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Шановні
науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, представники
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники та
фахівці агропромислових підприємств, студенти!
ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного
аграрного університету» запрошує вас взяти участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Агробізнес і освіта: сучасні моделі
розвитку та співпраці».
Місце проведення: ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж
Сумського НАУ» з трансляцією на YouTube.
Посилання для приєднання до онлайн-трансляції:
https://youtu.be/pEOHaotiKjk
Дата проведення: 17 грудня 2021 року, початок о 10:00.
Робоча мова: українська.
Вартість участі: безкоштовно.
Форма участі:
• доповідь в ONLINE-режимі;
• слухач в ONLINE-режимі;
• слухач із подальшим друком матеріалів у збірнику;
• лише друк матеріалів у збірнику.
За підсумками роботи конференції буде укладено збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Агробізнес і освіта:
сучасні моделі розвитку та співпраці», який буде розміщено на сайті
коледжу.
Напрямки роботи конференції:
1.
Сучасний стан і перспективи розвитку фахової передвищої освіти
в Україні.
2.
Роль дуальної форми здобуття освіти.
3.
Діджиталізація освітнього процесу в умовах сьогодення.
4.
Роль органічних технологій в аграрному виробництві.
5.
Сучасне SMART-будівництво з впровадженням новітніх
технологічних процесів.
6.
Використання альтернативних джерел енергії: актуальні
проблеми сучасної енергетики.
7.
Психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку викладача.

8.
Перспективні напрямки розвитку інвестиційно-інноваційних
процесів у економіці.
9.
Пошуково-дослідницька робота викладачів і студентів.
10.
Агробізнес і підготовка професійно компетентних фахівців.

Усі учасники отримають сертифікати.
Вартість публікації статей і тез: безкоштовно.
Для участі в конференції необхідно:
- до 1 грудня обов’язково подати заявку учасника конференції (заповнити
Google Форму https://forms.gle/uJAbSF7uZAAJnS5J9 )
- до 10 грудня надіслати на електронну адресу Оргкомітету
gatisnau.infocentr@gmail.com:
електронний варіант статті (до 10 сторінок, формат *.doc, *.docx)
електронний варіант тез (до 3 сторінок, формат *.doc, *.docx)
Файли та
Макаєв В.І._Тези.

теми

листів

мають

бути

названі

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:
 Зуєва Ольга Іванівна: +38 (095) 641-83-27
 Гладушка Олександр Федорович: +38 (066) 812-93-77

за

зразком:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ
Обсяг: стаття – до 10 сторінок, тези – до 3-х сторінок формату А-4 (включно
з рисунками, таблицями, фотографіями, переліком літератури).
Технічні параметри:
формат файлу – *.doc, *.docx
шрифт – гарнітура Times New Roman
поля – 25 мм
назва статті/тез – великі літери, напівжирний шрифт, кегль 16
прізвища й ініціали авторів – напівжирний шрифт, кегль 14
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи – курсив, кегль 14
основний текст – звичайний шрифт, кегль 14, інтервал 1,0 пт, відступ
першого рядка абзацу 1 см.
Структура статті/тези:
1) анотація;
2) ключові слова;
3) основний текст;
4) список використаних джерел.
Порядок оформлення таблиць, формул, підписів усередині рисунків:
шрифт – гарнітура Times New Roman, курсив, кегль 14
підписи таблиць – над таблицею, вирівнювання – по правому краю. Рисунки
– по центру (Напр. Рис.1)
формули – в редакторі MS Equation або Mathtype.
Перед назвою статті/тез необхідно вказати УДК.
Увага! Статті та тези друкуються в авторському варіанті.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті та тези, які не
відповідають тематиці конференції, вимогам щодо їх оформлення, а також
надані з порушенням встановлених термінів.

