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за адресою проспект Юності, 8, 

м. Вінниця 

Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 70  від 12.02.2020 р.) 

 

 



ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ  

Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду 

навчально-виховної роботи викладачів, пропаганда досягнень передової наукової 

думки, створення умов для підвищення наукового та фахового рівнів викладачів, 

удосконалення педагогічної майстерності, стимулювання творчого 

самовдосконалення викладачів, пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних 

технологій. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Трансфер освітніх технологій та інноваційних освітніх проектів в 

системі реформування сучасної освіти 

Секція  2.  Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні 

проблеми розвитку 

Секція  3. Актуальні проблеми відновлювальної енергетики, будівництва, 

механіки та екологічної інженерії 

Секція 4.  Концептуальні шляхи розвитку юриспруденції і проблеми 

правозастосування: виклики ХХІ століття 

Секція 5.  Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 

перспективи, ефективність  

 

ФОРМА УЧАСТІ: очна 

 

РОБОЧІ МОВИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

українська, російська, англійська, польська. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

12 березня 2020 р. 

З’їзд учасників. Ознайомлення з матеріально-технічною базою коледжу: 

виробничим цехом-пекарнею, цехом по виробництву молочної продукції; навчально-

виробничою майстернею та лабораторією холодильних установ; інсценізованою 

залою судових засідань; навчальною бухгалтерією. 

13 березня 2020 р. 

9.00-10.00 реєстрація учасників (хол коледжу) 

10.00-13.00 пленарне засідання (ауд. №214) 

13.00-14.00 Кава-брейк (приміщення Ради студентського 

самоврядування) 

14.00-16.00 секційні засідання  

секція 1 - ауд. № 214 

секція 2 - ауд. № 301 

секція 3 -  ауд. № 208 

секція 4 -  ауд. № 307 

секція 5 -  ауд. № 210 



16.00-17.00 підведення підсумків (ауд. № 214). 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Заявка Оформити заявку на участь у конференції та копію квитанції про 

оплату участі не пізніше 6 березня 2020 року та надіслати на 

електронну адресу: melnik_tanya_metod@ukr.net (обов’язково 

підтвердження за тел. (093) 6576296 Мельник Тетяна Андріївна) 

Організаційний внесок за участь у конференції з доповіддю та 

сертифікат учасника становить 100 грн.  

2. Стаття Підготувати статтю (5-8 сторінок), оформлену відповідно до вказаних 

нижче вимог у електронному вигляді танадіслати не пізніше 6 

березня 2020 року на електронну адресу фахового видання. В темі 

листа обов'язково вказати: стаття до конференції ТПК 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. 

Оформленная статті та оплата публікації здійснюється відповідно до 

вимог, вказаних на офіційному сайті журналів:  

1. Вібрації в техніці та технологіях – http://vibrojournal.vsau.orgn. 

Контактна особа – Солона Олена Василівна, тел. 063-390-55-44 

2.Техніка, енергетика, транспорт АПК – http://tetapk.vsau.org  

Контактна особа – Полєвода Юрій Алікович, тел. 067-215-11-48 

3. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і 

практики – http://efm.vsau.org/, Контактна особа –  

Головня Олена Михайлівна, тел. 067-940-38-90 

4. Сільське господарство та лісівництво – http://forestry.vsau.org  

Контактна особа – Мазур Олександр Васильович, тел. 098-529-86-18 

 

Заявка на участь у 
Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб 

сучасного ринку праці» 

12 - 13 березня 2020 року 

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

 

mailto:melnik_tanya_metod@ukr.net
http://vibrojournal.vsau.orgn/
http://tetapk.vsau.org/
http://efm.vsau.org/
http://forestry.vsau.org/


 

Реквізити для оплати за участь у конференції: 

Отримувач: Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного 

аграрного університету  

Код за ЄДРПОУ: 00419667 

Банк  отримувача: ДКСУ у Вінницькій обл. 

МФО: 820172 

Р/р: UA648201720313291004201007915 

Призначення: за участь у конференції Прізвище та ініціали учасника 

 

 Автор доповіді – одна особа. 

 У день конференції при собі мати презентацію доповіді (до 15 слайдів) на   USB-

накопичувачі.  

 Виступ на конференції – до 5-7 хвилин. 

З матеріалами конференції можна буде ознайомитись на сайті Технологічно-

промислового коледжу Вінницького національного агарного університету         

https://tpk-vnau.org  

 

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 досліджень 

у даному напрямку.  

Обов’язково вказувати призначення платежу – публікація у виданні «Назва 

видання». Матеріали, оформлені з порушенням поставлених вимог та неоплачені, у 

яких буде виявлено ознаки плагіату, до друку не допускатимуться. 

 

Запрошуємо всіх до участі в конференції та плідної співпраці! 
 

 

 

 

 

https://tpk-vnau.org/

