ПОДІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут заочної
і дистанційної освіти

Кафедра теоретико-правових і
соціально-гуманітарних дисциплін
запрошує Вас до участі у ІІ
Всеукраїнській науково-теоретичній
конференції
«ІСТОРІЯ ПОДІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ У
ПЕРСОНАЛІЯХ»,
яка відбудеться 29 квітня 2021 року
м. Кам’янець-Подільський

Напрями роботи конференції:
1. Подільська духовна семінарія як
царина формування інтелектуальної
еліти України
2. Славетні вчені-педагоги вищих
аграрних закладів освіти Кам’янцяПодільського (1919–1953 рр.)
3.
Відомі
вчені
Кам’янецьПодільського
сільськогосподарського
інституту (1954–1995 рр.)
4. Видатні постаті Подільської
державної аграрно-технічної академії та
Подільського
державного
аграрнотехнічного університету
5. Визначні педагоги структурних
підрозділи Подільського державного
аграрно-технічного університету як
важливих осередків освітньої діяльності
Метою конференції є не лише
підняти з полиць архівів документи, а
написати нові живі сторінки життєвого
та професійного шляху наших колег,
наповнивши
їх
враженнями
від
особистих спогадів та стосунків.
Завдяки
Вашій
участі
у
конференції, зібрані матеріали стануть
джерелом наступних золотих сторінок
історії
Подільського
державного
аграрно-технічного університету.

Робочі мови конференції:

українська

англійська
Форми участі в конференції:
 дистанційна
(доповідь
публікація)
 заочна (лише публікація)

і

Умови участі в конференції:
Для участі в конференції необхідно
до 26 квітня 2021 року надіслати на
електронну
адресу
оргкомітету
bodnar.alla@ukr.net:
 заявку на участь;
 тези доповідей в електронному
вигляді.
Контакти оргкомітету конференції:
Подільський державний аграрнотехнічний університет,
вул. Шевченка, 13,
м. Кам’янець-Подільський,
E-mail: bodnar.alla@ukr.net:
Кіріка Діана Володимирівна,
тел. (097) 474-45-17
Попович Микола Дмитрович,
тел. (067) 932-00-40
Боднар Алла Миколаївна,
тел. (097) 390-46-52

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної
конференції
«ІСТОРІЯ ПОДІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У
ПЕРСОНАЛІЯХ»
29 квітня 2021 року
Прізвище, ім’я, побатькові
Місце роботи (
навчання), посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Тема доповіді
№ та назва секції
Форма участі
(дистанційна чи
заочна)
Номер телефону
E-mail
Тези
доповідей
у
формі
електронного
збірника
матеріалів
конференції
будуть
опубліковані
17 травня 2021 року на офіційному
сайті Подільського державного аграрнотехнічного університету.

Вимоги до оформлення матеріалів:
текст
доповіді
обсягом
до
4 сторінок формату А4 (з урахуванням
рисунків, таблиць, формул) подається у
вигляді файлу з розширенням *.doc або
*.docx; шрифт – Times New Roman 14
кеглем; міжрядковий інтервал 1,5; усі
поля – 20 мм; відступ абзацу – 10 мм;
таблиці повинні бути зроблені в MS
Word
за
допомогою
табличного
редактора (слово «таблиця» пишеться з
великої літери справа (без лапок), а її
назва - по центру рядка);підписи
розміщуються під рисунками (рис. 1 - в
тексті; Рис. 1. - в назві); назви рисунків і
таблиць обов'язкові; в тексті посилання
на використані джерела позначаються
квадратними дужками з вказаним
порядковим номером джерела за
списком і через кому – номери сторінок,
наприклад [3, с. 173].
Автор несе відповідальність за
додержання норм авторського права,
достовірність наведених фактичних
даних, посилань на джерела, імена та
назви.
Авторів однієї публікації може
бути не більше, ніж два науковця.
Матеріали,
що
оформлені з
відхиленнями від встановлених вимог,
не приймаються до публікації.

Зразок оформлення тез доповідей
Попович М. Д.,
доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теоретико-правових
і соціально-гуманітарних дисциплін,
Подільський державний аграрнотехнічний університет,
м. Кам’янець-Подільський
Алексєєва Олена Семенівна
– видатний український
вчений-селекціонер і педагог
Однією з особистостей, яка
прославила Подільський державний
аграрно-технічний університет є доктор
сільськогосподарських наук, професор
Алексеєва Олена Семенівна. …..
Перелік використаних джерел
1. Філіпчук П. А. Алексєєва Олена
Семенівна /
П. А. Філіпчук. –
Енциклопедія сучасної України. Т. 3. –
К. : Наукова думка. – 2001. – С. 277–278.
Щиро дякуємо за співпрацю!

