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26-27 березня 2015 року 

Шановні колеги 
Оргкомітет запрошує Вас узяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 
професорсько-викладацького складу, науковців, 
молодих учених і студентів “Сучасні тенденції 
та перспективи розвитку збалансованого 
природокористування в агропромисловому 
виробництві”, що відбудеться з                        
26 по 27 березня 2015 року на базі ВП НУБіП 
України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Мета конференції 
Пошук рішень з актуальних проблем 
збалансованого природокористування та поширення 
наукових теоретичних і практичних знань серед 
учених, викладачів, студентів, аспірантів, 
докторантів та зацікавлених осіб. 

Напрями роботи конференції 
1. Новітні тенденції використання 
технологій та техніки для виробництва 
продукції АПК. 
- Особливості розробки та впровадження сучасних 
механізованих технологій у рослинництві. 
- Сучасні тенденції ресурсозбереження у 
тваринництві та кормовиробництві. 
- Ефективні методи експлуатації, сервісу та 
ремонту  сільськогосподарської техніки. 
- Формування транспортно-логістичної 
інфраструктури аграрного сектора 
2. Сучасні проблеми енергетики і 
автоматики сільськогосподарського 
виробництва. 
- Біоенергетичне виробництво в системі 
природокористування. 
- Енергозбереження в агропромисловому 
виробництві. 
- Моделювання і проектування систем 
автоматизації агропромислових об’єктів. 
 
Робочі мови: українська, російська, англійська. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Лукач Василь Степанович, к.п.н., доцент, директор ВП 
НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" – 
голова оргкомітету; 
Толочко Світлана Вікторівна, к.п.н., доцент, заступник 
директора з навчально-виховної роботи ВП НУБіП 
України "Ніжинський агротехнічний інститут" – 
заступник голови оргкомітету; 
Василюк Володимир Іванович, к.т.н., доцент, в.о. 
декана факультету механізації сільського господарства ВП 
НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" – 
заступник голови оргкомітету; 
Адамчук Валерій Васильович, д.т.н., академік НААН 
України, директор Національного наукового центру      
“Інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства”; 
Булгаков Володимир Михайлович, д.т.н., професор, 
академік НААН України; 
Кравчук Володимир Іванович, д.т.н., професор,  
член-кореспондент НААН України, директор 
УкрНДІПВТ    ім. Л. Погорілого; 
Козирський Володимир Вікторович, д.т.н., професор, 
директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 
НУБіП України; 
Івановс Семенс, д.т.н., професор Латвійського аграрного 
університету (м. Улброка, Латвія); 
Коренко Марош, д.т.н., професор Словацького 
аграрного університету (м. Нітра, Словаччина); 
Юрча Володимир, д.т.н., професор Чеського 
університету сільського господарства (м. Прага, Чехія). 
Новак Януш, д.т.н., професор Люблінського аграрного 
університету (м. Люблін, Польща); 
Ружило Зіновій Володимирович, к.т.н., доцент, в.о. 
директора технічного ННІ НУБіП України; 
Замостоцький Євгеній Геннадійович, к.т.н, доцент    
Вітебського державного технологічного університету     
(м. Вітебськ, Білорусь); 
Махмудов Ілхом Ісакович, к.т.н., завідувач кафедри 
транспортних технологій, експлуатації машин і технічного 
сервісу ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний 
інститут"; 
Ромасевич Юрій Олександрович, к.т.н., доцент ВП 
НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"; 

. 



Вимоги до оформлення статей 
1. Стаття повинна бути виконана на актуальну 
тему та містити результати глибокого самостійного 
дослідження. 
2. Відповідальність за висвітлення 
матеріалу несуть автори статей. 
3. Структура статті: 
• УДК, ББК (у верхньому лівому куті аркуша); 
• ініціали та прізвище автора, місто, країна (у 
верхньому правому куті аркуша); 
• анотація українською, російською, англійською 
мовами; 
• ключові слова; 
• текст статті; 
• література (згідно з вимогами ВАК України: 
бюлетень ВАК №3, 2008); у тексті статті 
посилання на використані джерела подаються в 
квадратних дужках; зазначається порядковий 
номер і через кому сторінка цитованого джерела, 
наприклад: [7, с.35]. 

4. Вимоги до оформлення: 
• формат тексту — Microsoft Word (*.doc, *.docx); 
• формат сторінки — А4 (210x297 мм); 
• орієнтація — книжкова; 
• поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) по 20 мм; 
• шрифт: розмір (кегль) — 14; 
• тип шрифта — Times New Roman; 
• міжрядковий інтервал — 1,5. 
5. Обсяг статті 6-10 сторінок (формат А4). 
6. У тексті допускаються рисунки та таблиці. 
Рисунки виконуються в форматі *.jpg, *.bmp або в 
редакторі MS Word. Рисунки мають бути вставлені в 
текст та бути чіткими, чорно-білими. Назви та 
номери рисунків указуються під рисунками, назви 
та номери таблиць — над таблицями. 
7. У статті може бути не більше 3 авторів. 
8. Роботи, які не відповідають указаним 
вимогам оформлення, до розгляду не допускаються. 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Назва доповіді ___________________________ 
Назва статті _____________________________ 
________________________________________ 
Назва організації (скорочена й повна)________ 
Тел.: ___________________________________ 
Е-mail:__________________________________ 
Прізвище _______________________________ 
Ім’я ____________________________________ 
По батькові _____________________________ 
Науковий ступінь ________________________ 
Вчене звання ____________________________ 
Посада ___________________Секція № _____ 
Потреба в житлі _________________________ 

так, ні 

Порядок проведення конференції: 
26 березня: 
 9.00-11.00 — розміщення та реєстрація. 
 11.00-13.00 — пленарне засідання. 
 13.00-14.00 — перерва на обід. 
 14.00-17.00 — засідання секцій. 
27 березня: 
 9.00-12.00 — засідання секцій. 
 12.00-14.00 — підведення підсумків. 

 15.00 — від’їзд учасників конференції. 
 

Адреса оргкомітету: 
ВП НУБіП України  

"Ніжинський агротехнічний інститут", 
вул. Шевченка, 10, м. Ніжин, 

Чернігівська область, Україна, 16600; 
(04631) 2-52-70 факс 2-53-81; 
E-mail:  dekan.msg@gmail.com. 

 

Умови участі в конференції: 
• оформити статтю та анкету відповідно до вимог; 
• надіслати статтю, анкету та чек про сплату оргвнеску 

на електронну адресу dekan.msg@gmail.com  
до 15 березня 2015 року; 

• організаційний внесок за участь у конференції –       
20 грн., за видання статті у збірнику наукових робіт  
конференції – 10 грн. за 1 сторінку. 

• за необхідності видається довідка про участь у 
конференції; 

• файли називати за прізвищем (наприклад: 
ІваненкоІ.І.-стаття, ІваненкоІ.І.-анкета, ІваненкоІ.І.-
чек); у темі слід указати назву конференції; протягом 
2 днів Оргкомітет відправляє на адресу автора лист із 
підтвердженням отримання матеріалів. 

Платіжні реквізити для сплати оргвнеску: 
Благодійний фонд «Перспектива розвитку НАТІ». 

Код ЄДРПОУ 34721801, 
р/р № 26007101148 

в Центральному Ніжинському відділенні  
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 

МФО 380805 
У призначенні вказати:  Благодійний внесок за участь у 

міжнародній  конференції 

Зразок оформлення статті 
 

УДК 336 
 

Іваненко І.І., Петренко П.П., 
студенти 4 курсу факультету механізації с.г., 

ВП НУБіП України «НАТІ», 
 м. Ніжин, Україна 

 
Актуальні питання використання машин для 

агропромислового виробництва  
 

Анотація: 
Ключові слова: 
Постановка проблеми: 
Аналіз останніх досліджень та публікацій: 
Мета статті: 
Виклад основного матеріалу… 
Висновки: 

Список літератури: 
1. ….. 
2. …. 
Анотація та ключові слова російською та англійською 
мовами. 
 

©І.І. Іваненко, П.П. Петренко, 2015 
 
 


