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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської 

продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» 
 

28-29 листопада 2019 року 

 

 

 
 

за адресою 21008, м. Вінниця 

вул. Сонячна, 3 
Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ 

(посвідчення № 689 від 19 листопада 2019 р.) 



ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Планується обговорення провідними вітчизняними науковцями, інженерами-практиками, 

молодими вченими актуальних проблем щодо розробки та впровадження новітньої техніки і 

технологій в агропромисловому комплексі, машинобудуванні та енергетичних системах, пошук 

шляхів та формування комплексу науково-обґрунтованих рекомендацій щодо напрямків розвитку 

агропромислової інженерії. 

На конференції планується робота секцій за такими напрямами: 

Секція 1. Розробка та дослідження процесів і обладнання харчових та переробних 

виробництв. 

Секція 2. Розвиток ресурсозберігаючих процесів формування високоякісних заготовок та 

розширення функціональних можливостей машин в АПК. 

Секція 3. Ефективні системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств. 

Секція 4. Інженерно-технологічне забезпечення галузей рослинництва та тваринництва. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

28 листопада 2019 р. 

 
9.00-10.00 реєстрація учасників конференції (2-ий корпус) 

10.00-12.00 пленарне засідання (ауд. 2220) 

12.00-13.00 перерва на обід 

13.00-16.30 секційні засідання (ауд. 2319, ауд. 2327, ауд. 3223, ауд. 3210) 

16.30-17.00 підведення підсумків, закриття конференції 
 

29 листопада 2019 р. 
Ознайомлення з матеріально-технічною базою Вінницького національного аграрного університету та 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», екскурсія – Національний музей-садиба 

М.І. Пирогова, від’їзд учасників конференції. 

 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

1 Заявка 

Оформити заявку на участь у конференції та копію квитанції про оплату участі не 

пізніше 22 листопада 2019 року.  

Надіслати заявку та копію документа про оплату на електронну адресу на електронну 

пошту відповідної секції. 

Оплата за участь у конференції– 100 грн. 

Обов’язково вказувати призначення платежу – участь у конференції інженерно-

технологічного факультету ВНАУ. 

2 Стаття 

Підготувати статтю (8-16 сторінок), оформлену відповідно до вказаних нижче вимог 

у електронному вигляді танадіслати не пізніше 25 листопада 2019 року на 

електронну адресу фахового видання. В темі листа обов'язково вказати: стаття до 

конференції інженерно-технологічного факультету ВНАУ.  

Оплата здійснюється після підтвердження редакцією відсутності ознак плагіату та 

позитивної рецензії редколегії. Оплата за публікацію статей у фаховому виданні 

становить 60 грн. за кожну повну та неповну сторінку тексту. Обов’язково 

вказувати призначення платежу – публікація у виданні, наприклад, «Вібрації в 

техніці та технологіях». 

 



Заявка на участь у 

Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сучасні проблеми виробництва, 

переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних 

систем АПК» 

28-29 листопада 2019 року 
1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Науковий ступінь  
3. Вчене звання  
4. Місце роботи (навчання), посада  
5. Домашня адреса, індекс  
6. Телефони (домашній, мобільний)  
7. Е-mail  
8. Секція  
9. Назва доповіді  
10. Назва статті  

 

Інформація для контактів щодо участі у конференції: 

Секція 1. ЖУРЕНКО Юрій Іванович, тел. 097 383 23 32; e-mail: pophv@ukr.net 

Секція 2. МОТОРНА Оксана Олексіївна, тел. 093 748 70 25; e-mail: 

mosgv@ukr.net 

Секція 3. КОЛІСНИК Микола Анатолійович, тел. 097 873 97 69; e-mail: 

kolisnik30@gmail.com 

Секція 4. ХОЛОДЮК Олександр Володимирович, тел. 067 391 84 32; e-mail: 

holodyk76@ukr.net 
 

Реквізити для оплати за участь у конференції та публікації у фахових 

виданнях: 

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет  

МФО 820172 

Розрахунковий рахунок 31256282102055 

Код 00497236  

Банк ДКСУ м. Київ.  

 

ВИМОГИ до оформлення статей у фахових виданнях Вінницького 

національного аграрного університету 

Статті подаються українською, англійською мовами. До друку приймаються статті, 

що відповідають вимогам ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 12), і які мають такі 

необхідні елементи: 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 2. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана 

стаття; 3. Формулювання цілей статті (постановка завдання); 4. Виклад основного 

матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; 5. Висновки з 

даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Детальніше з вимогами до оформлення статей у фахових виданнях університету 

можна ознайомитися за адресою: «Вібрації в техніці та технологіях» – 

http://vibrojournal.vsau.org, «Техніка, енергетика, транспорт АПК» – http://tetapk.vsau.org. 

 

Запрошуємо всіх до участі в конференції та плідної співпраці! 

https://mbox2.i.ua/compose/1163300255/?cto=rKuDmKZ5t4SWkjuK0MKjqbhvo4bBeaPBs5g%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1163492541/?cto=KzojCyQyTCcmTQI8LCZHL01vjpe8wKGBx7Wad17RysZsmKPInQ%3D%3D
http://vibrojournal.vsau.org/
http://tetapk.vsau.org/

