
Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг - 1-3 повних сторінки              

(не нумеруються); 

Шрифт - 14pt Times New Roman; 

Інтервал - 1,5 без ущільнення тексту 

та переносів; 

Поля - 20 мм з усіх боків; 

Перший рядок - УДК; 

Другий - Назва доповіді; 

Третій - прізвище та ініціали автора, 

(авторів), факультет, спеціальність, курс; 

Четвертий - установа, яку представляє 

автор; 

П’ятий - прізвище та ініціали 

наукового керівника, його науковий 

ступінь, вчене звання, посада. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

УДК 371.134  

 

Основні напрямки економічної 
інтеграції України у міжнародну 

економіку 
Іваненко І.І., студент 2-го курсу 
відділення економіки, логістики та 
інформаційних систем 
ВП НУБіП України  
“Ніжинський агротехнічний 
коледж”  
Науковий керівник: 
 Петренко П.П.,  кандидат 
економічних наук, доцент  
Анотація:  
Ключові слова:  
Виклад основного матеріалу:  
Висновок: 
Список використаних джерел: 
( в алфавітному порядку) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

09.00-09.30 — Розміщення та реєстрація. 

09.30-10.00 — Пленарне засідання. 

10.00-13.00 — Робота секцій. 

13.00-13.30 — Перерва на обід. 

13.30-16.00 — Продовження роботи секцій. 

16.00-16.30 — Підведення підсумків. 

 

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

 від залізничного вокзалу (м. Ніжин) 

маршрутним автобусом: № 39, 2, 7, 11 до 

зупинки “Парк імені Тараса Шевченка” 

 
Адреса оргкомітету 

 

м. Ніжин, вул. Шевченка, 26 

ВП НУБіП України “Ніжинський 

агротехнічний коледж” 

Тел.(04631) 7-51-34 

E-mail: student@natk.pp.ua 

Сушко Юрій - (068) 387-38-92 

 
За результатами конференції буде сформовано 

електронний збірник матеріалів, який буде 

розміщено на сайті коледжу за адресою: 

http://college.nati.org.ua/ 
 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 

Відокремлений підрозділ 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

“Ніжинський агротехнічний коледж” 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ СТУДЕНТСЬКУ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

         Студентська наука – 2016  

  “Професійне становлення фахівця: 

        традиції та нові підходи”  

          13 грудня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ніжин 

mailto:student@natk.pp.ua
http://college.nati.org.ua/


Шановні студенти та колеги! 

 

Запрошуємо до участі у роботі 

Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції 
 

Студентська наука – 2016 

“Професійне становлення фахівця:  

традиції та нові підходи” 

яка відбудеться 13 грудня 2016 року  

на базі ВП НУБіП України  

“Ніжинський агротехнічний коледж”. 

Напрями роботи конференції: 

1. Студентське самоврядування як 

чинник розбудови громадянського 

суспільства 

2. Соціально-гуманітарний аспект 

життя людини: сучасні виклики 

3. Інноваційний розвиток аграрної 

сфери в Україні 

4. Актуальні питання фізичної 

культури та спорту, шляхи збереження 

здоров'я людини 

5. Бухгалтерський облік, 

оподаткування, аналіз і аудит: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку 

6. Комп'ютерні системи та мережні 

технології 

7. Досягнення сучасної енерготехніки, 

електротехніки й автоматики та шляхи 

їх впровадження у виробництво та 

навчальний процес 

8. Транспортні технології: стан і 

перспективи  

Організаційний комітет конференції: 

 

Голова оргкомітету: 

Литовченко О.В. - директор ВП НУБіП 

України “Ніжинський агротехнічний коледж” 

 

Заступник голови: 

Шеїн Т.В. - заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

 

Члени організаційного комітету:  

Горбач В.І. - голова циклової комісії з 

організації перевезень і управління на 

автомобільному транспорті  

Кириченко О.М. - голова циклової комісії 

технічного сервісу та експлуатації машин і 

обладнання 

Кулик О.А. - голова циклової комісії 

обслуговування комп’ютерних систем і мереж  

Лавська Н.В. - методист відділень  

Ландик О.Г. - завідувач відділення 

технічно-енергетичних систем та засобів 

автоматизації 

Новіков М.Г. - голова циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін  

Паскевич А.О. - голова студентської ради 

коледжу 

Приходько С.П. - голова циклової комісії 

загальнотехнічних дисциплін  

Романенко Т.В. - завідувач відділення 

економіки, логістики та інформаційних систем  

Соломко Н.О. - голова циклової комісії з 

обслуговування та ремонту електротехнічних 

установок і систем автоматизації АПВ  

Сушко Ю.Р. - голова наукового сектору 

студентської ради   

Шевченко В.Г. - голова циклової комісії 

соціально-гуманітарних дисциплін  

 

Для участі у конференції Вам необхідно 

до 10 грудня 2016 року надіслати на 

електронну адресу: student@natk.pp.ua  
(назва файлу повинна відповідати прізвищу 

автора українською мовою)  

оргкомітету матеріали: 

1) заявку на участь (форма додається); 

2) тези доповіді (згідно з вимогами). 

Організатори залишають за собою право 

відхилити матеріал, що не відповідає 

проблематиці наукової конференції. 
 

Заявка учасника конференції: 

П.І.Б. студента______________________________ 

________________________________________________ 

Навчальний заклад (повна назва) _________________ 

_______________________________________________ 

Факультет (відділення), спеціальність, курс, група 

_______________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон, е-maіl______________________________ 

Секція_____________________________________ 

Тема доповіді________________________________ 

_________________________________________ 

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь)____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Планую (необхідно підкреслити): 

• Виступити з доповіддю (до 10 хв.) 

• Взяти участь як слухач 

• Опублікувати тези (заочна форма участі)  

mailto:student@natk.pp.ua

