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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ, 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 

  ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні» 

18-19 червня 2020 року  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Гімназійна, 29 

Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ  

(посвідчення № 137  від 26 лютого 2020 р.) 

 

 

 



ПРОБЛЕМАТИКА 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

конференція присвячена дослідженню інноваційних розробок 

та фундаментальних і прикладних досліджень у галузі науки 

і техніки; узагальненню науково-обґрунтованих 

рекомендацій щодо інноваційних підходів якісного 

формування фахових компетентностей здобувачами вищої 

освіти у контексті потреб сучасного ринку праці. 

МЕТА 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

обліково-аналітичне та інформаційне забезпечення реалізації 

інноваційних проєктів із енергозбереження, підвищення 

енергоефективності і впровадження сучасних технологій у 

будівництві та дизайні. 

ФОРМА УЧАСТІ:  очна, дистанційна (онлайн платформа Zoom).  

РОБОЧІ МОВИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

ДОПОВІДІ: 

 

українська, російська, англійська, польська. 

одноосібні. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

підприємств аграрного сектору. 

Секція 2. Інноваційні проєкти та інвестиційна політика в будівництві. 

Секція 3. Розвиток сучасного землеустрою та кадастру. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

 

18 червня 2020 року 

9:00-10:00 Реєстрація учасників  

10:00-12:00 Пленарне засідання (ауд. № 104) 

12:00-13:00 Перерва  

13:00-16:00 Секційні засідання: 

секція 1 – ауд. № 104  

секція 2 – ауд. № 301  

секція 3 – ауд. № 402  

16:00-16:20 Підведення підсумків 

 

19 червня 2020 року 

Ознайомлення з матеріально-технічною базою Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 
 

 

 

 

 

 

 

 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

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

оплату участі не пізніше 16 червня 2020 року та надіслати на 

електронні адреси:  

секція 1 – konferencia1n@gmail.com;  

секція 2 – konferencia2n@gmail.com;  

секція 3 – konferencia3n@gmail.com.  

(обов’язково підтвердження за телефоном 098 254-59-43 – Яхно 

Людмила Сергіївна). Оплата за участь у конференції, аспірантам, 

докторантам, працівникам ВНАУ, працівникам коледжів ВНАУ та 

учасникам з інших установ для відшкодування витрат, пов’язаних 

із організацією конференції – 100 грн. Обов’язково вказувати 

призначення платежу – участь у конференції НКБЕД ВНАУ. 

2. Стаття Підготувати статтю та надіслати не пізніше 16 червня 2020 року 

на електронні адреси наукових фахових видань Вінницького 

національного аграрного університету, відповідно до вимог, 

вказаних на офіційних сайтах журналів: Всеукраїнський науково-

виробничий журнал «Економіка, фінанси, менеджмент: 

актуальні питання науки і практики»: http://efm.vsau.org/, 

контактна особа – Зелінська Оксана Владиславівна, телефон: 096-

754-50-74; Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сільське 

господарство та лісівництво»: http://forestry.vsau.org/, контактна 

особа – Мазур Олександр Васильович, телефон: 098-529-86-18. 

Копію квитанції про оплату видання публікації надсилати лише 

після підтвердження відсутності ознак плагіату та відповідності 

вимогам до оформлення. 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».  

Заявка на участь  
у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні» 

18-19 червня 2020 року 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Науковий ступінь  

3. Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання  

4. Вчене звання  

5. Місце роботи (навчання), посада  

6. Домашня адреса, індекс  

7. Телефони (домашній, мобільний)  

8. Е-mail  

9. Секція  

10. Назва доповіді/статті  

11. Науковий керівник (для докторантів, 

аспірантів) 

 

 

mailto:konferencia1n@gmail.com
mailto:konferencia2n@gmail.com
mailto:konferencia3n@gmail.com


Реквізити для оплати за участь у конференції  

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайну» 

 

Одержувач: Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну 

Вінницького національного аграрного університету 

Код за ЄДРПОУ: 01350972 

р/р:UA268201720313271004201013576 

МФО: 820172 

Банк УДКСУ у Немирівському районі 

Призначення: за участь у конференції НКБЕД ВНАУ. Прізвище та ініціали 

учасника. 

Файли називати за прикладом: zayavka_Petrenko; chek_Petrenko; 

statya_Petrenko. 

У день конференції, до початку засідання, перевірте Вашу оргтехніку на 

можливість приєднання до відеконференції через програму Zoom, трансляцію 

презентації з екрану монітора під час Вашої доповіді.  

Регламент: виступ у пленарному засіданні – до 10 хвилин, виступ у 

секційному засіданні – до 5 хвилин.  

До початку конференції завантажте програму конференції з сайту 

Вінницького національного аграрного університету за посиланням 

https://vsau.org/nauka/naukovi-konferencziii  

 

Контактна особа:  Яхно Людмила Сергіївна, тел. (098)2545943 

 

 

Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну  

Вінницького національного аграрного університету 

22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Гімназійна, 29 

тел.:(04331) 2-18-89; 2-28-94; 2-04-94 

 

 

Запрошуємо всіх до участі в конференції та плідної співпраці! 

 

https://vsau.org/nauka/naukovi-konferencziii

