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Шановні колеги! 

запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
 

VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

“ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК”, 

 

яка відбудеться 20-21 травня 2021 року  

в Луцькому національному технічному університеті 

  
Мета конференції - пошук шляхів інтенсифікації розвитку аграрних регіонів. Реалізація інноваційних 

моделей розвитку аграрного виробництва та покращення добробуту населення. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Сучасні машинні технології в рослинництві та тваринництві. 

2. Теорія, конструювання, виробництво і технічний сервіс машин та енергетичних засобів АПК.  
3. Дослідження процесів і машин для вирощування та переробки луб’яних культур. 

4. Енергозберігаючі технології і засоби сушінні та первинної переробки сільськогосподарських 

матеріалів. 

5. Альтернативні види енергії та добрив у сільськогосподарському виробництві. 
6. Цифрові технології в наукових дослідженнях та виробничих процесах АПК. 

7. Агроекологічний моніторинг сільськогосподарських земель. 

  

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Форма участі: дистанційна (із використанням технології відеоконференції ZOOM). 
 

Останній термін подання заявок, тез доповідей: до 14 травня 2021 року. 
Розміщення електронної версії збірника тез доповідей на сайті Луцького НТУ: до 28 травня 2021 р. 

 

Участь в конференції безкоштовна. 

 
Мови конференції: українська, російська, англійська. 

 
Конференція проходитиме у дистанційній формі (із використанням технології відеоконференцій ZOOM). 

Після одержання матеріалів (тез доповідей та заявки на участь) оргкомітет конференції відправить на зазначену 

у заявці учасника конференції електронну адресу лінк для входження у систему відеоконференції ZOOM. 

Участь у конференції є безкоштовною! Збірник тез доповідей конференції у PDF форматі  буде представлено 
на сайті Луцького НТУ. 

Також можлива публікація у збірнику наукових статей «Сільськогосподарські машини», який входить до 

переліку друкованих періодичних видань, що включені до Переліку наукових фахових видань України за 

спеціальностями 133 Галузеве машинобудування та 208 Агроінженерія, категорія «Б» (наказ Міністерства 
освіти і науки України №409 від 17.03.2020 р.).  

 

 

 



ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 
 

1) до 14.05.2021 заповнити та надіслати заявку про участь у конференції та тези доповіді на електронну 

пошту конференції lab-amb@ukr.net; 

Заявка на участь у конференції 

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________  

Науковий ступінь, вчене звання _________________  

Посада ______________________________________  
Організація __________________________________  

Поштова адреса ______________________________  

Е-mail_______________________________________  

Тел./Факс ____________________________________ 

Назва доповіді ________________________________  

Співавтори:__________________________________ 
 

2) взяти участь в конференції 20-21.05.2021 на платформі ZOOM (за надісланим в особистому запрошенні 

учаснику конференції лінком) 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
 

До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше. 
Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. 
Аркуш формату А5. Поля – 1,5 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 10, інтервал –1. 

Абзацний відступ – 1 см. 
Обсяг тез - 2 або 3 повні сторінки. 
Робоча мова конференції: українська, англійська. 
З лівого краю – УДК тез, ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, назва навчального 

закладу (без скорочень). Якщо авторів декілька, то вони записуються через кому. Після прізвища останнього 
автора розділові знаки не ставляться. Якщо автори представляють різні установи, тоді після прізвища кожного 

автора ставиться надрядковий знак із цифрою 1, 2, 3…, що є позначенням відповідної установи. 

Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту. 
В кінці тез подається перелік використаних джерел, посилання на які в тексті є обов’язковими. Перелік 

використаних джерел наводиться бібліографічним списком джерел відповідно до діючих вимог ДСТУ 8302-

2015. 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc). 
Подані до публікації тези повинні чітко відповідати тематичним напрямам конференції. У випадку 

невідповідності, оргкомітет конференції бере на себе відповідальність щодо відхилення надісланих тез 

доповідей. 
Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати. 
Тези друкуватимуться в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів нестимуть повну 

відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої 

термінології, інших відомостей. 
Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам розміщуватись на сайті та публікуватися не 

будуть.  
Наукові статті для публікації у у збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини» оформляються 

згідно вимог, розміщених на сайті http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/about/submissions. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

УДК 631.365.22 

 

О. П. Мельник1, к.т.н., О. В. Остапчук2 
1 Луцький національний технічний університет 
2 Національний університет водного господарства та природокористування 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ШАРУ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст. (Повних 2 – 3 сторінки зі списком використаних джерел) 
Перелік використаних джерел: 

mailto:lab-amb@ukr.net
http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/about/submissions


КООРДИНАТОРИ ЗАХОДУ 
 

Голова організаційного комітету 
Вахович Ірина Михайлівна- доктор економічних наук, професор, ректор Луцького НТУ.  

Заступники голови організаційного комітету 
Горбенко Юрій Мефодійович – керівник управління агропромислового розвитку Волинської 

облдержадміністрації;  
Дідух Володимир Федорович,р - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної інженерії 

Луцького НТУ; 

Кірчук Руслан Васильович - кандидат технічних наук, професор, декан факультету аграрних технологій 
та екології Луцького НТУ. 

Організаційний комітет 

Чурсіна Людмила – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, стандартизації 

та сертифікації Херсонського національного технічного університету; 
Ковалишин Степан Йосифович – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету механіки та 

енергетики Львівського національного аграрного університету; 

Гевко Роман Богданович – доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою менеджменту 
біоресурсів і природокористування, Тернопільського національного  економічного університету;  

Сало Василь Миколайович – доктор технічних наук, професор, декан агротехнічного факультету, 

Центральноукраїнського національного технічного університету;  
Свірень Микола Олександрович  – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сільсько-

господарського машинобудування  Центральноукраїнського  національного технічного університету;  

Налобіна Олена Олександрівна – доктор технічних наук, професор кафедри будівельних, дорожніх, 

меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання  Національного університету водного господарства 
та природокористування; 

Гаврилюк Володимир Андрійович  – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, директор Поліської філії ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.М .Соколовського»; 
Голій  Олександр Валентинович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор 

Державного підприємства Експериментально-дослідне господарство «Еліта» Волинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН України; 

Дударєв Ігор Миколайович – доктор технічних наук, професор кафедри технологій і обладнання 

переробних виробництв Луцького НТУ; 

Ягелюк Світлана Володимирівна – доктор технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи 

в митній справі Луцького НТУ; 

Забродоцька Людмила Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри аграрної інженерії Луцького 
НТУ; 

Сацюк Василь Васильович  –  кандидат технічних наук, доцент кафедри аграрної інженерії Луцького НТУ; 

Цизь Ігор Євгенович – кандидат технічних наук, доцент кафедри аграрної інженерії Луцького НТУ;  

Тарасюк Віктор Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри аграрної інженерії Луцького НТУ; 

Хомич Сергій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри аграрної інженерії Луцького НТУ; 

 

Відповідальний секретар конференції 

Юхимчук Сергій Федорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри аграрної інженері Луцького НТУ 

(+380956447720). 

 


	Свірень Микола Олександрович  – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сільсько-господарського машинобудування  Центральноукраїнського  національного технічного університету;

