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ЗАПРОШЕННЯ 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

 

«МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ»  

 
для представників наукової спільноти, бізнесу, викладачів, студентів та учнів  

Державна реєстрація МОНУ ДНУ УкрІНТЕІ посв. №116 від 21 березня 2019 р. 

 
 

23-24 квітня 2019 року 

м. Ладижин



ЗАПРОШЕННЯ 
до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ» 

23-24 квітня  2019 року 

 

ТЕМА КОНФЕРЕНЦІЇ:  розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця, як 

фактор  формування успішної особистості, при 

ефективній взаємодії наукової спільноти, представників 

бізнесу, викладачів, студентів та учнів у контексті 

потреб сучасного ринку праці. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: комплексний науковий розгляд актуальних проблем 

розвитку енергоощадних технологій в АПК, 

застосування сучасного обладнання та впровадження 

інноваційних ідей у транспортні технології, розробка 

нових рішень у вирішенні екологічних проблем.       

ФОРМА УЧАСТІ: очна, заочна. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська, польська. 

 

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ Є: 

1. Розповсюдження передового науково-педагогічного та професійного досвіду. 

2. Мотивація до науково-пошукової діяльності в контексті потреб сучасного ринку праці. 

3.Популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Інноваційні ідеї в агроінженерії та електроінженерії. 

Секція 2. Енергозбереження та альтернативні джерела енергії. 

Секція 3. Стан та перспективи розвитку сучасної економіки. 

Секція 4. Проблеми та перспективи освіти і працевлаштування сучасної молоді. 

Секція 5. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення. 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

до 15 квітня 2019 р. Прийом заявок, статей, доповідей 

23 квітня 2019 р. Заїзд учасників. 

Ознайомлення з матеріально-технічною базою коледжу 

24 квітня 2019 р. 
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Реєстрація учасників 

Пленарне засідання (корпус №1, конференц-зала №126) 

Кава-брейк (корпус №1, буфет коледжу)  

Робота по секціях (корпус №1) 

Підведення підсумків  роботи конференції (корпус №1, 

конференц-зала №126) 



 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в роботі конференції необхідно відправити до 15  квітня 2019 року на 

одну з вказаних електронних адрес: metkab1@ukr.net або zamkovalad@gmail.com 

(обов’язково підтвердження за тел. (067) 305 49 42 Замкова Леся Сергіївна) такі 

матеріали: 

1. Заявку на участь у конференції за формою:  

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Молодіжний науковий форум» (для представників наукової спільноти, бізнесу, 

викладачів, студентів та учнів) 23-24 квітня 2019 (м. Ладижин) 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Науковий ступінь, вчене звання  

3. Кваліфікаційна категорія, пед. звання  

4. Місце роботи (навчання),   

4. Посада  

5. Потреба технічного супроводу  

6. Телефони (мобільний або домашній)  

7. Е-mail  

8. Секція  

9. Назва доповіді / статті   

 

2. Електронний варіант доповіді, оформлений відповідно до вимог з 

назвою «Доповідь_Прізвище автора».  

 

3. Електронну копію квитанції з назвою  «Квитанція_ Прізвище автора».  

Організаційний внесок – 100 грн (оплата на витрати, які будуть пов’язані з 

підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, сертифіката 

учасника конференції, кави-брейк). Для учнів шкіл участь у конференції  

безкоштовна. 

 

Реквізити для оплати за участь у конференції: 

Отримувач: Ладижинський коледж ВНАУ 

Код за ЄДРПОУ: 00727713 

Банк отримувача: ДКСУ м.Київ 

МФО: 820172  

Р/р: 31252248116573    

Призначення: за участь у конференції_ Прізвище та ініціали учасника  

 

 Автор доповіді – одна особа. 

 У день конференції при собі мати презентацію доповіді (до 15 слайдів) на   

USB-накопичувачі.  

 Виступ на конференції – до 5-7 хвилин. 



З матеріалами конференцїї можна буде ознайомитись на сайті Ладижинського 

коледжу ВНАУ за посиланням lad.vnau.com.ua/workmate/conference 

 

Публікація фахових статей буде здійснюватися у фахових журналах 

Вінницького національного аграрного університету 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ФАХОВИХ ЖУРНАЛАХ 

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Підготувати статтю (8-16 сторінок), оформлену відповідно до вимог на 

електронному носії, подати не пізніше 15 квітня 2019 року на електронні адреси 

наукових фахових видань Вінницького національного аграрного університету, 

відповідно до вимог, вказаних на офіційних сайтах журналів: 

 

Назва друкованого видання 
Офіційний сайт 

наукового видання 

Контактні особи 

Всеукраїнський науково-технічний 

журнал «Вібрації в техніці та 

технологіях» 

http://vibrojournal.vsau.org 

Солона  

Олена Василівна  

тел. 063-390-55-44 

Всеукраїнський науково-технічний 

журнал «Техніка, енергетика, 

транспорт АПК» 

http://tetapk.vsau.org 

Севостьянов  

Іван Вячеславович  

тел. 067-452-34-78 

Всеукраїнський науково-виробничий 

журнал «Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання 

науки і практики» 

http://efm.vsau.org/ 

Прямухіна  

Наталія 

Валентинівна 

тел. 093-623-80-11 

 
Копію квитанції про оплату видання публікації надсилати лише після 

підтвердження відсутності ознак плагіату. Оплата за публікацію статей у фахових 

виданнях становить 60 грн. за кожну повну та неповну сторінку тексту. Обов’язково 

вказувати призначення платежу – публікація у виданні «Назва видання». Матеріали 

оформлені з порушенням поставлених вимог, неоплачені, у яких буде виявлено 

ознаки плагіату - до друку не допускатимуться. 

 

 

 

 

АДРЕСА: 

Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного університету 

24321 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5, корпус №1 

Контактна особа: Замкова Леся Сергіївна,  

завідувач навчально-методичним кабінетом 

Телефон: 067 305 49 42 

https://lad.vnau.com.ua/workmate/conference
http://vibrojournal.vsau.org/
http://tetapk.vsau.org/
http://efm.vsau.org/

