
 
Шановний 

____________________________ 
____________________________ 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ІV Міжнародної науково-технічної конференції 
«Крамаровські читання» 

з нагоди 110-ї річниці від дня народження 
доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента 

ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН 
КРАМАРОВА Володимира Савовича 

(1906 - 1987) 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 історична постать академіка В. С. Крамарова;
 історичні витоки розвитку ремонтного виробництва;
 надійність технічних систем у рослинництві;
 надійність технічних систем у тваринництві;
 надійність технічних систем в лісовому комплексі;
 надійність технічних систем переробного виробництва;
 надійність  технічних систем у будівництві;
 надійність транспортних систем;
 надійність технічних систем ремонтного виробництва;
 економічна ефективність технічних і технологічних 

систем;
 конструювання машин і обладнання;
 дизайн технічних систем;
 новітні матеріали в сільськогосподарському 

машинобудуванні;
 новітні технології в сільськогосподарському 

машинобудуванні.
 

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

 
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

16 лютого 
9-30 – 10-00 – реєстрація учасників конференції; 
10-00 – 12-00 – відкриття та пленарне засідання; 
12-00 – 12-30 – перерва (кава-брейк); 
12-30 – 15-00 – засідання секцій; 
15-00 – 15-30 – перерва; 
15-30 – 17-00 – ознайомлення з кафедрами факультету. 

         17 лютого 
 9-30 – 12-00 – робота секцій; 
12-00 – 12-30 – перерва (кава-брейк); 
12-30 – 13-00 – підсумкове засідання; 
13-00 – від’їзд учасників конференції. 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, 
НУБіП України, навчальний корпус № 5, ауд. 13 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Ніколаєнко С. М. – ректор НУБіП України, член-
кореспондент НАПН України, голова 
організаційного комітету; 

Адамчук В. В. – голова ради роботодавців НУБіП 
України, директор ННЦ «ІМЕСГ» НААН, 
академік НААН, співголова організаційного 
комітету (за згодою); 

Отченашко В. В. – начальник науково-дослідної 
частини НУБіП України, заступник голови 
організаційного комітету; 

Ружило З. В. – декан факультету конструювання та 
дизайну НУБіП України, заступник голови 
організаційного комітету; 

Мельник В. І. – доцент кафедри надійності техніки 
НУБіП України, секретар організаційного 
комітету; 

Члени організаційного комітету: 
Анісімов В. Ф. – завідувач кафедри двигунів 

внутрішнього згорання та АПР ВНАУ; 
Афтанділянц Є. Г. – завідувач кафедри технології 

конструкційних матеріалів і матеріалознавства 
НУБіП України; 

Бенашвілі М. – директор випробувального центру 
сільськогосподарського університету Грузії (за 
згодою); 

Березовий М. Г. – завідувач кафедри механіки НУБіП 
України; 

Бойко А. І. – завідувач кафедри надійності техніки 
НУБіП України; 

Булгаков В. М. – професор кафедри механіки НУБіП 
України, академік НААН; 

Войтюк Д. Г. – професор кафедри 
сільськогосподарських машин ім. П. М. Василенка 
НУБіП України, член-кореспондент НААН; 

Войтюк В. Д. – директор НДІ техніки, енергетики 
та інформатизації АПК НУБіП України; 

Герук С. М. –  доцент відділення агроінженерії 
ЖАТК; 

Давиденко О. І. – завідувач кафедри будівництва 
НУБіП України; 

Захарчук О. В. – завідувач відділу ринку 
матеріально-технічних ресурсів ННЦ «ІАЕ» 
НААН; 

Кирилюк В. І. – провідний науковий співробітник 
відділу науково-технічної інформації НУБіП 
України; 

Ковалишин С. Й. – декан факультету механіки та 
енергетики ЛНАУ; 

Кравчук В. І. – директор ДНУ «УкрНДІПВТ ім. 
Леоніда Погорілого», член-кореспондент НААН ; 

Крочко В. – декан інженерно-технічного 
факультету Словацького університету наук про 
життя (за згодою); 

Кузьмінський Р. Д. – завідувач кафедри  
експлуатації та технічного сервісу машин  
ім. професора О. Д. Семковича ЛНАУ; 

Кюрчев С. В. – декан механіко-технологічного 
факультет ТДАТУ; 

Ловейкін B. C. – завідувач кафедри конструювання 
машин і обладнання НУБіП України; 

Марус O. A. – доцент кафедри тракторів, 
автомобілів та біоенергосистем НУБіП України; 

Михайлович Я. М. – декан механіко-технологічного 
факультету НУБіП України; 

Науменко О. А. – директор ННІ ТС, ХНТУСГ ім. 
Петра Василенка; 

Ніколов М. – завідувач кафедри ремонту, 
надійності, механізмів, машин, логістичних і 
хімічних технологій аграрного університету в 
Русе (Республіка Болгарія) (за згодою); 

Новицький A. B. – доцент кафедри надійності 
техніки НУБіП України; 

Пекарський В. – декан інженерно-будівельного 
факультету Люблінської політехніки (за згодою); 

Пилипака С. Ф. – завідувач кафедри нарисної 
геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну 
НУБіП України; 

Роговський І. Л. – доцент кафедри технічного 
сервісу та інженерного менеджменту ім. 
М. П. Момотенка НУБіП України; 

Ромасевич Ю. О. – доцент кафедри конструювання 
машин і обладнання НУБіП України; 

Ревенко Ю. І. – доцент кафедри надійності техніки 
НУБіП України; 

Савченко В. М. – завідувач кафедри 
машиновикористання та сервісу ТС ЖНАЕУ; 

Свірень М. О. – завідувач кафедри 
сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ; 

Сідашенко О. І. – завідувач кафедри технологічних 
систем ремонтного виробництва ХНТУСГ ім. 
Петра Василенка; 

Сидорчук О. В. – заступник директора з наукової 
роботи ННЦ «ІМЕСГ» НААН, академік НААН  
(за згодою); 

Усс І. Н. – завідувач кафедри надійності техніки  
ДУ «БєлМЕСГ» (за згодою); 

Юрча В. – декан факультету інженерно-технічного 
факультету Празького університету наук про 
життя (за згодою). 



 
Вимоги до оформлення публікації: 

 
1. Структура статті збірника наукових праць 

«Науковий вісник НУБіП України. Серія: 
техніка та енергетика АПК» (включений до 
міжнародних наукометричних баз даних): 

 УДК;

 назва;

 ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене 
звання, установа та її місце знаходження, 
електронна адреса авторів;

 анотації (150 слів) українською, російською 
та англійською мовами;

 текст статті (українською, англійською, 
російською – за вибором автора) з дотриманням 
вимог МОН України щодо фахових видань;

 обсяг – від 5 до 10 стор., інтервал - 1, 
кегль – 14, абзац – 1,25 см; 

 формат – А4, текстовий редактор – Word, 
шрифт – Arial, Формули –Microsoft Equation 3.  

2. Структура тез доповіді (мова – за вибором 
автора): 

 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.  

3. Презентацію доповіді (за умови очної участі) 
надіслати не пізніше 10.02.2017 р. (файл у 
форматі .ppt. Наприклад: Ivanov.ppt). 

4. Матеріали подавати у електронному 
вигляді. 
Термін прийому статей і тез – до 10.02.2017 р. 

СТАТТІ 
просимо надсилати на електронну адресу:  

rogovskii@yandex.ua 
(тел. для довідок - 044 527-85-34, 527-87-34) 

 
ТЕЗИ І ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ  

просимо надсилати на електронну адресу: 
revenko@nubip.edu.ua 

(тел. для довідок – 044 527-87-71) 
 

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, тез)__________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

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, тези доповіді у 

збірнику праць (тез доповідей).

 
Дата «___» _________________2017 р. 
 
Підпис____________________ 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
«ІМЕСГ» НААН 

 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

на ІV Міжнародну науково-технічну 
конференцію з нагоди 

110-ї річниці від дня народження 
доктора технічних наук, професора, 

члена-кореспондента ВАСГНІЛ, 
віце-президента УАСГН 

КРАМАРОВА 
Володимира Савовича 

(1906-1987) 
 
 
 

«КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 
 
 
 
 
 
 

16-17 лютого 2017 року 
м. Київ 


