
Заявка на участь у ХV Міжнародній 
науково-практичній конференції 

«Перспективна техніка  
і технології – 2019» 

 
Прізвище  
Ім’я 
По-батькові ______________________ 
Заклад вищої освіти________________ 
Спеціальність_____________________ 
Курс_____________________________ 

Інше_____________________________ 

Науковий керівник_________________ 

Поштова адреса:__________________ 
_________________________________ 
Телефон: _________________________ 
e-mail ___________________________ 
 
Тема доповіді______________________ 
_________________________________ 
 
Секція ___________________________ 
_________________________________ 

 
Форма участі: 

_________________________________ 
 
 

Доповідь та публікація тез                   □ 
Публікація тез (заочна участь )           □ 
 
Необхідність надання: 
 
□  гуртожитку              □  готелю 

 

Довідки за телефоном: 
Деканат інженерно-енергетичного факультету  

         телефон – (0512)- 34–01–91 
Садовий Олексій Степанович,  

заступник декана з наукової роботи 
          моб. тел. – +38(063) 26-83-122 
         e-mail sadovuyos@mnau.edu.ua 

 
Реєстрація учасників 

буде проводитись 25 вересня 2019 року в 
навчальному корпусі № 2 Миколаївського 

національного аграрного університету  
(вул. Крилова, 17А) 

Розміщення учасників та проїзд 
Учасникам конференції пропонуємо 

проживати в готелях міста Миколаєва або 
гуртожитку університету. 

Проїзд від залізничного вокзалу 
тролейбусом № 2 або маршрутним таксі № 8, 
21 до зупинки «Океан», від автовокзалу – 
тролейбусом № 2 або маршрутним таксі № 8, 
20, 21, 31, 37 до зупинки «Океан», 75 до 
зупинки «Владів». 

Програма конференції 
25 вересня: 830-1000 – Реєстрація, поселення. 

1000 – Відкриття. Пленарне 
засідання. 

1200-1300 – Обідня перерва 
1300-1700 – Культурна програма 

26 вересня: 900-1200 – Секційні засідання 
1200-1300 – Обідня перерва 
1300 -1700 – Секційні засідання. 

27 вересня: 1000 – Підведення підсумків 
конференції 

1100 – Від’їзд учасників конференції 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Миколаївський національний аграрний 

університет 
Інститут технічних наук Опольського 

університету (Польща). 
Індійський технологічний інститут Делі 

(Індія). 
Шенсійський професійно-технічний інститут 

(Китай) 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 
Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 
Петра Василенка 

 

 
 

ХV Міжнародна науково-практична 
конференція молодих учених, аспірантів  

і студентів 
 

«Перспективна техніка  
і технології – 2019» 

 

25-27 вересня 2019 року.  
м. Миколаїв, Україна  



Шановні колеги ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ХV 
Міжнародній науково-практичній конференції 
молодих учених, аспірантів і студентів 
«Перспективна техніка і технології - 2019», 
яка відбудеться 25-27 вересня 2019 року на базі 
інженерно-енергетичного факультету 
Миколаївського національного аграрного 
університету. 

Метою конференції є обмін досвідом 
молодих учених, аспірантів і студентів за 
результатами проведеної науково-дослідної 
роботи з проблем інженерії. 

Матеріали конференції будуть розміщені в 
електронному збірнику наукових праць.  

Доповідач забезпечується мультимедійним 
обладнанням. 

Тематика та мови конференції 

Секція 1.  Перспективна техніка і 
технології виробництва, переробки та 
зберігання продукції; 

Секція 2. Актуальні проблеми механізації та 
автоматизації виробництва; 

Секція 3.  Теорія та практика технічного 
сервісу, ремонту і надійності машин і 
обладнання; 

Секція 4. Електроенергетика електротехніка 
та електромеханіка. 

Мови конференції: українська, англійська, 
російська. 

Умови участі в конференції 

До 22 вересня 2019 року необхідно 
направити заявку на участь у конференції та 
тези доповідей на електронну адресу 
оргкомітету конференції. 

Адреса оргкомітету: Миколаївський 
національний аграрний університет, вул. 
Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, Україна, 
54020. 

Е-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua 
тема: Конференція. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Обсяг тез – 3 повних сторінки. Розміри 
полів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 
мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці. 

Тези необхідно готувати за допомогою 
текстового редактора Мicrosoft Word. Шрифт 
статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt. 

Назва тез має бути короткою (5-9 слів), 
адекватно відбивати їх зміст, відповідати суті 
досліджуваної наукової проблеми.  

Анотації (українською, англійською) 
набирати курсивом 11 кеглем. Виклад 
матеріалу в анотації має бути стислим і точним 
(близько 50 слів).  

Посилання в тексті подавати тільки у 
квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. 

 Усі рисунки мають супроводжуватися під 
рисунковими підписами, а таблиці повинні 
мати заголовки. 

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft 
Word за допомогою функції «Створити 
рисунок», а не виконувати рисунок поверх 
тексту.  

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft 
Word за допомогою функції «Додати таблицю». 
Кожна таблиця повинна займати не більше 
одного аркуша при розмірі шрифту TIMES 
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль. 

Формули у матеріалах по всьому тексту 
набирати у формульному редакторі MS 
Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль. 

Автори мають дотримуватися правильної 
галузевої термінології (див. держстандарти). 

Терміни по всій роботі мають бути 
уніфікованими. 

Між цифрами й назвами одиниць (грошових, 
метричних тощо) ставити нерозривний пробіл. 

Скорочення грошових та метричних 
одиниць, а також скорочення млн, млрд, 
метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки. 

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в 
дужках при першому згадуванні. 

Література, що приводиться наприкінці 
публікації, повинна розташовуватися в порядку 
її першого згадування в тексті статті й бути 
оформлена відповідно до «ДСТУ 8302:2015. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення 
та правила складання» Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному 
джерелу. 

На диску повинен бути 1 файл з текстом 
статті, названий прізвищем автора 
(Тези_Прізвище). 

Редакційна колегія залишає за собою право 
на редакційні виправлення. 

Автори надсилають варіанти тез та заявку 
учасника у форматі *doc.  

Е-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua 
Файли підписують прізвищем першого 

автора та назвою документу (Ivanov_tez. 
Ivanov_zayavka). Підтвердження отримання 
матеріалів надсилається протягом наступного 
робочого дня.  

Редакція залишає за собою право на зміну 
секцій, обґрунтовані редагування та 
скорочення матеріалів. 


