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ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ  

Національний університет біоресурсів та 

природокористування України  
 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

- Навчально-науковий інститут енергетики,  

автоматики  і  енергозбереження  Національного 

університету біоресурсів та 

природокористування України  

- Інститут електродинаміки Національної 

академії наук України  

 

Конференція проводитиметься у режимі форуму. Матеріали 

конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті конференції 

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2018/index. Тези 

можуть бути написані українською, англійською та польською 

мовами. 

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез 

доповідей (електронна версія), який розміщуватиметься на сайті 

конференції та буде доступний авторам. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика. 

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та 

системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел. 

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і 

автоматика у природокористуванні. 

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах.  

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії. 

Секція 6. Теплоенергетика. 

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент. 

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія 

вищої технічної освіти. 

 

Голова організаційного комітету конференції   

Козирський В.В . ,  д.т.н.,  професор, Україна  

Співголова  організаційного комітету  конференції   

Жильцов А.В., д.т.н., доцент, Україна 

Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., 

доцент, Україна 

Члени організаційного комітету 

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна; 

Кондратенко І.П., д.т.н., член-кореспондент НАН України, Україна; 

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада; 

Chochowski Andrzej, prof. dr. hab.inz, SGGW w Warszawie, Polska; 

Glowacki Szymon, dr. hab. inz, SGGW w Warszawie, Polska. 

 

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2018/index


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і 

енергозбереження Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, 

корп. 8, кім. 1. 

E-mail: confeanubip@gmail.com 

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій 

Олександрович 

Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, 

Сорокін Дмитро Сергійович, Ликтей Вікторія Володимирівна. 

Для участі у конференції необхідно до 14 травня 2018 року 

зареєструватися на сайті конференції 

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/ як автор, завантажити 

своє подання у формі анотації (для цього увійти на сайт під своїм 

паролем та у теці користувача обрати «Нове подання» і заповнити 

відповідну форму) та надіслати повний варіант тез доповіді та заявку 

щодо участі у роботі конференції (форма заявки та правила 

оформлення тез наведені нижче) на електронну адресу оргкомітету 

confeanubip@gmail.com. 

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів на 

електронну адресу автора надсилатиметься повідомлення щодо 

прийняття матеріалів та реквізити для оплати витрат оргкомітету на 

організацію та проведення конференції, редагування і публікацію тез.  

Вартість участі у конференції 

Вартість участі у конференції для громадян України становить 100 

грн. і включає участь у дискусії та вартість збірника тез доповідей. 

Реквізити для оплати надсилатимуться учасникам конференції 

одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих 

матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково 

направити на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного 

у календарі конференції терміну. 

 

До відома авторів: рукописи оформленні з порушенням 

вказаних вимог та правил до опублікування не приймаються. 

Електронні версії тез приймаються за адресою:  

confeanubip@gmail.com  

Календар конференції на 2018 рік 

Дата  Подія 

23 — 27 

травня 2018 
Період роботи конференції 

17 травня 2018 

Останній день оплати витрат організаторів 

конференції та повідомлення оргкомітету про 

здійснення оплати (надсилання оргкомітету 

електронної копії квитанції) 

15 травня 2018 
Останній день отримання учасниками конференції 

повідомлення про прийняття тез 

14 травня 2018 Останній день подання тез 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Назва доповіді . 

Назва (номер) секції . 

Прізвище, ім'я, по-батькові першого автора 

(повністю) 
. 

Науковий ступінь . 

Вчене звання . 

Місце роботи або навчання . 

Посада . 

Контактний телефон: служб, моб. . 

E-mail . 

Співавтори (прізв., ініціали, наук. ступінь, 

вч.звання, місце роботи, посада) 
. 

mailto:Володимирівна


Назва доповіді, прізвища та ініціали всіх 

авторів англійською мовою* 
. 

Поштова адреса (для надсилання збірника тез)  

Примітка 

*графа не заповнюється за умови, що тези написані англійською мовою. 

В темі листа вказати прізвище автора (першого співавтора) та номер секції 

(наприклад, "Іваненко_секція_5").  

 

Вимоги щодо оформлення тез 

1. Тези надаються електронною поштою однією з трьох 

мов - українською, англійською, польською.  

Обсяг тез – одна-дві повні сторінки формату А4, включаючи 

рисунки, таблиці, перелік літератури.  

2. Список літератури складається в алфавітному порядку і 

нумерується.  

3. Тези слід набирати в текстовому редакторі Word, гарнітура 

Times New Roman, розмір: для основного тексту - 14 пт, для переліку 

літературних джерел та анотацій - 12 пт, інтервал - одинарний.  

Поля тексту: верхнє - 25 мм, нижнє 30 - мм, ліве 25 - мм, 

праве - 20 мм; абзац - 9,5 мм. 

4. Розміщення тексту: 

-  код УДК (вгорі зліва) 

- вирівнявши "від центру" - назва великими літерами ("жирний"); 

- пропустивши рядок та вирівнявши "від центру" - прізвища та 

ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, ("курсив", 

"жирний"); місце роботи з вказівкою міста та країни ("курсив"). 

- пропустивши рядок - текст;  

- пропустивши рядок - перелік літературних посилань; 

5. Формули та позначення набирати у редакторі формул 

MathType, як окремий об'єкт розмірами: змінна - 14 пт, великий 

індекс - 10 пт, малий індекс - 8 пт, великий символ - 18 пт, малий 

символ - 12 пт; кирилиця, грецька та цифри - прямі, 

латиниця - "курсив". 

 

Зразок оформлення тез додається. 

УДК 631.31 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
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1
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2
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1
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

м. Київ Україна. 
2
Національний університет України «Київський 

політехнічний інститут» 

 м. Київ, Україна. 
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