
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнарод-

ної науково-технічної конференції “Земля України – потен-
ціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держа-
ви”, яка відбудеться 7 – 9 вересня 2016 року на базі Він-
ницького національного аграрного університету.  

 

 
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція №1. Нормативно-правове та обліково-фінансове 
забезпечення економічних аспектів виробництва біопали-
ва. Технічний секретар: Фурман І.В., тел: (063)2283018, 
email: furman@vsau.vin.ua 
Секція №2. Технології виробництва та отримання біомаси 
рослинного і тваринного походження, екологічні аспекти 
біопалива. Технічний секретар: Варпіховський Р.Л.,                
тел: (097)8218081, email: verel17@vsau.vin.ua; Мазур О.В., 
тел: (098) 5298618 email: selection@ vsau.vin.ua  
Секція №3. Системи машин та обладнання для реалізації 
енергоощадних технологій виробництва та використання 
альтернативних джерел енергії. Технічний секретар:        
Токарчук О.А., тел. (097)7297585, email: 
tokarchyk@vsau.vin.ua 
Секція №4. Інші нетрадиційні відновлювальні джерела 
енергії. Технічний секретар: Рубаненко О.О., тел. 
(097)7480285, email: lena_rubanenko@bk.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Калетнік Г.М. – президент Навчально-науково-

виробничого комплексу «Всеукраїнський 
науково-навчальний консорціум»,   доктор 
економічних наук, професор, голова 
програмного  комітету  

 Роїк М.В. – директор інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН, перший віце-
президент ННВК, співголова  програмного  
комітету 

 Сичевський М.П. – директор інституту 
продовольчих ресурсів НААН, співголова 
програмного комітету   

 Мазур В.А. – ректор університету, заступник 
голови програмного комітету 

 Петриченко В.Ф. – академік НААН України, 
професор кафедри землеробства, ґрунтознавства 
та агрохімії 

 Яремчук О.С. – проректор з наукової роботи 
 Бандура В.М. – декан факультету механізації 

сільського господарства 
 Дідур І.М. – декан агрономічного факультету 
 Мельничук О.Ф. – декан факультету мене-

джменту і права 
 Скоромна О.І. – декан факультету технології 

виробництва і переробки продукції тва-
ринництва 

 Томчук О.В. –  в.о. декана факультету обліку та 
аудиту 

 Шаманська О.І. – в.о. декана факультету 
економіки та підприємництва 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Гунько І.В. – віце-президент ННВК, доцент 
кафедри двигунів  внутрішнього згорання та  
альтернативних паливних ресурсів, голова 
організаційного комітету, тел. (067)9914724,                  
email: maniy@ukr.net. 
Сінченко В.М. – заступник директора з наукової 
роботи  інституту біоенергетичних культур і  
цукрових буряків НААН, співголова 
організаційного комітету.  
Балагура О.В. – директор ДПДГ 
«Шевченківське», співголова організаційного 
комітету 

Гончарук І.В. –  помічник ректора, заступник 
голови організаційного комітету 
Гончарук Т.В. – учений секретар,        
тел. (096)1224202 
Дармограй О.В. – директор навчально-
наукового центру 
Кравченко І.Є. – директор Уладово-Люли-
нецької ДСС 
Ковальова К.В. – директор центру міжнародних 
зв’язків та діяльності, тел. (093)1942150 
Рейпаші Н.М. – головний бухгалтер 
Янович В.П. – голова наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених університету, тел. (097)1278638 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Організаційний комітет конференції забезпе- 
чує для учасників конференції бронювання місць 
у готелях м. Вінниця з 7 – 9 вересня 2016 р. 
Витрати на проїзд, проживання, харчування 
учасник конференції несе особисто. 
2. Робочі мови конференції – українська, 
англійська. 
3. Для участі в роботі конференції необхідно 
до 4 вересня 2016 року надіслати на електронну 
адресу за обраною секцією: заявку учасника, тему 
доповіді, статтю, скановану копію квитанції про 
оплату публікації у відповідному фаховому 
науковому журналі.  
4. Файли у папці з назвою секції назвати за  
прикладом: zayavka_Petrenko; statya_Petrenko; 
chek_Petrenko. 
5. Кожному учаснику будуть надіслані: 
програма конференції і сертифікат учасника. 
6. Учасники конференції подають статті до 
редакції фахового наукового видання: «Вібрації в 
техніці та технологіях», сайт: 
http://vibrojournal.vsau.org/, «Сільське господарств-
во та лісівництво», сайт: http://forestry.vsau.org/, 
«Аграрна наука та харчові технології», сайт: 
http://techfood.vsau.org/, «Техніка, енергетика, 
транспорт АПК», сайт: http://tetapk.vsau.org/, 
«Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 
питання науки і практики», сайт: 
http://efm.vsau.org/, які будуть надруковані після 
проведення конференції та надіслані на поштову 
адресу авторів.  

Заявка на участь у 
V Міжнародній науково-технічній конференції  

“ Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної  
та екологічної безпеки держави ” 

7 – 9 вересня 2016 р.  (м. Вінниця) 
Назва доповіді(секція) 
 
Прізвище 
Ім’я  
По батькові 
Вчене звання, наук.ступінь 
Посада 
Місце роботи, назва організації 
 
 

Адреса 
Телефон/факс 
E-mail 
Дата                                   Підпис 



ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ ТА ОРГВНЕСКУ 
1. Участь в роботі конференції безкоштовна. 
2. Вартість публікації статті зазначена на сайті ві-
дповідного фахового наукового журналу. 
3. Реквізити для оплати публікації: 
Отримувач: Вінницький національний аграрний 
університет МФО 820172 Розрахунковий рахунок            
№ 31256282102055 код 00497236 банк Державна 
казначейська служба України м. Київ. Код 
платника ПДВ 004972302286. № реєстраційного  
свідоцтва 100271744 
Обов’язково вказувати призначення платежу (напри-
клад: за публікацію статті у журналі “Техніка, 
енергетика, транспорт АПК”). 
Після оплати ксерокопію квитанції необхідно додати 
до матеріалів публікацій. 

 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

 ПУБЛІКАЦІЙ СТАТТІ 
 Приймаються статті проблемно-постановчого і узагаль-

нюючого та методичного характеру, в яких висвітлю-
ються результати наукових досліджень із статистичною 
обробкою даних, що мають теоретичне і практичне зна-
чення, є актуальними для сільського господарства і ра-
ніше не публікувалися. 

 Стаття повинна бути побудована в логічній послідовно-
сті, без повторень, з чіткими формулюваннями, насиче-
на фактичним матеріалом, містити огляд літератури 
(актуальність), методику досліджень, результати дослі-
джень, висновки і список літератури. 

 Стаття подається українською або  англійської мовою, 
обсягом близько 0,5 обліково-видавничого аркуша (7-8 
сторінок). Рукопис статті подається в одному примір-
нику віддрукованого тексту і диску, на якому поміща-
ють один файл, названий прізвищем автора. 

 Вимоги до оформлення статей наведені на сайті уні-
верситету, опція наукова робота–фахові наукові ви-
дання. (Наприклад “ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕ-
НЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики”, 
електрона адреса: http://efm.vsau.org/) 

     Термін подання статей   до    4 вересня 2016  року 
 
 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 
7вересня 

Вінницький національний 
 аграрний університет  
навчальний корпус №2 

 
середа 

 прибуття, поселення учасників 
конференції та знайомство з на-
вчально-лабораторною базою 
університету 

 Контактні телефони:  
(097)7297585 (Токарчук О.А.) 
(097)1278638 (Янович В.П.)  
(097)8218081 (Варпіховський Р.Л.) 

 
8 вересня 

Вінницький національний  
аграрний університет  

навчальний корпус № 2, 3 
 

четвер 

9.00-10.00 реєстрація учасників  
10.00-11.00 

 
 
 
 
 
 

11.00-14.00 

ознайомлення з виставкою нау-
кових, навчально-методичних 
розробок вчених Всеукраїнського 
науково-навчального консорціуму, 
технічною творчістю наукової 
молоді Вінницького національ-
ного аграрного університету 
пленарне засідання  

14.00-15.00 перерва 
15.00-16.30 продовження пленарного 

засідання 
 

9 вересня 
Вінницький національний 

 аграрний університет  
навчальні корпуси №1, 2 і 3 

 
п’ятниця 

14.40-16.00 робота секцій  
16.00-16.30 підведення підсумків конферен-

ції 
16.30 від’їзд учасників конференції 
  

 
 
 

Міністерство освіти і  науки України 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Національна академія аграрних наук України 
Вінницька обласна Рада та обласна державна адміністрація 
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

Вінницький національний аграрний університет 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

Інститут продовольчих ресурсів НААН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Міжнародна науково-технічна  
конференція 

 
 

ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ –  
потенціал продовольчої, енергетичної  

та екологічної безпеки держави 
 
 

7 –9 вересня 2016 року 
м. Вінниця 


