
 ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційне, технічне та технологічне 
забезпечення галузі тваринництва», яка 

відбудеться 22-23 квітня 2021 року в Навчально - 
науковому інституті технічного сервісу 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені 
Петра Василенка. Посвідчення про реєстрацію в 
УкрІНТЕІ № 181 від 19.02.2021 р. 

Оргкомітет запрошує прийняти участь у 
роботі конференції студентів, аспірантів, 
молодих вчених, фахівців, провідних спеціалістів 
та практиків. 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Сучасний стан та перспективні напрямки 
розвитку тваринництва; 

2. Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва; 

3. Сучасне технічне устаткування тваринницьких 
ферм і комплексів; 

4. Підвищення ефективності технічного 
забезпечення АПК шляхом інтеграції науки 
 та практики; 

5. Робототехніка  в технологічних процесах 
тваринництва; 

6 Бджільництво. 

 

Робочі мови конференції: українська, 
російська, англійська. 

Матеріали для публікації у фаховому віснику 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені 
Петра Василенка, присвяченому 30-річчю ННІ ТС 
«Технічні системи і технології тваринництва» 
надсилати до 30 травня. 

 
Відповідальні за збірник тез: 
Тел.:(099)495-80-16,e-mail:<kaf_mtf@ukr.net> 
Тимчук Дмитро Сергійович; 

Тел.:(050) 791-79-77, e-mail: Ukridu@gmail.com  
Сиромятніков Петро Степанович 

 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Голова оргкомітету 

Нанка Олександр Володимирович – ректор ХНТУСГ, 
академік УНАНЕТ    

Члени оргкомітету 
Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, 

проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор 
Науменко Олександр Артемович – заступник голови 

оргкомітету, завідувач кафедри технічних систем та 
технологій тваринництва ім. Б. П. Шабельника ХНТУСГ, к.т.н., 
професор 

Брагінець Микола Володимирович – перший заступник 
голови оргкомітету, професор кафедри технічних систем та 
технологій тваринництва ім. Б. П. Шабельника ХНТУСГ, д.т.н., 
професор 

Хмелевський Василь Степанович – завідувач кафедри МТФ 
НУБіП, д.т.н.,професор 

Дмитрів Василь Тарасович – професор кафедри механіки 
та автоматизації машинобудування Інституту інженерної 
механіки та транспорту Національного університету 
«Львівська політехніка», д.т.н,, доцент 

Мілько Дмитро Олександрович – д.т.н., професор кафедри 
«Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського 
державного агротехнологічного університету 

Братішко В’ячеслав В’ячеславович – доцент кафедри 
механізації тваринництва НУБіП, д.т.н,, старший науковий 
співробітник ННЦ «ІМЕСГ» 

Jerzy Grudzinski –  Dr. Sc., Prof. Lublin, Poland, Природничий 
університет 

Григорьєв Дмитро Олексійович – завідувач кафедри 
технічного забезпечення виробництва та переробки продукції 
тваринництва Гродненського державного аграрного 
технічного університету, к.т.н., доцент 

Михальченко Степан Адамович  – завідувач кафедри 
технічного забезпечення агропромислового виробництва 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва, д.с.-г.н., старший науковий співробітник 

Палій Андрій Павлович – професор кафедри технічних 
систем та технологій тваринництва ім. Б. П. Шабельника 
ХНТУСГ, д.с-г.н., професор 

Щур Тарас Григорович – доцент кафедри автомобілів та 
тракторів Львівського національного аграрного університету, 
к.т.н., доцент 

Дудін Володимир Юрійович – завідувач кафедри МВПТ 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету, к.т.н., доцент 

Борак Костянтин Вікторович – заступник директора з 
навчально-педагогічної роботи Житомирського коледжу, к.т.н 

Шабля Володимир Петрович – професор кафедри 
технічних систем та технологій тваринництва ім. Б. П. 
Шабельника ХНТУСГ, д.с-г.н., професор 

Катеринич Олег Олександрович – директор ДСП НААН, 
д.с-г.н 

Кольга Дмитро Федорович – к.т.н., доцент, завідувач 
кафедри технологій і механізації тваринництва, БДАТУ 

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

ХНТУСГ ім. П. Василенка. 

Навчально-науковий інститут технічного сервісу  

(ННІ ТС). Тел.: (057) 732-99-65. 

Електронна пошта для листування: 

Е-mail: kaf_mtf@ukr.net 

 
Для участі в роботі конференції необхідно до 

«16» квітня 2021 року 

1. Надіслати текст тез в електронному вигляді  на 

E-mail: kaf_mtf@ukr.net та в роздрукованому вигляді в 

одному примірнику; 

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 тези                                                                        

Необхідні технічні засоби                                     

Бронювання житла (гуртожиток або готель)    

 
Учасникам з інших міст оргкомітет бронює місце 

в готелі згідно з заявкою. 

 ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Можливе дистанційне проведення конференції 

(учасники отримають посилання) 

22 квітня – проведення засідань за напрямками, 
початок о 1000, пр. Московський, 45, 
лабораторний корпус, аудиторія 412; 

23 квітня – пленарне засідання, початок о 1000, 
пр. Московський, 45. Лабораторний 
корпус, аудиторія 412. 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
mailto:kaf_mtf@ukr.net
mailto:kaf_mtf@ukr.net


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Для публікації тез наукових доповідей в окремій 
збірці необхідно надати електронну версію документу 
згідно наступних вимог. 

Електронний варіант тез наукової доповіді (назва 
файлу обов’язково містить ПІБ першого автора та 
має розширення *.doc або *.docx) має бути 
підготовлений в редакторі Місrоsoft Word для Windows в 
обсязі 1-3 повні сторінки формату А4. Сторінки не 
нумерувати. 

Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту - 14 пт. 

Інтервал – одинарний. Поля – 2,0 см. 
На першій сторінці спочатку рядок – індекс УДК, з 

лівого краю, напівжирними. Пропустити один рядок. 
Назва тез – прописними напівжирними літерами, по 

центру. Пропустити один рядок. 
Прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене 

звання - напівжирними літерами, по центру. 
Назва організації - в круглих дужках, курсивом, по 

центру. 
Пропустити один рядок. 
Основний текст тез – вирівнювання по ширині, 

відступ першого рядка абзацу 1,25 см. 
Графічні матеріали повинні бути розміщені по 

центру тез. Нумерація та підписи – по центру за 
зразком: 

Рисунок 1 - Схема роботи пристрою .... 
При наявності графічних матеріалів вони 

обов’язково подаються додатково окремим файлом 
формату*.jpg. або *.png. 

Вимоги до оформлення: 
Назви та нумерація таблиць - по центру за 

зразком: 
Таблиця 1 - Результати розрахунку.... 
Формули повинні бути набрані у Місrоsoft Equation 

3,0, вирівняні по центру, номери формул вирівняні 
по правому краю. 

В кінці тез заголовок «Список літератури» - 
друкувати напівжирними літерами, вирівнювання 
по лівому краю. 

Перелік посилань виконати у відповідності до 
вимог МОН України – вирівнювання по ширині. 
Бажано посилання робити на наукові праці 
випускової кафедри, на якій навчається магістрант 
або працює учасник конференції. 

На наступній сторінці необхідно навести 
українською та англійською мовами наступні 
дані з нового рядка: тему доповіді; ПІБ автора та 
науковий ступінь, вчене звання; назву організації; 
коротку анотацію одним реченням; ключові слова 
(3-5 словосполучень за напрямком досліджень). 

 

 

 

 

Транспортне сполучення 
від станції метрополітену “Площа 
Конституції” маршрутне таксі 249  до 
зупинки “Майдан Героїв Небесної Сотні”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Телефони для довідок: 

Тел.: (096) 070-54-74,Михєєв Юрій Русланович. 

Тел.: (066) 791-79-77,Сиромятніков Петро Степанович. 

Міністерство освіти і науки України 
Міністерство аграрної політики та 

продовольства України  
Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 
Петра Василенка 

Білоруський державний агротехнічний 
університет (Республіка Білорусь) 

Природничий університет у Любліні 
(Польща) 

Державний аграрний університет Молдови 
(Молдова) 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Дослідна станція птахівництва НААН 

 

Навчально-науковий інститут технічного 
сервісу 

М і ж н а р о д н а 
н а у к о в о - п р а к т и ч н а 

к о н ф е р е н ц і я 

«Інноваційне, технічне 
та технологічне 

забезпечення галузі 
тваринництва» 

 
22-23 квітня 2021 року 

Харків, Україна 

 
Тези доповідей, прийнятих до 

виголошення на конференції, будуть 
опубліковані в електронному вигляді 
окремою збіркою БЕЗКОШТОВНО після 
закінчення конференції.  

Кожний доповідач отримає 
сертифікат учасника міжнародної 
науково-практичної конференції. 

Московський проспект, 45 


