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Шановні колеги!!! 
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в на-

уково-практичній конференції "Проблеми на-
дійності машин і засобів механізації сільськогос-
подарського виробництва", яка відбудеться 
11-12 травня 2017 року (початок роботи 1000 ) в 
Харківському національному технічному уні-
верситеті сільського господарства імені Петра 
Василенка (ХНТУСГ), Московський про-
спект, 45, кафедра надійності, міцності та тех-
нічного сервісу машин ім. В.Я.Аніловіча. 

 

Тематика конференції 
Метою конференції є пошук найбільш ефе-

ктивних шляхів забезпечення надійності ма-
шин. На конференції будуть висвітлені наступні 
напрями: 
 оцінка, нормування та прогнозування надій-

ності; 
 конструкторсько-технологічні та ремонтно-

експлуатаційні методи забезпечення надій-
ності; 

 моделювання, динаміка та застосування 
комп'ютерних технологій в дослідженнях 
надійності; 

 організаційні та економічні питання забезпе-
чення надійності. 

На конференції запланований виступ украї-
нських і російських вчених, представників ву-
зів, наукових організацій і підприємств. 

Терміни представлення 
матеріалів 

Заявки на участь (із зворотною адресою, 
контактним телефоном, e-mail) разом з матеріа-
лами доповідей, оформлених у вигляді статті, 
просимо надсилати в Оргкомітет до 15 квітня 

2017  року на адресу: 61002, Харків, вул. Арте-
ма, 44, ХНТУСГ, кафедра "Надійність, міцність 
та технічний сервіс машин ім. В.Я.Аніловича" 
Тел. (057) 732-98-16 ; 
ел.пошта: nadezhnost@ukr.net 

Матеріали доповідей будуть опубліковані у 
Віснику ХНТУСГ імені Петра Василенка (фа-
хове видання) або у міжнародному науковому 
журналі «Технічний сервіс агропромислового, 
лісового та транспортного комплексів» 

Звертаємо Вашу увагу, що в збірник мо-
жуть бути включені тільки ті матеріали, 
які відповідають тематиці конференції. 

Вимоги до оформлення статі: 
Зміст і оформлення статей повинен відпові-

дати вимогам МОН України до підготовки нау-
кових публікацій. 

Всі статті рецензуються відкритим резензу-
ванням на предмет відповідності тематиці й 
вимогам до рівня. 

Текст статті подається в електронному ви-
гляді. Електронний варіант повинен бути підго-
товлений в редакторі Microsoft Word і не місти-
ти розривів розділів та колонок.  

Текст наводиться в наступному порядку: ін-
декс УДК; назва статті; прізвища і ініціали ав-
торів з вказаними вченим ступенем, званням, 
місцем роботи і контактною адресою e-mail; 
анотація (2-3 речення) мовою статті, ключові 
слова. Після тексту статті подається список ви-
користаних джерел (не більше 20) і розширена 
анотація (Summary) англійською мовою 
(200-250 слів), до якої входять назва статті, прі-
звища і ініціали авторів, текст анотації та пере-
лік ключових слів. На окремій сторінці до стат-
ті додається транслітерований на латиницю 
список літератури (допомога див. translit.ru). 

Обсяг статті - 3-10 сторінок при таких 
параметрах тексту: формат паперу - А4 з по-
лями 2,0 см. Шрифт – Times New Roman, 12. 
Абзац – 1,5 інтервали із стандартним абзац-

ним відступом, вирівнювання по ширині. 
Рисунки, фотографії і графіки слід вставляти 

в текст статті як об’єкт. Положення об’єкту − "в 
тексте". Не дозволяється використання окремих 
елементів графіки (ліній, рамок) у тексті. Нуме-
рація і підписи до малюнків обов'язкові і роз-
ташовуються по центру сторінки без абзацного 
відступу. Наприклад: 

Рис.1. - Схема роботи пристрою .... 
Назви і нумерація таблиць обов'язкові і роз-

ташовуються безпосередньо перед таблицею по 
центру сторінки без абзацного відступу.  

Формули набирати в редакторі Microsoft 
Equation 3 зі стандартними налаштуваннями. 
Розташовувати формули по центру сторінки. 
Номери формул – по правому краю сторінки.  

Докладніше з вимогами до оформлення ста-
тей можна ознайомитись за ссилкою: 
www.conference.metalcontrol.com.ua/#JournalTS2015 

Організаційний комітет конференції за-
лишає за собою право не публікувати мате-
ріали, які поступили після 15 квітня 2017 ро-
ку, а також статті, оформлення яких не від-
повідає вимогам, викладеним вище. 

Як нас знайти: 
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