ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА»
ХXVIІ Міжнародна науково-технічна конференція
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЦТВІ»
19–20 червня 2019 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХXVIІ Міжнародної науковотехнічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському
виробництві», в рамках якої буде проведена XIХ Всеукраїнська конференціясемінар аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі агроінженерної науки.
На конференції планується робота за наступними секціями:
- науковий супровід забезпечення механізованого виробництва продукції
рослинництва;
- науковий супровід забезпечення механізованого виробництва продукції
тваринництва;
- енергетичні засоби, електротехнології, відновлювані джерела енергії та
автоматизація виробничих процесів;
- інженерія машинних систем і технічне обслуговування;
- адаптація аграрного виробництва до глобальних змін клімату.
Для участі в конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі,
аспіранти, докторанти та інші зацікавлені особи.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До початку роботи конференції планується видання збірника статей.
Для участі в конференції необхідно до 15.04.2019 р. надіслати в
ННЦ «ІМЕСГ» до редколегії поштою чи на e-mail:
- заявку (форма додається);
- статтю на електронну пошту zbir.imesg@gmail.com, обов'язково
вказавши тему листа «Стаття в збірник», або поштою паперовий варіант і
запис на диску;
- копію квитанції про оплату за друк статті (сторінка – 30 грн) після
затвердження останньої редколегією.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування статей та їх відбір.
Організаційний внесок за участь у конференції (сплатити до 14.06.2018)
становить 170 грн.

Вимоги до оформлення статей
1. Стаття друкується державною (українською) мовою, іноземних авторів –
російською або англійською мовами.
2. Формат сторінки – А4; орієнтація – книжкова; поля: ліве – 3 см, верхнє,
нижнє, праве – 2 см.
3. Матеріали набираються в редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman,
кегель – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25, вирівнювання – за
шириною.
4. УДК друкується по лівому краю звичайним шрифтом прописними літерами,
без абзацу.
5. Назва статті друкується по лівому краю напівжирним шрифтом, 16 пт, без
абзацу, нижче індексу УДК. Не слід робити всі літери прописними.
6. Прізвище, ім’я та по-батькові автора друкуються по лівому краю
напівжирним шрифтом, без абзацу, нижче назви статті через один міжрядковий
інтервал. Між ними обов’язково ставляться пропуски.
7. Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання чи, за їхньої відсутності, фах
дослідника та відомості про посаду автора й місце роботи друкуються по
лівому краю звичайним шрифтом, без абзацу, нижче прізвища й ініціалів.
Відомості про кожного співавтора – окремо.
Структурні елементи (4–7) набираються прямим шрифтом з інтервалом 1.
Дана інформація дублюється англійською та російською мовами.
8. Розмір статті – 8–14 с., включаючи анотації та бібліографію (список
літератури) трьома мовами.
9. Анотація українською мовою повинна містити не менше 200-х слів. Анотації
англійською (Annotation) та російською мовами мають бути ідентичними
українському варіанту та бути структуровані:
Мета. (Purpose. Цель.)
Методи. (Methods. Методы.)
Результати.( Results. Результаты.)
Висновки. (Conclusions. Выводы.)
Ключові слова: (Keywords: Ключевые слова:); 8–10 термінів.
10. Стаття повинна мати наступні рубрики:
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета досліджень.
Методи досліджень.
Результати досліджень.
Висновки.
11. Висновки в анотації та в основному тексті статті мають бути однаковими.
12. Бібліографія подається в 3-х варіантах: мовою статті, латиницею
(Bibliohrafiia) та англійською (References). Перед списком використаної
літератури пишеться слово «Бібліографія» жирним прямим шрифтом по
центру, після одного міжрядкового інтервалу.
Список літератури друкується по лівому краю через один міжрядковий
інтервал після заголовку. Нумерація – послідовна за допомогою функції
«нумеровані списки». Оформлення бібліографії – відповідно до Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні

положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація)
від 01.07.2016.
13. Автор(и) разом зі статтею подають до редколегії дві внутрішні рецензії
докторів або кандидатів наук, підписи яких завірені печаткою установи.
14. Автором (авторами) заповнюється анкета, де зазначається службова та
домашня адреси, робочий або мобільний телефон, електронна пошта.
15. Таблиці повинні бути набрані в програмі Microsoft Excel або Word.
Друкуються прямим звичайним шрифтом, 12 пт (у великих таблицях
допускається 10–11 пт); ширина таблиці має бути не більше 16 см; верхній
рядок виділяється напівжирним шрифтом; назва таблиці – над нею по центру
двома мовами: мовою оригіналу статті та англійською, шрифт – прямий
напівжирний, 10 пт.
16.Назви рисунків наводяться під ними двома мовами, шрифт – прямий
звичайний, 10 пт; вирівнювання – по центру. Графіки виконуються в програмі
Microsoft Excel без використання кольорів.
17. Формули в статті повинні бути набрані у формульному редакторі Equation
Math Type і мають бути пронумеровані. Номер ставиться справа від формули в
круглих дужках.
18. Стаття повинна бути вичитана, не мати граматичних помилок і підписана
автором (авторами).
19. Редколегія має право коригувати матеріали статей або взагалі їх не приймати,
якщо вони не несуть нової інформації.
20. Назва електронного файлу має містити прізвище автора та назву статті,
набирається
латинськими
літерами
(скорочено).
Наприклад,
Butko_Doslidzennya_tvarunnogo_sectora.doc.
21. Ознайомитися з повним переліком вимог та зразками оформлення матеріалів
можна за посиланням:
http://imesg.gov.ua/info/index.php?id=63
Реквізити для перерахунку організаційного внеску та сплати за друк
статті:
Одержувач – ННЦ «ІМЕСГ».
Р/рахунок: 31252294216632 Васильківське УДКСУ
МФО 820172, ЄДРПОУ 05496135, свідоцтво ІПН 054961310076.
Призначення платежу – за публікацію статті та участь у роботі
конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві».
Проживання в готелях м. Києва та м. Василькова – за рахунок учасників
конференції.
Календар конференції:
• прийом заявок на участь у конференції, статей, організаційного внеску
до 15.04.2019 р.;
• заїзд учасників конференції – 19.06.2019 р.;
• робота конференції (пленарне засідання) – 19.06.2019 р.;
• робота секцій – 19–20.06.2019 р.
Наша адреса: ННЦ «ІМЕСГ», 11, вул. Вокзальна, смт Глеваха,
Васильківський район, Київська область, Україна, 08631.

Довідки за телефонами: (04571) 3-26-88, 3-11-00, факс: (04571) 3-29-88.
Сайт: www.imesg.gov.ua E-mail: zbir.imesg@gmail.com
Вимоги щодо подання слайд-презентацій до виступів
Якщо під час виступу Ви плануєте використовувати слайд-презентацію,
то файл в електронному вигляді має бути надісланий на електронну пошту
zbir.imesg@gmail.com не пізніше 7 червня 2019 року.
Назва файла в електронному варіанті має містити прізвище автора та тему
виступу, наприклад, Petrenko_Teoretuchni … .ppt.
Рекомендації щодо дизайну та тексту слайд-презентації: на одному слайді
використовується не більше трьох кольорів (один – для фону, другий – для
заголовків, третій – для тексту).
Фон слайду – білий. Колір тексту має бути контрастним до кольору фону.
Напівжирний шрифт і курсив використовуються лише для заголовків та
виділення найбільш важливої інформації на слайді. Шрифт тексту: без зарубок –
Аrіаl, Саlіbri, Times New Roman та інші подібні, кегель – не менше 18 пт.
З повагою,

В. В. Адамчук

АНКЕТА
учасника XXVIІ Міжнародної науково-технічної конференції
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
19–20 червня 2019 року
(11, вул. Вокзальна, смт Глеваха, Васильківський район, Київська область, 08631
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства»)
Прізвище, ім’я та
по-батькові
Дата та рік
народження
Науковий ступінь
(рік присудження)
Вчене звання
(рік присудження)
Наукова проблема,
якою займаєтесь

Посада та основне
місце роботи

Службова адреса
Контактний телефон
Електронна адреса
Назва виступу

Ромащенко Михайло Іванович,
Музика Олександр Павлович,
Войтович Іван Васильович
17.09.1948;
10.04.1962;
16.10.1952
д.т.н. ( 1996 р.);
к.т.н. (2002 р.);
к.т.н. (1983 р.),
професор, академік НААН (2002 р.);
старший науковий співробітник (2011 р.);
старший науковий співробітник (1988 р.)
Водні
ресурси
(управління,
раціональне
використання, відтворення, моніторинг якості);
сільськогосподарське використання меліорованих
земель; екологічні проблеми під час використанні
водних
ресурсів
і
меліорованих
земель;
проектування,
будівництво,
експлуатація
та
технічне
обслуговування
меліоративних
і
водогосподарських систем і споруд
Директор Інституту водних проблем і меліорації
НААН;
Учений секретар Інституту водних проблем і
меліорації НААН;
Головний фахівець Інституту водних проблем і
меліорації НААН
37, вул. Васильківська, м. Київ, 03022
(044) 257-40-30;
(044) 496-90-27;
(044) 257-30-93
www. naan@ gmail.com;
muzyka_iwpim@ukr.net
Стан та тенденції розвитку засобів поливу в Україні

Підтверджую своє бажання щодо участі в роботі конференції.
Погоджуюсь із висунутими вимогами щодо оформлення та порядку подання
матеріалів виступу.
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
01.05.2010 року № 2297-VI даю згоду на обробку моїх особистих персональних
даних загального характеру з первинних джерел і особистих відомостей для
загального користування.
Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати уточнену
інформацію до оргкомітету.
«___»_________ 2019 р.

____________
(підпис)

