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Ключова тема: Особливості організації цифрової освіти в природничих
університетах в умовах пандемії
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
15 квітня 2021 року на базі Національного університету біоресурсів і
природокористування України відбудеться
VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ЦИФРОВА ОСВІТА В ПРИРОДНИЧИХ УНІВЕРСИТЕТАХ»
Під час конференції плануються дискусії щодо формування ключових
компетентностей та підготовки висококваліфікованих фахівців у природничих
університетах в умовах пандемії, учасниками якої будуть представники
природничих університетів України, Польщі, Німеччини, Вірменії, Білорусі,
Узбекистану, Казахстану.
Засновниками конференції є Національний університет біоресурсів і
природокористування України та Вроцлавський природничий університет.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Моделі та інструменти співпраці університету, бізнесу та науки (tools and
models of cooperation between the university, business and science)
2. Віртуальні ресурси та послуги для підтримки електронного навчання
природничих наук (virtual resources and services for e-learning natural sciences)
3. Електронне середовище закладів вищої освіти (e-environment of higher
educational institutions)

Офіційні мови конференції – українська, англійська
Форми участі – онлайн-доповідь засобами відеоконференц-зв’язку;
організація та проведення воркшопу
Поширення матеріалів конференції буде здійснюватися в електронному
форматі на сайті факультету інформаційних технологій Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування
України
(https://nubip.edu.ua/node/2969/18 ), а також у друкованому вигляді.
Матеріали, представлені на конференції, можуть бути опубліковані за
вибором автора в:
- електронній збірці матеріалів конференції «Цифрова освіта у
природничих університетах»;
- електронному збірнику наукових праць «Advances in Educational
Technology».
Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не
відповідають вимогам конференції.
ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання статей для публікації в «Advances in Educational Technology» –
до 24 січня 2021 р.
Повідомлення про прийняття або відхилення статей, поданих в
«Advances in Educational Technology» – до 15 березня 2021 р.
Подання остаточних версій статей до «Advances in Educational
Technology» – до 1 квітня 2021 р.
Подання матеріалів для публікації в електронному збірнику «Цифрова
освіта у природничих університетах» – до 5 квітня 2021 р.
Реєстрація учасників конференції – до 5 квітня 2021 р.
Проведення конференції – 15 квітня 2021 р.
ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для участі в конференції необхідно заповнити електронну форму
(https://forms.gle/Y2mPyq4FFBpmmaR9A ) до 5 квітня 2021 р.
Вимоги до подання матеріалів для публікації в електронному збірнику
наукових праць «Advances in Educational Technology»
Статті приймаються виключно англійською мовою обсягом від 6 до 10
сторінок,
оформлені
відповідно
до
шаблону
CEURART
(https://notso.easyscience.education/aet/2020pp/CEURART.zip). Статті подавати у
вигляді
файлу
в
форматі
PDF
за
посиланням
https://notso.easyscience.education/aet/2020pp/ до 24 січня 2021 р.

Для вивантаження статті в систему подання матеріалів пройдіть
реєстрацію
за
посиланням
https://notso.easyscience.education/aet/2020pp/newaccount (Create new account),
після
чого
перейдіть
за
посиланням
https://notso.easyscience.education/aet/2020pp/paper/new (New submission). При
заповненні полів подання обов’язково виберіть «Short Papers: Digital education
at environmental universities» у відповідь на питання «Which track is your paper
submitted to?», а секції конференції (Topics) обирайте лише зі стовпця «Digital
education at environmental universities».
Вимоги до подання матеріалів для публікації в електронному збірнику
матеріалів конференції
Для подання заявки та розширеної анотації виступу слід заповнити електронну
форму (https://forms.gle/Y2mPyq4FFBpmmaR9A ) до 5 квітня 2021 р.
Обсяг розширеної анотації – 800 текстових знаків. Назву виступу,
доповідачів та розширену анотацію прохання подати англійською мовою.
Після отримання матеріалів, оргкомітет до 10 квітня відправляє на
адресу учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали
підтвердження, надіслати заявку на участь на електронну адресу
deeu@nubip.edu.ua.
Учасники конференції отримають програму і сертифікат учасника, а
також збірник матеріалів конференції (в електронному форматі), що будуть
надіслані протягом двох місяців на адресу, вказану у формі реєстрації.
За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету
конференції за електронною адресою deeu@nubip.edu.ua.
Організаційний комітет конференції

