ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Запрошуємо студентів, які
отримують іменні стипендії, лідерів
студентського самоврядування,
активну студентську молодь,
студентів-відмінників взяти участь
у роботі

ХХ зльоту студентських
лідерів аграрної освіти,
який відбудеться

6-8 червня 2018 року
в Уманському національному
ініверситеті садівництва

1.
2.
3.
4.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА
ДИСКУСІЙНИХ КЛУБІВ
Студентське
самоврядування.
Що ми можемо змінити?
Перспективи
привабливості
аграрного сектору
Сучасний менеджер – який він?
Зміни клімату та їх вплив на
сільськогосподарськ
е
виробництво України.

5. Аграрний інженер. Хто він
сьогодні? Які знання йому
потрібні?
6. Садівництво і овочівництво.
Новий погляд.
7. Ведення лісового господарства
на засадах наближеного до
природи лісівництва
8. Земельна реформа. Ризики та
успішне завершення.
9. Визначна роль озеленення сіл в
розвитку зеленого туризму

Міністерство освіти і науки України
Державна установа «Науковометодичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності
вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»
Уманський національний університет
садівництва

(детальніше тематика для обговорення
на засіданнях дискусійних клубів за
посиланням:
http://www.udau.edu.ua/assets/files/legislati
on/2018/XX-zlit/Tematika-diskusijnihklubiv-2018---utochnena.pdf

Робоча мова Зльоту: українська.
За результатами роботи Зльоту
буде підготовлено електронний
збірник тез виступів учасників
дискусійних клубів.
Його буде розіслано учасникам
в електронному вигляді.

ХХ зліт студентських
лідерів аграрної освіти
6-8 червня 2018 року
м. Умань

Оргкомітетом розглядаються заявки
та тези, отримані в електронному
вигляді до 1 травня 2018 року
включно.
Вимоги до оформлення тез
виступів:
Обсяг тез – до 3 сторінок тексту
формату А4, набраного у редакторі
MS Word. Усі поля – 20 мм,
гарнітура – Times New Roman, кегль
(розмір) – 14, міжрядковий інтервал
– 1. Назва пишеться великими
літерами, виділяється напівжирним
та розміщується у центрі. Після
назви виступу праворуч – прізвище
та ініціали автора(ів), відомості про
місце навчання. Для набору
формул, графіків, рисунків і
таблиць використовуються утиліти,
що вмонтовані у Word.
Список використаних джерел
оформляється
відповідно
до
державного
стандарту
з
бібліографічного опису.
Тексти тез виступів мають
бути
ретельно
відредаговані,
відповідальність за їхній зміст
несуть автори.

Поштова адреса:
Уманський національний
університет садівництва,
вул. Інститутська 1, м. Умань,
Черкаська область, 20305.

За додатковою інформацією
звертайтесь за тел.
(067)-715-28-00 та (047440) 3-24-27
– Паєвський Петро Борисович;
(097)-000-43-07 – Пітель
Ніна Якимівна.

ЗАЯВКА
на участь у ХХ зльоті студентських
лідерів аграрної освіти
Прізвище, ім’я, по батькові
Навчальний заклад (повна
назва)
Факультет
Курс
Контактний телефон
E-mail
для
надсилання
збірника
Назва дискусійного клубу
Назва виступу
Зразок оформлення тез виступу:
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ

Тези виступів для підготовки
збірника тез доповідей учасників
Зльоту надіслати
до 1 травня 2018 р.
на електронну адресу:
agrarii_zlit@ukr.net.

Марченко М.І., студентка 4 курсу
факультету менеджменту
Уманський національний
університет садівництва
У сучасному світі інновації – це
основа ...
Список використаних джерел:

