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Шановні 

науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, представники 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники та 

фахівці агропромислових підприємств, студенти!

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського
національного аграрного університету запрошує вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні моделі розвитку
агропромислового виробництва: виклики та перспективи».

Напрями роботи конференції:
Секція 1. Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій
в агропромисловому виробництві.
Секція 2. Використання енергозберігаючих технологій в АПК.
Секція 3. Підготовка фахівців-аграріїв: проблеми,
перспективи, інновації.
Примітка: студенти беруть участь у роботі тільки третьої секції.

Місце проведення: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака
СНАУ, Сумська область, м. Глухів, вул. Терещенків, 36.

Робоча мова: українська.

Вартість участі: безкоштовно.
Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання,
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за
рахунок сторони, яка відряджає для участі в конференції.

За результатами конференції буде видано збірник статей і тез доповідей
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні моделі розвитку
агропромислового виробництва: виклики та перспективи».

Вартість публікації статей і тез: безкоштовно.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг: стаття – до 10 сторінок, тези – до 2-х сторінок формату А4
(включно з рисунками, таблицями, фотографіями, переліком
літератури).
Технічні параметри
Формат файлу – *.doc, *.docx.
Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,0 пт.
Поля – 25 мм.
Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль 16 пт.
Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 14 пт.
Посада, місце роботи, назва організації, місто – курсив, 12 пт.
Основний текст – нежирний, кегль 14 пт.

Порядок оформлення таблиць, формул, підписів всередині
рисунків Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, курсив.
Підписи таблиць – над таблицею, вирівнювання – по правому
краю.
Рисунки – по центру, (Напр. Рис.1).
Формули набирати в редакторі MS Equation або Mathtype.

Перед основним текстом слід вказати УДК, назву статті або тез
доповіді, ініціали та прізвища авторів (прізвище доповідача
підкреслити), повну назву установи, поштову адресу, e-mail).

Увага! Тези та статті друкуються в авторському варіанті.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей і
статті, які не відповідають вимогам, тематиці конференції.



Для участі у конференції просимо надіслати на електронну
адресу Оргкомітету zuewa66@ukr.net:
до 14 вересня 2018 року
реєстраційну форму учасника конференції (форма додається);
до 27 вересня 2018 року
електронний варіант статті (до 10 сторінок, формат *.doc, *.docx);
електронний варіант тез (до 2 сторінок, формат *.doc, *.docx).

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

Поштова адреса оргкомітету:
ГАТІ СНАУ
вул. Терещенків,36
41400, м. Глухів, обл. Сумська, Україна
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