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З А П Р О Ш Е Н Н Я  
Міжнародна науково-практична конференція 

"ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АПК УКРАЇНИ" 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергозабезпечення та 

енергозбереження в АПК України", яка відбудеться 2, 3 листопада 2017 р. в навчально-науковому інституті енергетики та 

комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

 МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – узагальнення результатів наукових та практичних досліджень в галузі електрообладнання, ав-

томатизації, енергозабезпечення та енергозбереження в АПК. 

ПЕРЕЛІК ТА ПРОБЛЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

      Секція 1. Енергозабезпечення споживачів АПК  –  omiroshnyk@ukr.net 

 Секція 2. Енергоменеджмент та автоматизація управління в системах електро- та теплопостачання  –  omiroshnyk@ukr.net 

 Секція 3. Електрообладнання та раціональне використання електричної енергії в АПК  –  kafedra.aems@gmail.com 

 Секція 4. Ресурсозберігаючі електротехнології сільськогосподарського виробництва  –  ekt.ietp@ukr.net 

 Секція 5. Вплив електромагнітних полів та пружних коливань на біологічні об’єкти с.г. призначення  –  kosnatgen@ukr.net 

 Секція 6. Комп’ютерно-інтегровані технології, системи та засоби автоматизації  –  s_koshman @ukr.net 
  

 РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Нанка Олександр Володимирович – голова оргкомітету, к.т.н., доцент, ректор ХНТУСГ (м. Харків); 

Лисиченко Микола Леонідович – заступник голови оргкомітету, д. т. н., проф., перший проректор ХНТУСГ (м. Харків); 

Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ХНТУСГ (м. Харків); 

Мороз Олександр Миколайович – заступник голови оргкомітету, д.т.н., проф., директор ННІ ЕКТ ХНТУСГ (м. Харків); 

Белоцький Олексій Олександрович – к.т.н., нач. управління ПЕК ХОДА (м. Харків);  

Черемісін Микола Михайлович – вчений секретар конференції, к.т.н., проф. ХНТУСГ (м. Харків); 

Яндульський Олександр Станіславович – д.т.н., проф., декан факультету електроенергетики та автоматики НТТУ "КПІ" (м. Київ); 

Козирський Володимир Вікторович – д.т.н., проф., директор ННІ енергетики і автоматики НУБіПУ (м. Київ); 

Кондратенко Ігор Петрович – д.т.н., член-кореспондент НАН України, нач. відділу ІЕД НАН України (м. Київ); 

Тугай Юрій Іванович – д.т.н., ст. наук. сп., нач. відділу оптимізації систем електропостачання ІЕД НАН України (м. Київ); 

Ладанюк Анатолій Петрович – д.т.н., проф., зав. кафедри НУХТ (м. Київ); 

Лазуренко Олександр Павлович – к.т.н., проф., декан НТУ "ХПІ" (м. Харків); 

Назаренко Ігор Петрович – д.т.н., проф., декан ТДАТУ (м. Мелітополь); 

Лежнюк Петро Дем'янович – д.т.н., проф., зав. кафедри ВНТУ (м. Вінниця); 

Яковлєв Валерій Федорович – к.т.н., проф., зав. кафедри СНАУ (м. Суми); 

Косуліна Наталія Геннадіївна – д. т. н., проф., зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків); 

Кунденко Микола Петрович – д. т. н., проф., зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків); 

Мірошник Олександр Олександрович – д. т. н., проф., зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків); 

Піскарьов Олексій Миколайович – к. т. н., доцент, зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків); 

Сорокін Максим Сергійович – к. т. н., доцент, зав. кафедри ХНТУСГ (м. Харків); 

Фурман Ілля Олександрович – д. т. н., проф., академік Академії наук вищої освіти України, ХНТУСГ (м. Харків). 

 Для участі в конференції необхідно подати заявку за формою: 

Прізвище__________________________ Ім’я ________________________ По батькові ________________________  

Науковий ступінь ________________  Вчене звання __________________  Посада _____________________________  

Назва організації (повна та скорочена) _________________________________________________________________ 

Поштова адреса, тел. /факс, E-mail  ___________________________________________________________________  

Секція (ВКАЗАТИ ОБОВ'ЯЗКОВО) __________________________________________________________________ 

Назва доповіді  _____________________________________________________________________________________ 

Назва статті  _____________________________________________________________________________________ 

Бронювання житла (гуртожиток або готель) _________ 
 

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць "Вісник ХНТУСГ", який включено до переліку фахових видань, затвер-

дженого ДАК України. Матеріали статей повинні бути оригінальними (не опублікованими раніше і не представленими до опублікування в 

іншому виданні). Видання буде здійснено на кошти авторів (вартість однієї сторінки 40 грн.). Оплата проводиться після прийняття статті 

до публікації за такими реквізитами: МФО 820172 банк ДКСУ м. Київ, р/р 31257202203687, код 00493741, призначення платежу: плата за 

видання науково-технічних видань. Для публікації у збірнику праць необхідно до 13 жовтня 2017 р. надіслати копію квитанції та матеріали 

статті українською мовою (учасникам конференції із-за меж України – російською або англійською) в електронному вигляді на E-mail 

відповідних секцій.   Після вказаної дати надіслані матеріали розглядатись не будуть. 


