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ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЛИСТ
Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у

МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА
ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»
25-26 жовтня 2018 року

за адресою 21008, м. Вінниця
вул. Сонячна, 3

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Узагальнення досвіду застосування інноваційних технологій виробництва і
переробки тваринницької продукції на основі сучасних наукових досліджень, пошук
шляхів та розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних виробничих та переробних підприємств.
На конференції планується робота секцій за такими напрямами:
Секція 1. Перспективні технології виробництва у тваринництві та птахівництві.
Секція 2. Інновації у розведенні, селекції сільськогосподарських тварин,
ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі.
Секція 3. Новітні технології годівлі у тваринництві та рибництві.
Секція 4. Харчові технології та інженерія.
Програмний комітет
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор,
академік НААН України, президент університету, голова організаційного комітету.
МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
ректор університету, заступник голови організаційного комітету.
ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор з
наукової роботи.
СКОРОМНА Оксана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
САНДИГА Інна Володимирівна – начальник відділу розвитку науки у вищих
навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
МАРТИНЮК Максим Петрович – Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України.
РОЇК Микола Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік НААН України, перший віце-президент ННВК «Всеукраїнський науковонавчальний консорціум», директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України.
СИЧЕВСЬКИЙ Микола Петрович – доктор економічних наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН України.
ГІОРГАДЗЕ Анатолій Анзорієвич – доктор біологічних наук, академік,
президент Академії сільськогосподарських наук Грузії.
ГАНДІНІ Гуалтьеро – доктор ветеринарних наук, професор Болонського
національного університету ветеринарної медицини (Італія).
ГОРДИНЕЦЬ Світлана Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук,
завідуюча відділом технології м’ясних продуктів РУП «Інститут м’ясо-молочної
промисловості (Республіка Білорусь).
ХАЧАТРЯН Ваган – кандидат ветеринарних наук, завідуючий ветеринарною
клінікою національного аграрного університету Вірменії (Вірменія).
ІГНАТЕНКО Наталія Анатоліївна – кандидат ветеринарних наук, резидент
ECVIM-CA відділення онкології Мюнхенського університету Людвига-Максиміліана
(Німеччина), науковий редактор журналу VetPharma.
Організаційний комітет
КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор,
директор Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного
університету.
ЛЬОТКА Галина Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
завідувач кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни.

БЕРНИК Ірина Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
харчових технологій та мікробіології.
ОГОРОДНІЧУК Галина Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.
ПОЛІЩУК Тетяна Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни, технічний
секретар.
ГОНЧАРУК Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, учений
секретар, в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури.
КАЗЬМІРУК Лариса Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
відповідальний секретар збірника наукових праць «Аграрна наука та харчові
технології».
ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна – асистент, голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінницького національного
аграрного університету.
ГОЛОВАЦЬКА Ірина Петрівна – головний бухгалтер університету.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
25 жовтня
00
00
13 -17 – заїзд учасників конференції
26 жовтня
00
00
9 -10 - реєстрація учасників конференції (хол ТПК);
1000-1230 - пленарне засідання (ТПК, ауд. 1);
1230-1300 - перерва на обід (ТПК, їдальня);
1300-1500 - робота секцій (ТПК, ауд. 1, 5, 11, 28);
1500 - підсумки роботи конференції. Закриття конференції.
1. Заявка

2. Стаття

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Оформити заявку про участь у конференції та копію квитанції про
оплату участі не пізніше 1 жовтня 2018 р. надіслати на е-mail:
polischyk19@gmail.com.
Оплата за участь у конференції студентам, аспірантам та працівникам
ВНАУ – 160 грн., учасникам з інших установ – 180 грн. для
відшкодування витрат, пов’язаних з організацією конференції.
Обов’язково вказувати призначення платежу – участь у
конференції факультету ТВіППТ.
Підготувати статтю (8-16 сторінок), оформлену відповідно до вказаних
нижче вимог на паперовому та електронному носіях, подати не пізніше
1 жовтня 2018 р. на е-mail: kazmiruk@vsau.vin.ua - відповідальному
секретарю – Казьмірук Ларисі Василівні, тел. моб. (097) 281 77 58.
Копію квитанції про оплату видання публікації надсилати лише після
підтвердження секретарем відсутності ознак плагіату. Оплата за
публікацію статей у фаховому виданні – 65 грн. за 1 сторінку
друкованого тексту. Обов’язково вказувати призначення платежу –
публікація у виданні «Аграрна наука та харчові технології».
У одній доповіді допускається не більше одного автора.
Кількість співавторів у статті – не більше чотирьох.

Матеріали, оформлені з порушенням поставлених вимог та неоплачені, у яких
буде виявлено ознаки плагіату, до друку не допускатимуться.

Заявка на участь у
МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ»
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. E-mail
8. Секція
9. Назва доповіді
Реквізити для оплати за участь у конференції та публікації у фаховому виданні
«Аграрна наука та харчові технології»:
Отримувач: Вінницький національний аграрний університет
МФО 820172
Р/р 31256282102055
Код 00497236 банк Держказначейська служба України, м. Київ
Інформація для контактів щодо участі у конференції: факультет технології
виробництва і переробки продукції тваринництва, Вінницький національний
аграрний університет, тел.: (097) 942 39 62 – Поліщук Тетяна Володимирівна; e-mail:
polischyk19@gmail.com.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ФАХОВОГО ВИДАННЯ ВІННИЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «АГРАРНА НАУКА ТА ХАРЧОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ»

Статті подаються українською, грузинською, англійською та російською
мовами. Стаття має включати наступні структурні підрозділи відповідно до
постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог
до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”: 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 спирається автор; 3) виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4)
формулювання мети дослідження; 5) об’єкти та методика дослідження подається
об’єкт досліджень, посилання на методики, за допомогою яких проводилися
дослідження; 6) основні результати дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; 7) висновки з даного дослідження, у тому числі з
науковою новизною, й перспективи подальших наукових досліджень у даному
напрямку.
Детальніше з вимогами до оформлення статей у фаховому виданні Вінницького
національного аграрного університету «АГРАРНА НАУКА ТА ХАРЧОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ»
можна
ознайомитися
за
адресою
http://techfood.vsau.org/index.php?jour=9&lang=1&kind=require.

