
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнаро-
дної науково-технічної конференції “Земля України – потен-
ціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держа-
ви”, яка відбудеться 17 – 18 жовтня 2014 року на базі Він-
ницького національного аграрного університету.  

 

 
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція№1. Нормативно-правове та обліково-фінансове 
забезпечення економічних аспектів виробництва біопали-
ва. (Зб.наук.праць ВНАУ  Економічні науки Відповідаль-
ний: д.е.н., проф., Козловський С.В. Тел. (0505045413);  Е-
mail : s@vin.ua) 

Секція №2. Технології виробництва та отримання біомаси 
рослинного і тваринного походження, екологічні аспекти 
біопалива. (Зб.наук.праць. ВНАУ  Сільськогосподарські 
науки Відповідальні: к.с.-г. н., доц., Казьмірук Л.В.Тел. 
(0972817758); Е-mail: kazmiruk@vsau.vin.ua;  Поліщук І.С. 
Тел.(0677316887); Е-mail: polishuk@yandex.ua). 

Секція №3. Системи машин та обладнання для реалізації 
енергоощадних технологій виробництва та використання 
альтернативних джерел енергії.  

Секція №4. Інші нетрадиційні відновлювальні джерела 
енергії (Секції №3, №4 - Зб.наук.пр. ВНАУ – Технічні нау-
ки. Відповідальна: Зозуляк О.В.  Тел. (0973155722);           
Е-mail:ksuxa_zoz@mail.ru) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Калетнік Г.М. – д.е.н., академік НААНУ, пре-

зидент університету, голова програмного  

комітету  

 Роїк М.В. – д.с-г.н., академік НААНУ, директор 

інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН, співголова програмного комітету 

 Янчук Г.В. – к.е.н, в.о. ректора університету, за-

ступник голови організаційного комітету  

 Сінченко В.М. - д.с-г.н., заступник директора 

інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААНУ, заступник голови 

 Яремчук О.С. – д.с-г.н., перший проректор, за-
ступник голови організаційного комітету  

 Мазур В.А. – декан агрономічного факультету 
 Скоромна О.І. – декан факультету ТВіППТ 
 Шпикуляк О.Г.–декан економічного факульте-

ту 
 Мельничук О.Ф. – в.о. декана факультету мене-

джменту та права 
 Бандура В.М. –декан ФМСГ  

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Гунько І.В. – к.т.н., професор., в.о. зав.каф. дви-
гунів внутрішнього згорання та альтернативних 
палив.ресурсів, голова організаційного комітету. 
Тел. (0679914724),E-mail: maniy @ ukr.net  

Дармограй О.В. – начальник навчального відді-
лу, заступник голови Тел. (0678770555), E-mail: 
olia_gol@mail.ru 

 Ганженко О.М. – завідувач відділу технологій 
вирощування біоенергетичних культур,  інститу-
ту біоенергетичних культур і  цукрових  буряків 
НААН 
Гончарук Т.В. – завідувач відділу аспірантури та 
докторантури 
Ковальова К.В. – директор центру міжнародних 
зв’язків 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Організаційний комітет конференції забезпе- 
чує для учасників конференції бронювання місць 
у готелях м. Вінниця з 17 – 18 жовтня 2014 р.  
2. Робочі мови конференції – українська, росій- 
ська, англійська. 
3. Для участі в роботі конференції необхідно 
до 6 жовтня 2014 року надіслати на електронну 
адресу за обраною секцією : заявку учасника, тези, 
скановану копію квитанції про оплату.  
4. Файли у папці з назвою секції назвати за  
прикладом: ayavka_Petrenko; thesis_Petrenko; 
chek_Petrenko. 
5. Кожному учаснику будуть надіслані: збірник   

      тез, програма конференції і сертифікат учасника. 
6. Учасники конференції також можуть подава- 

     ти наукові статті до організаційного комітету кон- 
     ференції, що будь опубліковані у планових випус-  
     ках Збірника наукових праць “Вінницького націо- 
     нального аграрного університету” та Всеукраїнсь- 
     ких науково-технічних журналах “Вібрації в тех. 
     ніці та технологіях”, “Промислова гідравліка та  
     пневматика”, які будуть надруковані після прове- 
     дення конференції та вислано на поштову адресу  
     авторів. Статті подаються під час конференції або  
     електронною поштою до 20 жовтня 2014р.     

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ ТА ОРГВНЕСКУ 
     1. Вартість публікації (тези, стаття) – 25 грн. за 1  
     повну або неповну сторінку. 
     2. Оргвнесок конференції становить: 150 грн. (під 
     готовка  інформаційних матеріалів, організаційно- 
      технічне    забезпечення 
     3. Вартість додаткового збірника тез складає 50грн      
    4. Реквізити для оплати публікації: 

Отримувач: Вінницький національний аграрний уні-
верситет МФО 802015 Розрахунковий рахунок                          
№ 31252201102055  код 00497236 банк УДК у Вінницькій 
області. Код платника ПДВ 004972302286. № реєстрацій-
ного  свідоцтва 100271744 

Обов’язково вказувати призначення платежу (на-
приклад: за публікацію тез або статті у Зб.наук.пр. 

ВНАУ – Технічні науки або за участь у конференції). 
Після оплати ксерокопію квитанції необхідно до-

дати до матеріалів публікацій. 

Заявка на участь у 
ІV Міжнародній науково-технічній конференції  

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

                   17 – 19 жовтня 2014 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 



ВИМОГИ  ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, 
яка раніше не публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – 2. 
3. Обсяг матеріалів – 2-4 сторінки, які не нумерувати. 
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word. 
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжря-
дковий інтервал–1,5, абзац – 1см. Розмір усіх полів 20 мм. 
6. У верхньому правому куті – прізвище та ініціали автора 
(жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва 
установи, місто, країна (для іноземних учасників). 
7. Через один пробіл – назва тез (великими жирними літе-
рами по центру). Через один пробіл – текст доповіді (тез). 
8. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список 
використаних джерел. Посилання на літературне джерело 
подаються у квадратних дужках відповідно до порядку 
згадування. 
9. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах 
повинно бути мінімальним. 
10. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагу-
вання наукових доповідей. Матеріали, які не відповідати-
муть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

Термін подання тез доповідей до 6 жовтня 2014 року 
 

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, , наси-
чена фактичним матеріалом, містити огляд літератури 
(актуальність), методику досліджень, результати дослі-
джень, висновки і список літератури. 

 Стаття подається українською мовою, обсягом близько 
0,5 обліково-видавничого аркуша (7-8 сторінок). Руко-
пис статті подається в одному примірнику віддрукова-
ного тексту і на дискеті 3,5(А) чи диску, на якій помі-
щають один файл, названий прізвищем автора 

 Вимоги до оформлення статей наведені на сайті універ-
ситету, опція наукова робота – фахові наукові видання. 
(наприклад Серія:Економічні науки, електрона адреса: http:// 

         econjournal.vsau.org/index.php?jour=1&lang=1&kind=require.) 
Термін подання наукових статей до 20 жовтня 2014 року 

 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

 
16 жовтня  

Вінницький національний 
 аграрний університет  

навчальний корпус №2 
 

четвер 

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

 Контактні телефони:  
097-729-75-85 (Токарчук О.А.) 
067-903-72-87 (Коваль Л.В.) 
067-597-05-68 (Колісник О.М.) 
 
 
 

 
17 жовтня  

Вінницький національний  
аграрний університет  

навчальний корпус № 2, 3 
 

п’ятниця 

8.00-9.00 реєстрація учасників  
9.00-13.00 пленарне засідання  
13.00-14.00 перерва на обід 
14.00-17.00 робота  секції  
18.00-19.00 підведення підсумків теоретичної 

частини 
  

 
18 жовтня 

Вінницький національний 
 аграрний університет  

навчальні корпуси №1, 2 і 3 
 

субота 

9.00-13.00 знайомство з досвідом викорис-
тання альтернативних джерел 
енергії у Вінницькій області    
робота секцій  

13.00-14.00 перерва на обід 
14.00-15.00 підведення підсумків конферен-

ції 
15.00 від’їзд учасників конференції 
  

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Міністерство освіти і  науки України 
Національна академія аграрних наук 

Вінницька обласна Рада та обласна державна адміністрація 
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

Вінницький національний аграрний університет 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІV Міжнародна науково-технічна  
конференція 

 

ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ –  
потенціал продовольчої, енергетичної  

та екологічної  безпеки держави 
 

та 
 

ІІІ Міжнародна науково-практична  
конференція 

 
БІОЕНЕРГЕТИКА:  

вирощування біоенергетичних культур,  
виробництво та використання біопалива 

 
 

17 –18 жовтня 2014 року 

м. Вінниця  


