Умови участі у конференції:
Щоб взяти участь у науково-практичній
конференції та опублікувати тези у збірнику
необхідно:
1. Оформити заявку та тези відповідно до вимог.
2. Матеріали та заявку надіслати до 20.05.2017 р.
в електронному вигляді на електронну адресу:
torrent_17@mail.ru
Для участі в конференції та розміщення
статті в електронному збірнику необхідно
сплатити оргвнесок у розмірі 150 грн. (в дану
суму входить оплата за розміщення на сайті,
верстка збірника, технічне редагування та
макетування текстів).
Місце проведення конференції:
Житомирський національний агроекологічний
університет, корпус агрономічного
факультету, ауд. 55
10008, Україна, м. Житомир,
бульвар Старий, 7
Контактна інформація:
Житомирський національний
агроекологічний університет
Соколовський Олег Феліксович,
завідувач кафедри електрифікації,
автоматизації виробництва та інженерної
екології,
моб. +38097-57-87-754,
Е-mаіl: of@mail.ru
Плужніков Олег Борисович
моб. +38097-37-65-414,
Е-mаіl: torrent_17@mail.ru
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ

Заявка учасника

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Висловлюю бажання взяти участь у роботі
науково-практичної конференції
Прізвище, ім’я, по батькові_______________
Тематичний напрям_____________________
Назва доповіді__________________________
Науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, курс, група________________________
Посада, назва ВНЗ (організації, установи)___
Телефон_______________________________
E-mail_________________________________

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Необхідне технічне обладнання для доповіді:
 – мультимедійний проектор;
 – інше.
Регламент роботи:
Мови: українська, російська, англійська.
Форми участі: доповідь на засіданні
(до 10 хвилин), заочна (публікація).
Матеріали оформлені згідно вимог до публікації
приймаються без редагування, відповідальність за зміст
статті покладено на авторів.
Також пропонуємо Вам публікацію матеріалів Ваших
доповідей у фаховому збірнику статей «Віснику
ЖНАЕУ». З вимогами до оформлення та вартістю
публікацій Ви можете ознайомитися за посиланням
http://www.znau.edu.ua/visnik-zhnaeu. Статті надсилати
на адресу torrent_17@mail.ru Статті без виконання умов
не будуть прийматися до публікації.

Програма конференції
25 травня 2017 р.
930–1000 реєстрація учасників конференції
1000–1600 засідання конференції
26 травня 2017 р.
1000–1500 робота конференції по секціях
1500–1600 підведення підсумків конференції

ФАКУЛЬТЕТ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
ІНЖЕНЕРІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Досвід і проблеми впровадження в
Україні технологій підвищення
енергоефективності та
енергозбереження на основі
використання енергетичних установок
і комплексів на нетрадиційних і
відновлюваних джерелах енергії»

25–26.05.2017 року

ЗАПРОШЕННЯ
м. Житомир

Вельмишановні науково-педагогічні
працівники, молоді науковці, магістранти,
студенти!
Повідомляємо Вас, що 25–26 травня
2017 року в Житомирському національному
агроекологічному університеті відбудеться
І Всеукраїнська науково-практична
конференція «Досвід і проблеми
впровадження в Україні технологій
підвищення енергоефективності та
енергозбереження на основі використання
енергетичних установок і комплексів на
нетрадиційних і відновлюваних джерелах
енергії»
Тематичні напрями роботи конференції
• Стан, перспективи та інновації застосування
технологій підвищення енергоефективності та
енергозбереження на основі використання
енергетичних установок і комплексів на
відновлюваних джерелах енергії;
• Конструювання машин та обладнання;
• Технологія машинобудування та матеріалознавство;
• Технічне обслуговування, ремонт і надійність
обладнання;
• Інженерія біоенергетичних технічних систем
та управління проектами;
• Охорона праці та інженерія в енергетиці;
• Енергетика та автоматизація виробництва,
електротехнології;
• Інноваційний розвиток та економічна оцінка
енергетичних установок і комплексів на
нетрадиційних і відновлюваних джерелах
енергії;
• Математичне
моделювання
технікотехнологічнихпроцесів.

Організаційний комітет

Лушкін В. А. – професор кафедри електрифікації,
автоматизації виробництва та інженерної екології,
д.е.н., професор, голова;
Соколовський О. Ф.
–
завідувач
кафедри
електрифікації, автоматизації виробництва та
інженерної екології, к.т.н., доцент, заступник
голови;
Кудря С. О. – директор інституту відновлювальної
енергетики НАН України, д.т.н., професор;
Островерхов М. Я.
–
завідувач
кафедри
теоретичної
електротехніки
Національного
технічного університету "Київський політехнічний
університет імені Ігоря Сікорського", д.т.н.,
професор;
Кухарець С. М. – директор НІІ інженерії
агропромислового виробництва
та
енергоефективності ЖНАЕУ, д.т.н., доцент;
Грабар І. Г. – завідувач кафедри процесів, машин
та обладнання в агроінженерії, д.т.н., професор;
Федій В. С. – завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Житомирського агротехнічного коледжу, д.т.н.;
Рибачук О. І. – начальник кафедри електротехніки
та електроніки Житомирського військового
інституту імені С.П. Корольова, к.т.н., доцент;
Ярош Я. Д. – декан факультету інженерії та
енергетики, к.т.н, доцент;
Цивенкова Н. М. – заступник декана з наукової
роботи, к.т.н., доцент;
Нездвецька І. В. – заступник декана з навчальної
роботи, к.т.н., доцент;
Хливнюк М. Г. – професор кафедри електротехніки та електроніки Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, к.т.н., с.н.с.;
Іщенко В. І. – доцент кафедри комп'ютерних та
інформаційних систем і кібербезпеки Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова,
к.т.н., доцент;
Лавріщев О. О.
–
завідувач
відділення
"Електрифікація та інформаційні системи"
Житомирського агротехнічного коледжу;
Мельничук В. В. – голова циклової комісії
"Монтаж обслуговування та ремонт електро-

технічних установок в АПК" Житомирського
агротехнічного коледжу;
Войцицький А. П. – доцент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної
екології;
Коновалов О. В. – старший викладач кафедри
електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології;
Плужніков О. Б. – інженер кафедри механіки та
інженерії агроекосистем, секретар.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг: 2–5 повні сторінки.
Формат аркуша паперу – А4, орієнтація –
книжкова.
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 18
мм, праве – 20 мм.
Шрифт: Times New Roman Cyr 12.
Інтервал: 1,5. Абзац: 1,25 см.
Розміщення тексту: На початку наукової праці
зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю,
шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt).
З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими
літерами (вирівнювання по центру, шрифт Times
New Roman Cyr, 14 pt).
Далі зазначають відомості про наукового
керівника або автора, а саме: ініціали, прізвище,
науковий ступінь, установа.
Анотації та ключові слова в науковій праці
повинні бути українською і російською мовами
(Times New Roman Cyr, 12 pt, курсив).
Текст наукової праці слід набирати в
текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New
Roman Cyr, 12 pt, вирівнювання – по ширині,
абзацний відступ – 1,25 см.
Рисунки
рекомендується
виконувати
у
редакторі Microsoft Word за допомогою функції
"Створити рисунок", розташовувати їх по центру,
шириною не більше 14 см без обтікання текстом.
На кожну формулу, таблицю, рисунок чи
графік потрібно робити посилання в тексті.
Формули набираються за допомогою вбудованого
редактора формул Microsoft Equation, або інтегрованого в Microsoft Office MathType Equation.
Матеріали та заявку надсилати в електронному
вигляді на електронну адресу: torrent_17@mail.ru

