Секція 6. Економічні проблеми модернізації та
інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних
виробництв
Секція 7. Технічні засоби в агропромисловому
комплексі
Секція 8. Охорона навколишнього середовища
та харчові технології: теорія, практика,
перспективи
Робочі мови конференції – українська, англійська,
російська.
Адреса оргкомітету
м Харків, вул. Алчевських, 44, кімн. 118.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
запрошує студентів, магістрантів та аспірантів
взяти участь у роботі
ІІ Науково-практичної конференції студентів,
магістрантів та аспірантів
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВІ
ЗВЕРШЕННЯ МОЛОДІ НА ПОЧАТКУ
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»,
що проходитиме 7-8 листопада 2017 року на базі
Луганського національного аграрного університету
(м. Харків)
Секції конференції:
Секція 1. Проблеми агрономічної галузі та
методи їх вирішення
Секція 2. Інноваційний розвиток галузі
тваринництва
Секція 3. Сучасні проблеми будівництва
Секція 4. Історичні та філософськи проблеми
науки
Секція 5. Актуальні проблеми ветеринарної
медицини

Робочі телефони оргкомітету
ГОЛОВА – проректор з навчально-наукової роботи
ЛНАУ, к.т.н., доцент Овчаренко Олексій
Анатолійович, 0509162569, 0683689383;
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ – голова ради молодих
вчених ЛНАУ, к.в.н. Землянський Андрій
Олександрович, 0955035461;
СЕКРЕТАР – відповідальний за науковий сектор
студентського самоврядування ЛНАУ Розсильний
Микола Юрійович, 0506094689.
Контрольні дати та події конференції
до 12.10.2017 року заповнити реєстраційну картку
учасника за посиланням
https://goo.gl/forms/X3HPruXni5dWMtsF3
до 23.10.2017 року надіслати тези доповідей та
копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу
сonferbox@gmail.com
07.11.2017
9:00 – 10:00 реєстрація учасників,
10:00 ̶ 12:00 відкриття конференції, пленарне
засідання (м. Харків, вул. Алчевських, 44),
12:00 – 13:00 обід,
13:30 - екскурсія
8.11.2017
10:00 ̶ 13:00 робота в секціях
(м. Харків, проспект Ювілейний, 65-г)
13:00-14:00 обід
14:00 – 15:00 урочисте закриття конференції,
звіти голів секцій
(проспект Ювілейний, 65-г)
Університет надає можливість поселення в
гуртожитку.

Розміри оргвнесків становлять:
100 грн. – отримання друкованого збірника тез
доповідей та програми конференції, сертифікат
учасника;
50 грн. – отримання електронної версії друкованого
збірнику тез доповідей та програми конференції,
сертифікат учасника.
Проживання, харчування та трансфер оплачуються
за рахунок учасника конференції.
Банківські реквізити для сплати внесків:
Номер карти Приватбанку: 5168 7551 0794 3116,
Розсильний Микола Юрійович.
Призначення платежу: участь у конференції.
Форма участі у конференції:
очна або заочна.
Оргкомітет залишає за собою право відмовити в
публікації тез доповіді в разі їх невідповідності
тематиці конференції або вказаним вимогам
оформлення та в разі відсутності у роботі наукової
та/або практичної цінності. Кількість авторів однієї
тези не повинна перевищувати двох осіб.
Вимоги до оформлення тез:
Формат файлу – doc або docx.
Об’єм тез – до 2 стор. Формат аркуша – А4. Поля –
20 мм з усіх боків. Шрифт - Times New Roman, 14
пт. Текст без переносів. Міжрядковий інтервал
одинарний. Відступ першого рядка абзацу 1,25 см.
Приклад оформлення тез:
https://goo.gl/HkE7J8
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