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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти 

участь у 

МІЖНАРОДНІЙ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  У 

ТВАРИННИЦТВІ ТА ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ» 
Державна реєстрація МОНУ ДНУ УкрІНТЕІ 

(посвідчення № 509 від 26.09. 2019 р.) 

 

 
 

24-25 жовтня 2019 року 
м. Вінниця 



 

ЗАПРОШЕННЯ 
до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології  у 

тваринництві та харчовій галузі» 

24-25 жовтня 2019 року 

ТЕМА КОНФЕРЕНЦІЇ: дослідження проблем та перспектив розвитку  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. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: узагальнення та пошук актуальних рішень впровадження у 

виробництво інноваційних технологій виробництва продукції 

тваринництва, переробки продовольчої сировини, якості і 

безпеки харчової продукції; встановлення контактів, обмін 

досвідом та результатів наукових досліджень. 

 ФОРМА УЧАСТІ: очна, он-лайн. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Перспективні технології виробництва у тваринництві та бджільництві. 

Секція 2. Інновації у ветеринарії, гігієні та розведенні тварин. 

Секція 3. Новітні технології годівлі у тваринництві та рибництві. 

Секція 4. Інноваційні технології переробки продовольчої сировини, якості і безпеки 

харчової продукції 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

24 жовтня 

1300-1700 – заїзд учасників конференції 

25 жовтня 

900-1000 - реєстрація учасників конференції (хол корпусу № 3);  

1000-1230 - пленарне засідання (корпус №3, 3318);  

1230-1300 - перерва на кава-брейк (їдальня, корпус №3);  

1300-1700 - робота секцій (корпус №3, аудиторії 3302, 3315, 3310, 3318);  

1700-1800 - підсумки роботи конференції. Закриття конференції. 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

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

оплату участі не пізніше 10 жовтня 2019 р. надіслати на е-mail: 

razanova_elena@rambler.ru 
У день конференції при собі мати презентацію доповіді (до 15 слайдів) 

на USB- накопичувачі. Виступ на конференції – від 5 до 10 хвилин. 

2. Оплата Оплата за участь у конференції – 150 грн. для відшкодування витрат, 

пов’язаних із організацією конференції (оплата на витрати, які будуть 

пов’язані з підготовкою, проведенням конференції та публікацією 

програми, сертифіката учасника конференції).  

Обов’язково вказувати призначення платежу – участь у 

конференції факультету ТВіППТтаВ та надіслати електронну копію 

квитанції з назвою  «Квитанція_ Прізвище автора» на електронну 

адресу: razanova_elena@rambler.ru. 

3. Стаття Підготувати статтю (8-16 сторінок), оформлену відповідно до вказаних 

нижче вимог, та надіслати у електронному вигляді на е-mail: 

mailto:razanova_elena@rambler.ru
mailto:razanova_elena@rambler.ru


kazmiruk@vsau.vin.ua не пізніше 10 жовтня 2019 р. - 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 та рецензії редколегії. 

Оплата за публікацію статей у фаховому виданні – 60 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, до друку 

не допускатимуться. 

Кожному учаснику будуть надані: програма конференції і сертифікат учасника. 

Статті, подані учасниками конференції будуть надруковані після проведення 

конференції та надіслані на поштову адресу авторів. Електронний варіант збірника 

буде розміщено на сайті наукових фахових видань Вінницького національного 

аграрного університету: https://vsau.org/nauka/naukovi-zhurnali. 

 

Заявка на участь у 

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ» 
24-25 жовтня 2019 року 

1.Прізвище, ім’я,  по батькові  

2. Науковий ступінь  

3. Вчене звання  

4. Місце роботи (навчання), посада  

5. Домашня адреса, індекс  

6. Номер телефону (домашній, мобільний)  

7. E-mail  

8. Назва секцї  

9. Назва доповіді  

10. Науковий керівник (для аспірантів)   

11. Потреба технічного супроводу / житла  
 

Реквізити для оплати за участь у конференції та публікації у фаховому виданні 

«Аграрна наука та харчові технології»: 

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет 

МФО 820172, банк Держказначейська служба України, м. Київ 

Р/р 31256282102055 

Код 00497236  
 

Інформація для контактів щодо участі у конференції:  

факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

ветеринарії, Вінницький національний аграрний університет  

Контактна особа: Разанова Олена Петрівна  

тел.: (096) 256 00 84  

e-mail: razanova_elena@rambler.ru 

АДРЕСА: 
Вінницький національний аграрний університет 

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

mailto:kazmiruk@vsau.vin.ua

