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Програма 
 

Всеукраїнського круглого столу 
 «Технічний сервіс в АПВ» 

 

 
Термін проведення – 03.03.2015 року 

 
Місце проведення: 

смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11,  ННЦ «ІМЕСГ» 

 
Учасники:  

 науковці, спеціалісти в галузі техсервісного забезпечення, викладачі ВНЗ 

України 

Регламент семінару: 

9.30 - 10.00 – реєстрація учасників, ознайомлення із науковими розробками  

 ННЦ «ІМЕСГ»   (відповід. Сергєєва Н.В.) 

9.45 – 10.00 –   кава-брейк    (відповід. Сергєєва Н.В.) 

10.00 – 13.30 – робота семінару 

13.30 – 14.00 – обідня перерва   (відповід. Сергєєва Н.В.) 

14.00 – 17.00 – продовження роботи семінару 

17.00 – обговорення виступів, підведення підсумків семінару. 



Програма круглого столу: 

№ 
п/п Тематика навчання 

1 Вступне слово – Адамчук В.В., академік НААН, директор ННЦ 
«ІМЕСГ» 
 «Забезпечення роботоздатного стану машин АПК – актуальне завдання 
організацій технічного сервісу» 

2 Пилипенко Л.А., В.о. акад.-секрет. відділення  НААН 
«Завдання наукових установ щодо техсервісного забезпечення техніки 
АПК» 

3 Сидорчук О.В., заст. дир. ННЦ «ІМЕСГ», докт. техн. наук 
«Концептуальні засади розвитку ринку технічного сервісу» 

4 Бурилко А.В., нач. від. Департаменту Мінагрополітики України 
«Стан технічного та техсервісного забезпечення техніки АПК України» 

5 Островський В.О., нач. упр. тракт. і с.г. машинобудування Мінпром-
політики України 
«Актуальні завдання з відновлення роботоздатності сільськогосподарсь-
кої техніки» 

6 Кульгавий В.Ф., ген. дир. Української асоціації аграрних інженерів 
«Завдання щодо забезпечення аграріїв комплексом машин» 

7  Сідашенко О.Г., ХНТУСГ, канд. техн. наук 
«Аналіз причин передчасного спрацювання і пошкодження деталей сіль-
ськогосподарської техніки» 

8 Войтюк В.Д., НУБІП України, докт. техн. наук 
«Техсервісне забезпечення техніки АПК – важливе завдання наукових 
установ» 

9 Рубльов В.І., НУБІП України, докт. техн. наук 
«Номенклатура нормативної документації з проблем техсервісу техніки 
АПК» 

10 Волошенко С.М., Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Франце-
вича НАН України, канд. техн. наук 
«Наукові розробки інституту в галузі підвищення зносостійкості лемешів» 

11 Смик В.В., гол. правл. «Ставищанське РТП» (Київська обл.) 
«Досвід діяльності РТП в справі ремонту машин» 

12 Філюк С.А., дир. техн. департаменту корпорації «Сварог Вест груп» 
(Хмельницька обл.) 
«Робота департаменту в західному регіоні України» 

13 Бойко С.І., гол. правл. ПРАТ «Тетіївське РТП» (Київська обл.) 
«Розширення номенклатури ремонтних робіт в умовах сьогодення» 

14 Гончаренко М.М., гол. правл. «Баштанська МТС» (Миколаївська обл.) 
«Ремонті послуги сільськогосподарським підприємствам» 

15 Кузьмінський Р.Д., Львівський НАУ, докт. техн. наук 
«Техсервісне забезпечення техніки АПК західного регіону України» 

16 Гайсинський Е.Й., през. Фірми НДКК «Конкорд» «Київська обл.» 
«Технічне обслуговування техніки АПК» 



17 Тітенко А.О., директор ДП ДГ «Тучинське» «Рівненська обл.» 
«Співпраця з ННЦ «ІМЕСГ» в галузі відновлення робочих органів» 

18 Міщенко Г.Я., директор ПП «НВФ «Маскард» 
 «Нанотехнології – для ремонтного виробництва» 

19 Козаченко О.В.,  ХНТУСГ, канд. техн. наук 
«Локальне зміцнення спрацьованих лап культиваторів», «Проблеми та 
перспективи розвитку технічного сервісу машин АПК» 

20 Деркач О.Д., зав каф. МТП Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету, канд. техн. наук 
«Інноваційна технологія технічного сервісу широкозахватної техніки із 
застосуванням композиційних матеріалів» 

21 Кухтов В.Г., ХНТУСГ, докт. техн. наук 
«Рівень надійності зернозбиральних комбайнів вітчизняного виробницт-
ва» 

22 Шевченко С.А., ХНТУСГ, канд. техн. наук 
«Періодичність діагностування агрегатів машин» 

23 Дудніков А.А. Полтавська державна аграрна академія 
«Підвищення надійності ґрунтообробних машин в процесі їх відновлен-
ня» 

24 Каденко В.С., ХНТУСГ, аспірант 
«Аналіз методів підвищення довговічності ґрунтообробних робочих орга-
нів» 

25 Бабіцький Л.Ф., ПФ НУБІП України, докт. техн. наук 
«Розвиток засобів мобільного техсервісу для рослинництва» 

26 Шкрегаль О.М., ХНТУСГ, канд. техн. наук 
«Сучасні діагностичні методи і засоби діагностування сільськогосподар-
ської техніки» 

27 Анеляк М.М., ННЦ «ІМЕСГ», канд. техн. наук 
«Експлуатаційна надійність зернозбиральних комбайнів» 

28 Василенко М.О., ННЦ «ІМЕСГ», канд. техн. наук 
«Відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки» 

29 Котенко С.С., ННЦ «ІМЕСГ», пров. інженер 
«Законодавче забезпечення технічного сервісу техніки в АПК» 

30 Фастовець П.М., ННЦ «ІМЕСГ», канд. техн. наук 
«Застосування нанотехнологій для відновлення ресурсу дизельних двигу-
нів» 

31 Яременко В.М., ННЦ «ІМЕСГ», канд. техн. наук 
«Діагностування гідроагрегатів машин» 

32 Демко О.А., НУБІП України, канд. техн. наук 
«Закономірності впливу тривалості експлуатації зернозбиральних ком-
байнів на їх технічний стан» 

33 Резинка Г.М., гол. інж. ПП «Агроекологія» (Полтавська обл.) 
«Підтримання техніки трьох відділів господарства в роботоздатному ста-
ні» 

 


