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Тема : Доброго дня, шановні колеги ! Луганський національний аграрний університет запрошує до 
участі у роботі до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «АГРАРНА 
ОСВІТА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ», яка присвячена 100-річчю Луганського націон Папка: 
Входяшие / office

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти учать у роботі науково-практичної конференції

До участі запрошуються науковці, представники аграрних підприємств, органів 
місцевого самоврядування, аспіранти та докторанти, здобувані вищої освіти:, представники 
підприємств та організацій, зацікавлених у розвитку аграрного сектору української 
економіки.

Робочі мови конференції -українська, англійська, російська, німецька.
Форма проведення конференції: дистанційна з використанням: платформи Microsoft 

Teams, заочна. Посилання для участі в конференції будуть надіслані учасникам додатково.
Програма та матеріали конференції будуть розміщені в Електронному репозитарії 

Луганського націонал ьного аграрного ун іверситету за посиланням:
http^/dspace. k n au .edu. uam nhii/.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
• Проблеми сучасної агрономічної галузі та методи їх вирішення;
• Новітні технології у цивільному будівництві, геодезії та землевпорядкуванні;
• Охорона навколишнього середовища та промисловість: проблеми і перспективи 

взаємодії;
• Харчові та біологічні технології: теорія та практика;
• Актуальні проблеми ветеринарної медицини;
• Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку 

підприємництва;
• Технічні засоби в агропромисловому комплексі;
• Філософські та гуманітарні проблеми освіти і науки.

mailto:rector@chmnu.edu.ua
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УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 
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УНІВЕРСИТЕТ ВІТОВТА ВЕЛИКОГО 
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15-16 листопада 2021 року

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти учать у роботі науково-практичної конференції

До участі запрошуються науковці, представники аграрних підприємств, органів 
місцевого самоврядування, аспіранти та докторанти, здобувані вищої освіти, представники 
підприємств та організацій, зацікавлених у розвитку аграрного сектору української 
економіки.

Робочі мови конференції -  українська, англійська, російська, німецька.
Форма проведення конференції: дистанційна з використанням платформи Microsoft 

Teams, заочна. Посилання для участі в конференції будуть надіслані учасникам додатково.
Програма та матеріали конференції будуть розміщені в Електронному репозитарії 

Луганського національного аграрного університету за посиланням: 
http://dspace.ignau.edu.ua/xmiui/.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
• Проблеми сучасної агрономічної галузі та методи їх вирішення;
• Новітні технології у цивільному будівництві, геодезії та землевпорядкуванні;
• Охорона навколишнього середовища та промисловість: проблеми і перспективи 

взаємодії;
• Харчові та біологічні технології: теорія та практика;
• Актуальні проблеми ветеринарної медицини;
• Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку 

підприємництва;
• Технічні засоби в агропромисловому комплексі;
• Філософські та гуманітарні проблеми освіти і науки.



УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для участі в конференції просимо надсилати заявку та матеріали до 05 листопада 
2021 року на електронну адресу: lnau_ con£21 @lgnau.edu.ua

У темі листа просимо вказувати «Конференція 15 листопада», у назві файлу 
вказується прізвище першого автора та рік: Петренко_2021.

Участь в конференції та публікація у матеріалів в електронному збірнику 
безкоштовна.

До опублікування приймаються матеріали, які не друкувалися раніше та 
відповідають таким вимогам:

1. Текстовий редактор MS WORD (шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий 
інтервал 1,5).

2. Поля з'усіх сторін.2 ем. абзацний відступ...1,2 см.
3. У верхньому кутку: прізвище, ім'я по батькові автора, на наступному рядку — 

вчений ступінь, вчене звання, посада, на наступному рядку повне найменування 
установи (організації). Назва матеріалів розміщується по центру заголовними 
буквами. Список літератури подається в кінці після слів «Література» в 
алфавітному порядку та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. Посилання 
наводяться у тексті у квадратних дужках,

4. Обсяг матеріалу від 2 до 4 сторінок.
5. Здобувані вищої освіти додатково вказують інформацію про наукового 

керівника.
6. Додатково просимо надсилати заявку на участь, заповнену за таким зразком:

ЗАЯВКА

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)________ ’_______
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)__
Місце роботи__________ ______ _________
Електронна адреса (обов'язково)_________________________________________
Секція наукової доповіді:
Тема наукової доповіді:
Науковий керівник (для здобувачів):
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)_________________________

Адреса оргкомітету: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 23.
У разі виникнення питань просимо звертатися за телефоном: +38 066 39 70 220.

Сподіваємося на вашу зацікавленість і співпрацю!
З повагою, оргкомітет.
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LUUANSK NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY 
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UKRAINIAN AGRIBUSINESS CLUB 

INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION OF THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES
OF UKRAINE

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY 
ARMENIAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY 

BELARUSIAN STATE AGRARIAN TECHNICAL UNIVERSITY 
STATE MACHINE-BUILDING ACADEMY

AGRICULTURAL 
EDUCATION:

PAST, PRESENT FUTURE
International scientific-practical conference 

dedicated to the 100th anniversary of 
Luhansk National

Agrarian University
November 15-16,2021

Dear colleagues!
part in the scientific-practical conference activities

Scientists, representatives of agrarian enterprises, local governments, graduate and doctoral 
students, graduates, representatives of enterprises and organizations interested in the development 
of the agricultural sector of the Ukrainian economy are invited to participate.

Working languages of the conference -  Ukrainian, English, Russian, German.
Conference form: remote, using the Microsoft Teams platform, correspondence. Links to 

participate in the conference will be sent to participants additionally.
The program and materials of the conference will be deposited in the Electronic Repository 

of Luhansk. National Agrarian University at the link: 
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/.

THEMATIC DIRECTIONS OF THE CONFERENCE 
« Problems of modern agronomic industry and methods of their solution;
• The latest technologies in civil engineering, geodesy and land management;
• Environmental protection and industry: problems and prospects of interaction;
• Food and biological technologies: theory and practice;
• Current issues of veterinary medicine;
• Economic problems of modernization and investment and innovation development of 

entrepreneurship;
• Technical means in the agro-industrial complex.:
• Philosophical and humanitarian problems of education and science.
CONDITIONS OF PARTICIPATION AND REQUIREMENTS FOR DESIGN OF 
MATERIALS

To participate in the conference, please send an application and materials by November 05
2021 to the e-mail address: Inau. conf21@lgnau.edu.ua

DONBAS

We incite vou to take

mailto:conf21@lgnau.edu.ua
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In the subject of the letter, please indicate "Conference on November 15", the name of the 
file indicates the name of the first author and the year: Petrenko 202 /.

Participation in the conference and publication of materials in the electronic collection is
free.

Materials that have not been published before and meet the following requirements
are accepted for publication:

1. Text editor MS WORD (font Times New Roman, size 14, line spacing 1.5).
2. Margins on all sides - 2 cm, paragraph indent - 1.2 cm.
3. In the upper comer: surname, patronymic of the author, on the next line - academic degree, 

academic title, position, on the next line the full name of the institution (organization). The 
name of the materials is placed in the center in capital letters. The list of references is given 
at the end after the words "Reference" in alphabetical order and is drawn up in accordance 
with DSTU 8302: 2015. References are given in the text in square brackets.

4. Volume of material from 2 to 4 pages.
5. Applicants for higher education additionally indicate information about the supervisor.

6. In addition, please send an application for participation, completed in the following form:
APPLICATION

Surname, first name, patronymic (completely in the nominative case)__ ____
Scientific degree, academic title, position (completely)
Place of w ork__________________________________________________________
Email address (required)
Section of the scientific report.._..........  ...  _ _  __
Subject of the scientific report:___________________________________________ __
Scientific adviser (for students):
Surname, first name, patronymic (completely in the nominative case)__________
Scientific degree, academic title, position (completely)_________________________

Address of the organizing committee: Sloviansk, Svobody street, 23. 
If you have any questions, please call: +38 066 39 70 220.

We hope for your interest and cooperation!
With deep respect, the organizing committee.


