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Шановні колеги! 

 

02-03 грудня 2021 року  

відбудеться 

IV ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 
 

Запрошуємо до участі здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців. Для 

участі в роботі конференції необхідно надіслати реєстраційну форму та тези доповідей електронною 

поштою на адресу glmb@pdaa.edu.ua кафедри галузеве машинобудування ПДАУ  

до 30 листопада 2021 року. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

– Матеріалознавство у машинобудуванні. 

– Прикладна механіка. 

– Конструювання та дослідження машин. 

– Технологія машинобудування. 

– Експлуатація машинно-тракторного парку. 

– Сільськогосподарські машини. 

– Механізація сільськогосподарського виробництва. 

– Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка та енергетичне машинобудування. 

– Біомеханічні системи. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 3 стор. формату А4, усі поля – 2,0 см.  

Стиль Звичайний: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – одинарний. 

Індекс УДК– вирівнювання по лівому краю. 

Назва тез – прописними літерами, напівжирний, вирівнювання по центру. 

Ініціали та прізвище автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада, установа – курсив, 

вирівнювання по правому краю. 

Текст статті – вирівнювання по ширині, посилання – цифра у квадратних дужках після цитування. 

Фото – у форматі *.jpg, *.png або *.gif (при розподільчій здатності 150…300 dpi). 

Схеми та креслення – у форматі *.cdr (CorelDraw) або *.emf (Enhanced Metafile). 

Формули – набрані у Конструкторі рівнянь Microsoft Word або редакторі формул Microsoft Equation 

3.0. 

 

За результатами роботи конференції буде опубліковано електронний збірник матеріалів 

конференції та надається сертифікат. 

 

Вимоги до оформлення реєстраційної форми: П. І. Б. (повністю), місце роботи (навчання) та 

посада (студентам необхідно вказати дані про наукового керівника), науковий ступінь, вчене 

звання, тема доповіді, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон. 

 

За додатковою інформацією прохання звертатися на кафедру галузевого машинобудування ПДАУ: 

тел.: +38 095 733 2294 (Руслан ХАРАК), +38 066 579 2319 або +38 096 524 9043 (Деканат ІТФ) 

e-mail: ruslan.kharak@pdaa.edu.ua, glmb@pdaa.edu.ua 
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