
 
 



ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Конференція присвячена науковим пошукам та дискусіям із актуальних 

проблем реалізації інноваційних процесів у сфері роботизації та цифровізації 

агропромислової інженерії, а також обміну досвідом між провідними науковцями, 

інженерами-практиками та молодими вченими стосовно питань розробки та 

впровадження інноваційних технічних та технологічних рішень для цілей сільського 

господарства в умовах сталого розвитку. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Інноваційні технології та роботизовані системи 

сільськогосподарського машинобудування. 

Секція 2. Техніко-технологічне забезпечення та цифровізація аграрного 

виробництва.  

Секція 3. Енергетика та інтелектуальні системи керування в 

агропромисловому комплексі. 
 

Форма участі – очна, дистанційна. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Доповіді – одноосібні. 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

27 жовтня 2021 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками інженерно-

технологічного факультету, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ», 

науковими фаховими виданнями Вінницького національного аграрного 

університету, матеріально-технічною базою університету та 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».  

 

 

28 жовтня 2021 р. 

09:00-10:00 реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх) 

10:00-13:00 секційні засідання 

секція 1 – ауд. 2602 

секція 2 – читальна зала (2 корпус) 

секція 3 – ауд. 2319 

13:00-14:00 перерва 

14:00-17:00 пленарне засідання (ауд. 2220) 

17:00-17:30 підведення підсумків конференції (ауд. 2220) 

 

 

 

 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Заявка Заявку на участь у конференції та копію квитанції про оплату 

участі не пізніше 22 жовтня 2021 року надіслати на: 

Секцію 1. Інноваційні технології та роботизовані системи 

сільськогосподарського машинобудування (відповідальний 

секретар – Бабин Ігор Анатолійович, тел. 067-766-85-56, e-mail: 

babyn@vsau.vin.ua). 

Секцію 2. Техніко-технологічне забезпечення та цифровізація 

аграрного виробництва (відповідальний секретар – Холодюк 

Олександр Володимирович, тел. 067-391-84-32, e-mail: 

holodyk76@ukr.net). 

Секцію 3. Енергетика та інтелектуальні системи керування в 

агропромисловому комплексі (відповідальний секретар – 

Колісник Микола Анатолійович, тел. 097-873-97-69, e-mail: 

kolisnik30@gmail.com). 

Оплата за участь у конференції аспірантам, докторантам, 

працівникам коледжів ВНАУ, працівникам ВНАУ та учасникам 

із інших установ для відшкодування витрат, пов’язаних із 

організацією конференції – 100 грн. Обов’язково вказувати 

призначення платежу – участь у конференції «Інноваційні 

підходи та цифровізація агропромислової інженерії в умовах 

сталого розвитку». 

2. Стаття Підготувати статтю та надіслати не пізніше 26 жовтня 2021 року 

на електронну адресу одного з наукових фахових видань 

Вінницького національного аграрного університету, оформлену 

відповідно до вимог, вказаних на офіційному сайті журналу: 

«Вібрації в техніці та технологіях», e-mail: 

vibration.vin@ukr.net, офіційний сайт: 

http://vibrojournal.vsau.org, контактна особа – Солона Олена 

Василівна, тел.: 063-39-05-544; «Техніка, енергетика, 

транспорт АПК», e-mail: POPHV@ukr.net, офіційний сайт: 

http://tetapk.vsau.org/, контактна особа – Токарчук Олексій 

Анатолійович, тел.: 097-72-97-585. 

Копію квитанції про оплату видання публікації надсилати лише  

після надання 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, наприклад – публікація у 

виданні «Вібрації в техніці та технологіях». 
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Заявка на участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інноваційні підходи та цифровізація агропромислової інженерії в умовах 

сталого розвитку» 

27-28 жовтня 2021 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  

 

Реквізити для оплати за участь у конференції та публікацію у 

наукових фахових виданнях «Вібрації в техніці та технологіях» та 

«Техніка, енергетика, транспорт АПК»: 

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет  

МФО 820172 

Розрахунковий рахунок UA748201720313201001201002055 

Код 00497236  

Банк ДКСУ м. Київ 

Код платника ПДВ 004972302286  

№ реєстраційного свідоцтва 100271744. 
 

Файли називати за прикладом: zayavka_Petrenko; chek_Petrenko; 

statya_Petrenko. 

Статті, подані учасниками конференції до редакцій наукових фахових 

видань «Вібрації в техніці та технологіях» та «Техніка, енергетика, транспорт 

АПК» будуть надруковані після проведення конференції та надіслані на 

поштову адресу авторів. Електронні варіанти збірників будуть розміщені на 

офіційних сайтах видань за посиланням http://vibrojournal.vsau.org та 

http://tetapk.vsau.org. 

Регламент: виступ на пленарному засіданні – 10 хвилин, виступ на 

секційному засіданні – до 10 хвилин. 

До початку конференції завантажте програму конференції із сайту ВНАУ 

за посиланням https://vsau.org/nauka/naukovi-konferencziii 

Для довідок щодо участі у конференції: звертатися до відповідальних 

секретарів відповідних секцій та Купчука Ігоря Миколайовича – тел. 

097 817 39 92,                  e-mail kupchuk.igor@i.ua.  

 

 

Запрошуємо всіх до участі в конференції та плідної співпраці! 
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