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Всеукраїнський науково-навчальний консорціум запрошує мо-
лодих науковців, аспірантів, талановитих активних студентів  

взяти участь у роботі Міжнародного молодіжного аграрного 

форуму, що відбудеться на базі Вінницького національного аг-
рарного університету 12-14 жовтня 2016 року. 
 
Мета форуму: 
 доведення результатів роботи молодих науковців, аспірантів та студентів до міжна-

родної спільноти; 
 обмін досвідом, ідеями, здобутками між молодими науковцями світу, які представ-

ляють різні українські та закордонні наукові школи; 
 пошук наукових партнерів для отримання міждержавних  грантів на проведення на-

укових досліджень; 
 ознайомлення з інноваційною системою підготовки фахівців  для аграрної галузі у  

Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі.(ВННК) 
 

Наукова тематика форуму: 
 біоенергетика; 

 сільськогосподарське виробництво в умовах глобальної екологічної кризи та зміни 

клімату; 

 органічне землеробство, раціональне використання та охорона земельних ресурсів  

 створення нових сортів, порід та нові технології в рослинництві та тваринництві; 

 виробництво екологічно чистих продуктів та забезпечення якості продуктів харчу-

вання; 

 енергоощадні аграрні технології; 

 економічне обґрунтування інноваційного розвитку аграрного виробництва. 

 

Конкурс наукових робіт.  Призовий фонд: 100 000 гривен 
 проводиться під час роботи форуму; 

 до конкурсу допускаються науково-дослідні розробки представлені вперше; 

 конкурсант представляє свою розробку особисто. 

 

 В програмі форуму: 
 екскурсії до культурно-історичних та культових місць Подільського краю, міста 

Вінниці: музеї, галереї, ставка Гітлера, вечірній музичний фонтан; 

 ознайомлення з організацією наукової роботи студентів Всеукраїнського науково-

навчального консорціуму, практичним навчання студентів Вінницького національ-

ного аграрного університету, майстер-класи  з вирощування  біоенергетичних куль-

тур та виробництва біопалива; круглий стіл з питань організації фермерського  гос-

подарства.   

 участь у відзначенні Дня Університету, веселі конкурси, концертна програма, диско-

тека; 

 - ознайомлення з системою автоматизації навчання, планування та обліку успішності 

студентів Вінницького національного аграрного університету.  

 

Мова конференції: англійська(основна), українська, німецька, поль-
ська, російська. 

Мова друкованих матеріалів (тези доповідей, статті): англійська (основна), україн-

ська, російська. 

 

 



Важливі дати: 

до 10 вересня 2016 року: 
 подача заявки на участь у форумі, оплата організаційного внеску; 

 подача заявки на участь у конкурсі наукових робіт.  

до 25 вересня 2016 року 
 подача матеріалів для участі у конференції(тези доповідей, статті у фахові виданнях, 

оплата за друк матеріалів);  

 подача наукових робіт на конкурс (презентація до 50 слайдів); 

 - отримання візи та придбання білетів до м. Вінниці, Україна та на зворотній шлях. 

Організаційний внесок для учасників, які приймають особисту участь у форумі: 

Україна –250 грн., інші країни – 40 дол. США; для студентів:. Україна –100 грн., 

інші країни – 10 дол. США. Оплата публікації тези доповіді: Україна – 30 

грн./стор., інші країни – 5 дол. США /стор.  Реквізити для здійснення оплати: 

 у валюті: 

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет 

Банк: Філія – Вінницьке обласне управління АТ “Ощадбанк”. м. Вінниця 

Розрахунковий рахунок: 26000300544846 в доларах США 

ТВБВ №10001/0146 

МФО: 302076 

ЄДРПОУ: 09302607 

 у гривні:  

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет 

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ 

Розрахунковий рахунок: 31256282102055 

Код: 00497236 

МФО: 820172 

Призначення платежу: "За участь у Міжнародному молодіжному аграрному форумі" 

Оплата публікації статті відповідно до умов фахового видання 

Оплату за проживання та харчування учасник форуму здійсню за власний ра-

хунок. 

Важлива інформація: 

Офіційне повідомлення: http://goo.gl/lZrPzk 
Заявка на участь у форумі: ZayavaFORUM 

Заявка на участь у конкурсі наукових робіт  ZayavaKONKURS 
Вимоги до написання тез доповідей TezyVNAU 

Вимоги до написання статей у фахових журналах: 
Сільськогосподарські науки, біоенергетика, продовольчі  ресурси: 

 Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праць. Серія Сільськогоспо-
дарські науки  http://techfood.vsau.org/ 

 Сільськегосподарство та лісівництво http://forestry.vsau.org/ 

 Біоенергетика/bioenergy http://bio.gov.ua/typ-podiyi/zhurnal-bioenergetyka 

 Науково-виробничий збірник “Продовольчі товари” 
 https://sites.google.com/site/iprfoodresources/golovna 
Економічні науки: 

 Всеукраїнський науково-виробничий журнал: “Економіка. Фінанси. Менеджмент: 
актуальні питання науки і практики” http://efm.vsau.org/ 
Сільськогосподарське машинобудування: 

   Вібрації в техніці та технологіях http://vibrojournal.vsau.org/ 

   Промисловагідравліка і пневматика http://pgpjournal.vsau.org/ 

   Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК 
http://tetapk.vsau.org/ 

http://goo.gl/lZrPzk
https://drive.google.com/open?id=0B3xLdsfhP2itNk9pVC1FVFdtZEE
https://drive.google.com/open?id=0B3xLdsfhP2itd0dobkRLZDFSVU0
https://drive.google.com/open?id=0B3xLdsfhP2itZnB6Y1RfR1IzVTg
http://techfood.vsau.org/
http://forestry.vsau.org/
http://bio.gov.ua/typ-podiyi/zhurnal-bioenergetyka
https://sites.google.com/site/iprfoodresources/golovna
http://efm.vsau.org/
http://vibrojournal.vsau.org/
http://pgpjournal.vsau.org/
http://tetapk.vsau.org/


Контакти: 

Форум проводиться у Вінницькому національному аграрному університеті за адре-

сою: Україна, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

 

Подання заявок, тексту тез, квитанцій про оплату організаційного внеску та те 

доповіді з здійснювати за електронними адресами: 

для іноземних учасників форуму: IYAF_VNAU@i.ua в архіві: Назва краї-

ни_Прізвище учасника (POL_OKONAL) 

для українських учасників форуму: IYAM@i.ua  в архіві: Назва міста_Прізвище  

учасника (КИЇВ_ІВАНОВ) 

 

Модератора форуму: 

 Ковальова Катерина (для іноземних учасників), тел.+38(0432)465017,моб.тел. 

+380931942150.  

 Янович Віталій (для молодих вчених), моб.тел. +380981278638 

 Гончарук Тетяна (для аспірантів), моб.тел. +380961224202 

 Василенко Тетяна (для студентів), моб.тел. +380985258762 
 


