
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Автомобільний транспорт в аграрному 
секторі: проектування, дизайн та 
технологічна експлуатація», яка відбудеться 
16 – 17 травня 2019 року на базі кафедри 
тракторів і автомобілів навчально-наукового 
інституту механотроніки і систем менеджменту 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра 
Василенка. 

Оргкомітет запрошує прийняти участь у 
роботі конференції вчених, фахівців, провідних 
спеціалістів, практиків та керівників підприємств. 

 
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Автомобільний транспорт. 
Секція 2. Проектування, дизайн та 

технологічна експлуатація 
автомобілів. 

Секція 3. Інтелектуальні системи 
керування автомобільним 
транспортом. Мехатроніка. 

Секція 4. Міцність та довговічність 
автомобілів. 

Секція 5. Мобільні енергетичні засоби та їх 
використання в аграрному секторі. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в 
науковому журналі «Інженерія природокористування» 
(публікації безкоштовні) та збірнику тез доповідей. 
 

Перелік видань: 
- журнал «Інженерія природокористування» 
Тел.:(067) 198-08-01, Е-mail: enm.journal@gmail.com 
Відп. Чигрина Світлана Андріївна. 
- збірник тез доповідей «Автомобільний транспорт в 
аграрному секторі: проектування, дизайн та 
технологічна експлуатація» 
Тел.: (095) 151-24-89,Е-mail: conf.tia@gmail.com 
Відп. Шуляк Михайло Леонідович. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету 

Нанка Олександр Володимирович – ректор ХНТУСГ, 
академік УНАНЕТ. 

Члени оргкомітету 

Лебедєв Анатолій Тихонович – заступник голови 
оргкомітету, завідувач кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ, 
Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор. 

Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, 
проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор. 

Власовець Віталій Михайлович – заступник голови 
оргкомітету, директор ННІ МСМ ХНТУСГ, д.т.н., професор. 

Мироненко Валентин Григорович – начальник відділу 
ІМЕСГ НААН України, д.т.н., професор. 

Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-
технологічного факультету ТДАТУ, к.т.н., професор. 

Пузік Володимир Кузьмич – завідувач кафедри 
агротехнологій та екології, член-кореспондент НААН України, 
д.с.-г.н., професор. 

Клец Дмитро Михайлович – Менеджер проекту «Реформа 
дорожньої галузі». Команда підтримки реформ Міністерства 
інфраструктури України, д.т.н., професор. 

Гудз Густав Стефанович – професор кафедри 
експлуатації та ремонту автомобільної техніки, національний 
університет «Львівська політехніка», д.т.н., професор. 

Подригало Михайло Абович – завідувач кафедри технології 
машинобудування і ремонту машин ХНАДУ, д.т.н., професор. 

Бажинов Олексій Васильович – завідувач кафедри 
автомобільної електроніки ХНАДУ, д.т.н., професор. 
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життєдіяльності та права, к.т.н., доцент. 

Сировицький Кирило Геннадійович – заступник директора 
ННІ МСМ, ст.викладач кафедри оптимізації технологічних 
систем імені Т.П. Євсюкова. 

Семенцов Володимир Ілліч – заступник директора ННІ 
МСМ, к.т.н., доцент кафедри технічних систем і технологій 
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Шуляк Михайло Леонідович – заступник директора ННІ 
МСМ, д.т.н., професор кафедри тракторів і автомобілів. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Україна, 61050, м. Харків, проспект Московський 45, 

ХНТУСГ ім. П.Василенка. 

Навчально-науковий інститут механотроніки і 

систем менеджменту (ННІ МСМ). Тел.: (057) 732-75-33. 

 

Електронна пошта для листування: 

Е-mail:conf .t ia@gmail .com  

Для участі в роботі конференції необхідно до 

«10» травня 2019 року 

1. Надіслати текст доповіді (статті) в 

електронному вигляді на e-mail відповідальної особи 

згідно переліку видань (наукові роботи, що 

оформлені не за вимогами будуть повернені 

автору); 

2. Оформити заявку на участь: 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище ______________________________________  

Ім’я ___________________________________________  

По - батькові __________________________________  

Науковий ступінь ______________________________  

Вчене звання __________________________________  

Посада _______________________________________  

Назва організації (повна та скорочена) ____________  

Контактний моб. телефон ______________________  

Поштова адреса, тел./факс _____________________  

Секція  ________________________________________  

Назва доповіді _________________________________  

Назва статті _________________________________  

Необхідні технічні  засоби _______________________  

Бронювання житла (гуртожиток або готель)______  

Учасникам з інших міст оргкомітет бронює місце в 

готелі згідно з заявкою. 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

16 травня – пленарне засідання, початок о 10
00

, 

пр. Московський, 45. (ауд. 115 М), 

17 травня – робота секцій в корпусі по 

пр. Московський, 45. 

mailto:enm.journal@gmail.com
mailto:conf.tia@gmail.com
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
ВАРІАНТУ СТАТЕЙ 

Структура публікації: 
 

Вимоги до оформлення: 
Формат паперу - А4. Сторінки не нумерувати.  
Шрифт – TimesNewRoman. Розмір шрифту - 14 пт.  
Поля  – 2,0 см. Одинарний інтервал. 
Перший рядок — індекс УДК, з лівого краю, 

напівжирними. 
Пропустити один рядок. 
Назва статті (тез) - прописними напівжирними літерами, 

по центру. 
Пропустити один рядок. 
Прізвище, ініціали автора та наукове звання - 

напівжирними літерами, по центру. 
 Назва організації - курсивом, по центру. 
Пропустити один рядок. 
Текст анотації мовою статті, (обсяг 200-250 слів) 

- по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см, 
курсивом.  

Пропустити один рядок. 
Основний текст статті - по ширині, відступ 

першої строки абзацу 1,25 см. 
Графічні матеріали (*.jpg.) повинні бути розміщені по 

центру статті. Нумерація та підписи — по центру за 
зразком: 

Рис. 1 - Схема роботи пристрою .... 
Шрифт – TimesNewRoman. Розмір шрифту - 12 пт.  
Назви та нумерація таблиць - по центру за 

зразком: 
Таблиця 1 - Результати розрахунку .... 
Шрифт – TimesNewRoman. Розмір шрифту - 12 пт.  
Формули повинні бути набрані у МісrоsoftEquation 3,0, 

вирівняні по центру, номера формул вирівняні по правому 
краю.  

В кінці статті: список використанихджерел, 
анотації іншими робочими мовами конференції, які 
повинні містити назву статті (окремий рядок), 
прізвище та ініціали автора напівжирними літерами по 
центру (окремий рядок) та стислий зміст. 

Назви «Список використаних джерел», «Аннотация», 
«Abstract», «Анотація» - друкувати напівжирними літерами, 
по лівому краю. Між ними та текстом, який був попереду 
та слідує далі, пропускати рядок. Назва статті в 
анотаціях - напівжирними літерами, по центру. На 
наступному рядку - прізвище автора, по центру. 

Текст анотацій - курсивом, по ширині, відступ 
першої строки абзацу 1,25 см. 

Вартість публікації статті у науковому журналі 
«Інженерія природокористування» - безкоштовно. 
За результатами конференції тези доповідей 
розміщуються в електронному вигляді на сайті 
навчально-наукового інституту механотроніки і 
систем менеджменту. 

 

Транспортне сполучення 
 

від станції метрополітену 

«Площа Конституції» 

до зупинки 

«Майдан Героїв Небесної Сотні» 
 

 

Телефони для довідок: 

 

(095) 151-24-89 Шуляк Михайло Леонідович; 

(050) 663-81-27 Шевченко Ігор Олександрович 

Міністерство освіти і науки України 

Науково-національний центр ―ІМЕСГ‖ 
НААН України 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства  

імені Петра Василенка 

Навчально-науковий інститут 
механотроніки і систем менеджменту 
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«Автомобільний 
транспорт в аграрному 
секторі: проектування, 
дизайн та технологічна 

експлуатація» 
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