
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Оптимізація технічних та 
технологічних систем агровиробництва», 
яка відбудеться 29 - 30 квітня 2021 року в 
навчально-науковому інституті 
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, керівників 
підприємств, аспірантів та студентів. 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Експлуатація машино-
тракторного парку. 

Секція 2. Інтелектуальні системи авто-
тракторної техніки. 

Секція 3. Мехатроніка технічних і 
технологічних систем АПВ. 

Секція 4. Екологічно-безпечні технології 
вирощування с.-г. культур. 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в 
науковому журналі «Інженерія 
природокористування». Журнал включено 
до Переліку наукових фахових видань України 
відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України № 1328 від 21.12.2015. Реєстру 
наукових фахових видань України в категорії Б 
з наказом № 886 від 02.07.2020 Журнал 
включено до: Google Scholar, з 14.01.2016. 
 

Е-mail: enm.journal@gmail.com 
Тел.: (050) 605-54-61, 
Відп. Артьомов Микола Прокопович. 
Тел.: (067) 198-08-01, 
Відп. Чигрина Світлана Андріївна. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету 

Нанка Олександр Володимирович – ректор ХНТУСГ, 
академік УНАНЕТ. 

Члени оргкомітету 

Лисиченко Микола Леонідович – перший заступник голови 
оргкомітету, перший проректор ХНТУСГ, 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. 

Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного 
факультету ТДАТУ імені Дмитра Моторного, д.т.н., професор. 

Дудніков Ігор Анатолійович – декан інженерно-
технологічного факультету ПДАА, к.т.н., професор. 

Надикто Володимир Трохимович – завідувач кафедри МВЗ 
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, член-кореспондент НААН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор. 

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

Зубко Владислав Миколайович – завідувач кафедри 
тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних 
технологій СНАУ, к.т.н., доцент. 

Чеботарьов Валерій Петрович – завідувач кафедри 
сільськогосподарських машин БДАТУ, д.т.н., професор. 

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

Артьомов Микола Прокопович – завідувач кафедри оптимізації 
технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ, д.т.н., професор. 

Шуляк Михайло Леонідович – завідувач кафедри кафедри 
тракторів і автомобілів ХНТУСГ, д.т.н., професор. 

Антощенков Роман Вікторович – завідувач кафедри мехатроніки 
та деталей машин ХНТУСГ, д.т.н., професор. 

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

Харченко Сергій Олександрович – д.т.н., професор кафедри 
оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ. 

Анікєєв Олександр Іванович – к.т.н., доцент кафедри 
оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ. 

Шевченко Ігор Олександрович – к.т.н., доцент кафедри 
тракторів і автомобілів ХНТУСГ. 

Циганенко Михайло Олександрович – к.т.н., доцент кафедри 
оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ. 

Калюжний Олександр Дмитрович – к.т.н., доцент кафедри 
оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ. 

Гаєк Євген Анатолійович – к.т.н., старший викладач кафедри 
оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ. 

Романашенко Олександр Анатолійович –  доцент кафедри 
оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ. 

Галич Іван Васильович – заступник директора ННІ МСМ, 
старший викладач кафедри мехатроніки та деталей машин ХНТУСГ. 

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

Чигрина Світлана Андріївна – секретар конференції,  
старший викладач кафедри оптимізації технологічних систем 
імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ. 

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: enm.journal@gmail.com 

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 

«26» квітня 2021 року 

1. Надіслати текст доповіді (статті) в 

електронному вигляді на e-mail відповідальної особи 

згідно переліку видань. 

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 _________________________________  

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

29 квітня – пленарне засідання, початок о 1300, 
on-line (https://meet.google.com/kdt-
pkgm-xhv). 

30 квітня – робота секцій, початок о 1300, on-line. 

mailto:enm.journal@gmail.com
mailto:enm.journal@gmail.com
https://meet.google.com/kdt-pkgm-xhv
https://meet.google.com/kdt-pkgm-xhv


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
ВАРІАНТУ СТАТЕЙ 

Структура публікації: 
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
посилається автор. 

3. Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується стаття. 

4. Формулювання мети статті (постановка завдання). 
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
6. Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розробок у даному напрямку. 
 

Вимоги до оформлення: 
До публікації приймаються: 
• закінчені оригінальні роботи, що досі не видавалися 

(5 -10 сторінок); 
• теоретичні та проблемно-оглядові статті 

об’ємом до 20 сторінок; 
• матеріали та повідомлення про події із наукового 

життя; 
• рецензії на книги. 
Статті друкуються українською, російською та 

англійською мовами. 
У відповідності з постановою ВАК України від 

15.01.2003 № 7-05/1 до друку приймаються лише ті наукові 
статті, що містять наступні необхідні елементи: 

• постановка проблеми та її актуальність; 
• аналіз результатів останніх досліджень та 

публікацій, що стосуються проблеми; 
• виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, якій присвячена робота; 
• формулювання мети роботи (постановка задачі 

дослідження); 
• викладення основного матеріалу дослідження з 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
• висновки, що витікають з проведеного 

дослідження, і подальші перспективи. 
Текст статті потрібно викласти у такій 

послідовності: УДК; назва роботи, список, місце роботи та 
електронні адреси авторів; анотацію на мові статті; 
основний текст та висновки; посилання на першоджерела. 

Всі таблиці і рисунки повинні мати свій номер і 
заголовок. Графічні матеріали слід готувати якісно. Їх 
недбалий вигляд може бути основою для відмови в 
публікації. Вони мають бути продубльованими в окремих 
файлах довільного графічного формату (*.jpg, *.psd, *.cdr 
та ін.). Для растрових рисунків подільна здатність не 
менше 300DPI. Не використовувати кольорові зображення. 
Список використаних джерел формується у порядку появи 

посилань у тексті українською або російською мовами 
відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, англійською мовою 
відповідно до міжнародних стандартів (див. на сайті 
журналу).  References – список використаних джерел 
латинськими літерами відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про 
впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею». На сайті 
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php можна 
безкоштовно скористатися сервісом транслітерації 
україномовного тексту в латиницю. На сайті 
http://www.translit.net є сервіс для транслітерації 
російськомовного тексту (стандарт BGN). Текст статті 
повинен бути оформленим у редакторі Microsoft Word 97 та 
вище з використанням шрифту Arial розміром 10 pt та з 
одинарним інтервалом. Поля: верхнє та нижнє – 3; ліве та 
праве – 2 см. Абзац – 0,65 см. Всі символи, що входять до 
математичних виразів, незалежно від можливості їх набору 
у вигляді звичайного тексту, повинні виконуватися із 
застосуванням Редактора формул Microsoft Equation. 
Довжина формул не повинна перевищувати 7 см. До тексту 
статті слід додати три ідентичні анотації українською, 
російською та англійською мовами. Обсяг анотації 200 - 250 
слів. Анотація включає: назву статті, перелік авторів і, 
власне, текст анотації, що відображає всі аспекти статті 
і не містить баластних слів. Під кожною анотацією 
друкується список ключових слів (7 -10 слів, не більше 2 
рядки). Стаття повинна супроводжуватися авторською 
довідкою (для кожного автора) трьома мовами – 
українською, російською, англійською. Авторська довідка 
містить: назву статті; прізвище, повне ім’я та по 
батькові; рік народження; вчений ступінь, вчене звання; 
місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-
прийнята назва установи); посада; ідентифікатор ORCID; 
адреса для відправки авторського екземпляру. Крім цього 
слід указати із яким із авторів слід вести переписку. До 
редакції надсилають кольорову скан-копію статті 
підписаною всіма авторами та електронну версію 
(обов’язково) електронною поштою. До статті 
прикладається скан-копія рецензії фахівця у даній області 
досліджень (зовнішня рецензія). В разі публікації статті 
автор надає згоду на повнотекстовий відкритий доступ до 
неї в мережі інтернет. Редакція залишає за собою право 
виправляти і скорочувати рукопис, а також повертати 
авторам роботи, які не відповідають викладеним вище 
вимогам редакції.  

Всі статті публікуються 
безкоштовно! 

 

Телефони для довідок: 

(050) 605-54-61 Артьомов Микола Прокопович. 

(067) 198-08-01 Чигрина Світлана Андріївна. 
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