
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР  

«ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА» 
 

 

Шановні колеги, науковці! 

 

Запрошуємо Вас до публікацій власних наукових статей із питань у галузі 

агроінженерної науки у фаховому загальнодержавному збірнику «Механізація 

та електрифікація сільського господарства». Наше видання має тривалу і досить 

динамічну власну історію розвитку та відповідно багаті наукові традиції. 

Збірник виходить із 1969 року. 

Починаючи з випуску № 44 (1979 р.), збірник зареєстрований 

у Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN), а з 2019 року має власну 

електронну версію, яка розміщується на офіційному веб-сайті: 

https://journal.imesg.gov.ua/. Видання реферується та індексується в 

міжнародних наукометричних базах, системах і репозитаріях: CrossRef і Google 

Scholar (США), ResearchBib (Канада), Національній бібліотеці України 

ім. В. І. Вернадського. 

Тематична спрямованість видання – висвітлення проблем механізації, 

електрифікації й автоматизації сільськогосподарського виробництва; 

узагальнення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду розвитку аграрної 

інженерної науки. 

Періодичне видання включено до Переліку наукових фахових видань 

України – категорія «Б» (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409). 

Усім статтям, надрукованим у збірнику, присвоюється ідентифікатор DOI 

(Digital Object Identifier), наявність якого дозволяє науковцям з усього світу 

легше знаходити публікації та відстежувати цитування. 

Випуски збірника виходять за наступними рубрикаціями: 

- механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для 

рослинництва; 

- механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для 

тваринництва; 

- енергетика, енергетичні засоби, відновлювані джерела енергії, 

електротехнології та автоматизація виробничих процесів; 

- створення, технічне обслуговування, ремонт і надійність машин 

- інженерія машинних систем та управління проектами, адаптація 

аграрного виробництва до глобальних змін клімату. 

Мови видання: українська, російська, англійська. 

Періодичність видання – два випуски на рік. 

До складу редколегії входять провідні вітчизняні та зарубіжні науковці. 

https://journal.imesg.gov.ua/


До редколегії збірника надсилаються: 

- стаття на електронну пошту zbir.imesg@gmail.com (обов’язково вказати 

тему листа «Стаття в збірник»); 

- рецензія; 

- авторська угода, зразок за посиланням: https://journal.imesg.gov.ua 

- копія квитанції про оплату за друк статті (сторінка – 30 грн); 

Редколегія залишає за собою право на рецензування статей та відбір їх. 

Стаття повинна бути вичитана, не мати граматичних помилок і підписана 

автором (авторами). 

У текст статті без погодження з автором можуть бути внесені редакційні 

виправлення, які не змінюють суть та авторську стилістику. Редколегія має 

право взагалі не приймати матеріали статей, якщо вони не несуть нової 

інформації.  

Назва електронного файлу має містити прізвище автора та назву статті, 

набирається латинськими літерами (скорочено).  

Наприклад: Butko_Doslidzennya_tvarunnogo_sectora.doc. 

Ознайомитися з повним переліком вимог та зразками оформлення 

матеріалів можна за посиланням:  https://journal.imesg.gov.ua/ 

Адреса редколегії: 

11, вул. Вокзальна, смт Глеваха, Васильківський район, Київська 

область, 08631, Україна 

Тел.: +380662300041 – В. В. Адамчук (головний редактор) 

Тел.: +380662300083 – Н. М. Коньок (відповідальний секретар) 

Е-mail: zbir.imesg@gmail.com 

Сайт: www.imesg.gov.ua 

Реквізити для сплати за друк статті: 

Одержувач – ННЦ «ІМЕСГ». ЄДРПОУ 05496135. 

№ р/р UA 53 820172 03132410012010 16632 в  

Держказначейській службі України, м. Київ.  

Призначення платежу - за публікацію статті (ПІБ автора) в збірнику 

«Механізація та електрифікація сільського господарства». 

 

Будемо раді бачити Вас серед авторів нашого збірника! Сподіваємося на 

плідне спілкування! 

 

 

  

        З повагою                                  

 

 

                                       

В. В. Адамчук 
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