
ОСНОВН А ТЕМАТИКА І  МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ :  

− Стан та перспективи розвитку сучасної землеробської 

механіки. 

− Механіко-технологічні процеси, робочі органи та 

машини для рослинництва. 

− Технології точного землеробства та інші 

ресурсозберігаючі технології. 

− Гідро-, електро- та пневмоприводи мобільної 

сільськогосподарської техніки. 

− Технічний сервіс та інженерний менеджмент. 

− Механіко-технологічні процеси, робочі органи та 

машини для тваринництва. 

− Автоматизація, ІТ та енергетика в АПК. 

− Зрошуване землеробство: проблеми та перспективи. 

− Інтеграція аграрної освіти, науки, виробництва. 
Мови конференції – українська, англійська. 

 

 

 

 

 

ПРИЙНЯТТЯ Т А ПУ БЛІК АЦІЯ ТЕ З І  СТ АТЕЙ :  
 

За рішенням оргкомітету конференції та редакційної 

колегії наукові тези учасників будуть опубліковані в 

збірнику тез конференції. 

Організатори запропонують учасникам конференції 

сувенірну продукцію, програму і збірники тез. 

Проживання і харчування оплачуються учасниками. 

До 10 жовтня 2022 року необхідно надіслати на 

адресу оргкомітету: 

− картку реєстрації учасника конференції (в 

електронній формі); 

− матеріали статті (в електронній формі); 

− матеріали тез доповідей (в електронній формі). 

Зміст тез повинен відповідати тематиці конференції. 

Мова тез – українська  або англійська. У них 

рубрикації: УДК, назва тез, ПІБ автора(ів), назва 

організації, постановка проблеми, аналіз останніх 

досліджень, мета досліджень, результати досліджень, 

висновок, список літератури. Оформлення: розмір 

паперу – А4, поля – 2,0×2,0×2,0×2,0 см, Times New 

Roman Cyr, 14 pt, інтервал – 1,0, відступ – 1,25 см, обсяг 

– до 3 сторінок. Мова тез – за вибором учасника 

конференції. 

ПОРЯДОК РО БОТИ КОН ФЕРЕНЦІЇ :  

16 жовтня 2022 року 

900-1000 – заїзд та реєстрація учасників (санаторій 

«Дениші»); 

1000-1630 – знайомство з передовими підприємствами 

регіону; 

1630-1800 – повернення у санаторій «Дениші». 
17 жовтня 2022 року 

930-1030 – сніданок; 

1100-1215 – урочисте відкриття пленарного засідання 

конференції (конференц-зал, центральний 

корпус санаторія «Дениші»); 

1215-1230 – кава-брейк; 

1230-1600 – продовження пленарного засідання 

конференції; 

1600-1700 – підведення підсумків пленарного засідання 

конференції; 

1700 – дружнє спілкування. 

18 жовтня 2022 року 

1000-1400 – робота секцій конференції; 

1500 – від’їзд учасників. 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин 

Доповіді на засіданнях секцій – до 10 хвилин 

 

ФОРМ А УЧ АСТІ :  

очна, заочна, відвідувач 

 

АДРЕС А ОРГКОМІТЕТУ ДЛЯ ЛИСТУВ АНН Я  

ТА НАД СИЛА ННЯ М АТЕР ІАЛІВ :  

ЖАТФК, вул. Покровська, 96 

м. Житомир, 10031, Україна 

Тел.(факс): +380(97) 815-57-36. 

Web-сайт: https://zhatk.zt.ua 

E-mail: vasylenko2022@ukr.net 

Секретар оргкомітету Сергій Добранський 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ 

КАФЕДРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА 

СИСТЕМОТЕХНІКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА П. М. ВАСИЛЕНКА  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ЗЗААППРРООШШЕЕННННЯЯ   
ХXІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 
««ССУУЧЧААССННІІ   ППРРООББЛЛЕЕММИИ   

ЗЗЕЕММЛЛЕЕРРООББССЬЬККООЇЇ   ММЕЕХХААННІІККИИ »» ,,   

ПРИСВЯЧЕНА 

122-Й  РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
АКАДЕМІКА ПЕТРА МЕФОДІЙОВИЧА 

ВАСИЛЕНКА  

 

Житомир  

16–18 жовтня 2022 р.



 
 

 
Академік 
Петро 

Мефодійович 
Василенко 

 
1900-1999 

 

Шановний  
______________________ 

17 жовтня 2022 року виповнюється  

122 роки з дня народження видатного вченого  

в галузі землеробської механіки, академіка 

ВАСГНІЛ, РАСГН, НААН України,  

чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професора 

Петра Мефодійовича Василенка 

Житомирський агротехнічний фаховий коледж 
запрошує Вас до участі у роботі ХXІІІ Міжнародної 
наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської 
механіки», присвяченій 122-й річниці з дня народження 
видатного вченого у галузі землеробської механіки, 
академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, НААН України, чл.-кор. 
НАНУ, д.т.н., професора Петра Мефодійовича 
Василенка, що відбудеться 16–18 жовтня 2022 року. 

ПРЕЗИДІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Ніколаєнко С.М. - д.п.н., проф., академік НАПН, ректор 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП), голова. 

Тимошенко М.М. - д.е.н., доц., в. о. директора ЖАТФК, 

співголова. 

Войтюк Д.Г. - к.т.н., проф., член-кор. НААН, професор 

кафедри НУБіП, співголова. 

Братішко В.В. - д.т.н., с.н.с., декан НУБіП, співголова. 

Адамчук В.В. - д.т.н., проф., академік НААН, директор 

ННЦ «ІМЕСГ». 

Аулін В.В. - д.т.н., проф., професор кафедри ЦНТУ. 

Борак К.В. - д.т.н., доц., заступник директора ЖАТФК. 

Бредихін В.В. - к.т.н., доц., декан ДБУ. 

Булгаков В.М. - д.т.н., проф., академік НААН, завідувач 

кафедри НУБіП. 

Гуменюк Ю.О. - к.т.н., доц., завідувач кафедри НУБіП. 

Зубко В.М. - д.т.н., проф., в.п. декана СНАУ. 

Іванишин В.В. - д.е.н., проф., член-кор. НААН, ректор 

ЗВО «ПДУ». 

Іщенко Т.Д. - к.п.н., проф., директор ДУ «НМЦВФПО». 

Калетнік Г.М. - д.е.н., проф., академік НААН, 

президент ВНАУ. 

Кірчук Р.В. - к.т.н., доц., декан ЛНТУ. 

Кобець А.С. - д.н. з держ. упр., проф., ректор ДДАЕУ. 

Ковалишин С.Й. - к.т.н., проф., декан ЛНУП. 

Кравчук В.І. - д.т.н., проф., академік НААН, г.н.с. 

відділу ІБКЦБ НААН. 

Кропівний В.М. - к.т.н., проф., ректор ЦНТУ. 

Кульгавий В.Ф. - генеральний директор ВГО 

«Українська асоціація аграрних інженерів». 

Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., член-кор. НААН, радник 

ректора ТДАТУ імені Дмитра Моторного. 

Кюрчев С.В. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного. 

Марущак П.О. – д.т.н., проф., проректор ТНТУ імені 

Івана Пулюя. 

Надикто В.Т. - д.т.н., проф., член-кор. НААН України, 

професор кафедри ТДАТУ імені Дмитра 

Моторного. 

Панцир Ю.І. - к.т.н., доц., декан ЗВО «ПДУ». 

Пугач А.М. - д.н. з держ. упр., проф., декан ДДАЕУ. 

Пушка О.С. - к.т.н., доц., декан УНУС. 

Роговський І.Л. - д.т.н., проф., завідувач кафедри 

НУБіП. 

Ружило З.В. - к.т.н., доц., декан НУБіП. 

Саченко В.І. - к.т.н., голова Ради Асоціації 

«Укрмашбуд». 

Черновол М.І. - д.т.н., проф., академік НААН, радник 

ректора ЦНТУ. 

Шебанін В.С. - д.т.н., проф., академік НААН, ректор 

МНАУ. 

Ярош Д.Ю. - д.т.н., проф., декан ПНУ. 

Henryk Sobczuk - д.т.н., проф., завідувач відділу 

Інституту технологій і природничих наук у 

Фаленті (Польща). 

Salimzoda Amonullo Fajzullo - д.с.-г.н., проф., член-кор. 

ТАСХН, ректор Таджикського аграрного 

університету імені Шириншо Шотемура 

(Таджикістан). 

Eric Veulliet - проф., президент Університету 

прикладних наук Вайнштефан-Триздорф 

(Німеччина). 

Eugeniusz Krasowski - д.т.н., проф., Польська академія 

наук відділення в Любліні (Польща). 

Viia Melbarde - д.т.н., проф., директор департаменту 

Відземського університету прикладних наук 

(Латвія). 

Kalinichenko Antonina - д.т.н., проф., Інститут 

технічних наук Опольського університету 

(Польща). 

Virendra K. Vijay - д.т.н., проф., керівник центру 

Індійського технологічного інституту Делі 

(Індія). 
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https://visnyk.mnau.edu.ua/redakcijna-kolegija-visnyka/kalinichenko/
https://visnyk.mnau.edu.ua/redakcijna-kolegija-visnyka/virendra-k-vijay/

