-00 – 13-00 – пленарне засідання; 
13-00 – 14-00 – перерва (кава-брейк); 
15-00 – 16-00 – підсумкове пленарне засідання; 
16-30 – від’їзд учасників конференції. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Ніколаєнко С. М. – д.п.н., проф., член-кор. НАПН 
України, ректор Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
(НУБіП), голова. 

Eugeniusz Krasowski – д.т.н., проф., академік КАН, 
Польська академія наук Відділення в Любліні, 
заступник голови. 

Henryk Sobczuk – д.т.н., проф., директор 
Представництва Польської академії наук в 
Києві, заступник голови. 

Михайлович Я. М. – к.т.н., проф., декан механіко-
технологічного факультету НУБіП, 
заступник голови. 

 

Члени організаційного комітету: 
Адамчук В. В. – д.т.н., проф., академік НААН, 

ННЦ «ІМЕСГ». 
Асад Лапш – Kuhn України. 
Бакай Тетяна – John Deere Україна. 
Войтюк В. Д. – д.т.н., проф., НУБіП. 
Войтюк Д. Г. – к.т.н., проф., член-кор. НААН, 

НУБіП. 
Габрієлян Володимир – Case IH Україна/Молдова. 
Гуцол О. П. – к.т.н., «Украгроком». 
Загура Валерій – Zeppelin Україна. 
Іщенко Т. Д. – к.п.н., проф., ДУ «Агроосвіта».  
Кобзаренко А. Д. – Завод Кобзаренка. 
Козаченко Л. П. – народний депутат України. 
Кравчук В. І. – д.т.н., проф., член-кор. НААН, ДНУ 

«УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого». 
Кульгавий В. Ф. – ВГО „Українська асоціація 

аграрних інженерів”. 
Кутовий І. В. – Тімак Агро Україна. 

Отченашко В. В. – д.с.г.н., проф., НУБіП. 
Поліщук В. П. – д.т.н., проф., НТУ. 
Ружило З. В. – к.т.н., доц., НУБіП. 
Сидорчук О. В. – д.т.н., проф., академік НААН, 

ННЦ «ІМЕСГ». 
Струтинський В. Б. – д.т.н., проф., НТУУ «КПІ 

імені Ігоря Сікорського». 
Таланчук П. М. – д.т.н., проф., Академія 

інженерних наук України. 
Тригубець Володимир – Hardi в Україні. 
Черновол М. І. – д.т.н., проф., член-кор. НААН, 

ЦНТУ. 
Шпак В. Ф. – к.е.н., ВГО „Українська асоціація 

аграрних інженерів”. 
Штутман Л. П. – Ельворті Груп. 
Jan Gliński – д.т.н., проф., академік ПАН, 

Польська академія наук Відділення в Любліні. 
Andrzej Marczuk – д.т.н., проф., університет 

природничий в Любліні (Польща). 
Beloev Hristo – д.т.н., проф., аграрний 

університет в Русе (Болгарія). 
Ivanovs Semjons – д.т.н., проф., Латвійський 

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

аграрний університет. 
Mamuka Benashvili – к.т.н., доц., 

сільськогосподарський університет Грузії. 
Marqus Arak – д.т.н., проф., Естонський 

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

природничих наук. 
Popescu Simion – д.т.н., проф., Трансільванський 

університет Брашева (Румунія). 
Steponaviecius Dainius – д.т.н., проф., університет 

Олександраса Стулгинськиса (Литва). 
Tkáč Zdenko – д.т.н., проф., Словацький аграрний 

університет. 
Valentin Vladut – д.т.н., проф., університет 

«Політехніка» в Бухаресті (Румунія). 
Vladimir Gorobeţ – к.т.н., доц., державний 

аграрний університет Молдови. 
Vyatcheslav Adamchuk – д.т.н., проф., університет 

Лінкольна (Канада). 
Yurcha Vlad – доктор-інженер, проф., Празький 

університет наук про життя (Чехія). 



 
Вимоги до оформлення публікації: 

1. Структура статті збірника наукових праць 

«Науковий вісник НУБіП України. Серія: техніка та 

енергетика АПК» (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 (російською) та 

англійською мовами 

- Текст статті – з дотриманням вимог МОН 

України щодо фахових видань 

- Обсяг – від 5 до 12 стор., інтервал - 1,  

кегль – 14, абзац – 1,25 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 10.05.2017 р. 

 

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@yandex.ua 

секретарю організаційного комітету 

Роговському Івану Леонідовичу 

(тел. для довідок +38 044-527-85-34) 

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 у збірнику праць 

 

 
 «___»_________________2017 р. 

(дата) 

____________________ 
(підпис) 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Представництво Польської академії 

наук в Києві 

Польська академія наук Відділення 

в Любліні 

Німецький аграрний центр в Україні 

Академія інженерних наук України 

Українська асоціація аграрних 

інженерів 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на XІІІ Міжнародну 
наукову конференцію 

«Раціональне 
використання енергії 

в техніці» 
з нагоди 86-ї річниці 
від дня народження 

МОМОТЕНКА Миколи Петровича 
(1931-1981) 
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