ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Інформаційна безпека та
комп’ютерні технології.
2. Енергоефективність: наука,
технології, застосування.
3. Екологія і природокористування в
системі оптимізації відносин природи і
суспільства.
4. Інноваційна складова розвитку
аграрного виробництва.
5. Конкурентоспроможність
національної економіки та освіти:
пошук ефективних рішень.
6. Модернізація змісту освіти і науки в
Україні.
7. Молодь, культура і національна
самосвідомість в умовах європейської
інтеграції.
8. Роль фізичної культури як
вагомого фактора покращення
здоров'я суспільства і модифікації
стилю життя.
9. Транспортні системи, логістика,
організація і безпека руху.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ
14 грудня
0900– 1000 Приїзд та поселення учасників
конференції
1000 – 1100 Реєстрація учасників
конференції
1100 – 1200 Пленарне засідання
1200 – 1300 Перерва на обід
1300 – 1700 Робота секцій за напрямами

15 грудня
0900– 1200
1200 – 1300
1300 – 1600
1700

Підведення підсумків конференції
Перерва на обід
Культурно-екскурсійна програма
Від’їзд учасників

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ
у Відокремленому підрозділі
Національного університету біоресурсів і
природокористування України
«Ніжинський агротехнічний коледж»
за адресою:
Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 26
ПРОЇЗД:
від залізничного вокзалу - автобуси № 39, 2, 7, 16
до зупинки «вул. Синяківська»
ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ:
розміщення в гуртожитку навчального закладу або
сприяння у розміщенні в готелі міста

УВАГА!
(для учасників з інших міст): у разі очної участі
в конференції обов’язкова реєстрація
за тел. +38 (04631) 7-51-36
+38 (096) 694-17-25

до 10 грудня 2017 року

За матеріалами роботи конференції
буде виданий електронний збірник
науково-методичних праць

УЧАСТЬ У КОНФ
ФЕРЕНЦІЇ

НАЦІОН
НАЛЬНИЙ УНІВ
ВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУ
УРСІВ І
ПРИРОД
ДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ
И

Для
я участі у конфереенції необхідно:
- до 10 грудня
гр
2017 ро
оку - направити сстаттю в
електронному вигляді на
н
адресу оргккомітету
(на електронному носії або електронною
е
пошттою).
Надані в Оргкомітет стаатті повинні відп
повідати
темі конференції й бутти оформлені зггідно з
вимогами
и.

ВП
П НУБіП УКРАЇН
НИ
«НІЖИН
НСЬКИЙ
АГР
РОТЕХНІЧНИЙ
Й КОЛЕДЖ»

Участь у конференції та друк статей у збіірнику –

безкошт
товні.

ДПРАВЛЯТИ
МАТЕРІАЛИ ВІД
- за пошттовою адресою:
Україна, 16
6600, Чернігівськаа обл., м. Ніжин,
вул. Шевчеенка, 26
ВП НУБііП України «Ніж
жинський агротеехнічний
коледж»
Оргкомітетт
Всеукраїнськкої
науково-праактичної
кабінет
конференц
ції,
навчально
о-методичний
(аудиторіяя № 316).
- за електр
ронною адресою: navch-vid-natk@
@i.ua
КОНТА
АКТНИЙ ТЕЛЕФ
ФОН - +38 (04631) 7-51-36
Лавська Наталія +38 (096) 69
94-17-25
Павловськка Лариса +38 (068)) 528-02-84
у конфер
ренції
«ЯКІСН
НИЙ ПРОФЕСІЙН
НИЙ
ПІДХІД
Д – ЗАПОРУКА
УСПІШН
НОЇ ПІДГОТОВК
КИ
ФАХІВЦ
ЦЯ»

1. Назва та
т адреса організац
ції _____________________
_________
_________________
_______________________
2. Назва доповіді
д
та прізвищ
ща авторів _______
________
3. Потреб
ба в гуртожиткку та кількістьь місць
_________
_
4. Адресаа для листування та
т телефон _______
________
5. Вид учаасті (потрібне підккреслити):
оч
чна (заочна) ______
_______________________
ви
иступ з доповіддю _______________________
дру
ук статті ________
______________________

Вимоги до назви
н
файлу – ім'яя файлу повинно
складатися з но
омеру напряму роб
боти конференції та
т
пр
різвища першого автора.
а
Наприклад –2 Сидоренко.docx
ВИМОГИ ДО
О ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

обсяг – від 3 до 7 повних сторінок;
мова – українськка, російська, англійська;
формат – А4 ком
мп'ютерного текстту;
поля – всі поля по
п 20 мм;
шрифт – Times New
N Roman;
заголовок – 14 кегель,
к
жирний, вееликими літерами;;

ВСЕУКР
РАЇНСЬКА
НАУКОВО--ПРАКТИЧН
НА
КОНФЕРЕНЦІЯ

педаагогічних
і науковоо-педагогічни
их
працівників, науковц
ців
та молоодих учених

прізвище та ініц
ціали – 14 кегель, жирний;
назва організаціії, міста – 14 кегелль, курсив;
після прізвищ автторів основний теекст –
14 кегель, вирівн
нюється на ширину
у сторінки,
без переносів;
абзац – 0,5 см.
ЗРАЗО
ОК ОФОРМЛЕННЯ
Я СТАТТІ:
УДК 331.101/26
64:316.343.37 (477
7)
ЕКОНОМІЧН
НА ПІДГОТОВКА
А ФАХІВЦІВ
Сидор
ренко В.О., к.т.н., професор
(Н
НУБіП України, м. Київ)
Текст статті ви
ирівнюється на ши
ирину сторінки,
відстань між ряд
дками 1,15 інтерваллу

«ЯКІСНИЙ ПРОФЕСІЙ
«
ЙНИЙ
ПІДХІД – ЗАПОРУКА
УСПІШНОЇЇ ПІДГОТО
ОВКИ
ФА
АХІВЦЯ»

14-15 гр
рудня 2017 року
р
м
м. Ніжин

