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Шановні студенти! 
 

Запрошуємо до участі у роботі 
Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції 
 

«СТУДЕНТСЬКА НАУКА – 2018.  
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ» 
яка відбудеться 15 травня 2018 року 

на базі ВП НУБіП України  
«Ніжинський агротехнічний коледж» 

Напрями роботи конференції: 

1. Якісна освіта – основа формування 
майбутніх лідерів українського 
суспільства. 

2. Формування екологічної свідомості 
студентів шляхом залучення їх до 
науково-дослідницької роботи. 

3. Інформаційні технології у 
виробництві та освіті. 

4. Проблеми сучасної  електроенерге- 
тики, електротехніки та  
електромеханіки – теорія і практика. 

5. Економічний розвиток країни – 
запорука фінансової стабільності. 

6. Фізичне виховання та здоровий 
спосіб життя. 

7. Значення дисциплін гуманітарного 
та  природничо-математичного 
циклів підготовки майбутніх фахівців. 

8. Транспорт і транспортні технології. 

9. Сучасні технологій та тенденції 
використання техніки для 
виробництва сільськогосподарської 
продукції.

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 
транспортних технологій; 
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 навчально-методичного 
підрозділу; 
Ландик О.Г. - завідувач відділення 
технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації; 
Новіков М.Г. - голова циклової комісії 
загальноосвітніх дисциплін; 
Павловська Л.М. - методист відділень; 
Перевера О.А. - 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; 
Тарасенко В.О., голова наукового сектору 
студентської ради; 
Шостак О. С., голова інформаційного сектору 
студентської ради; 
Шевченко В.Г. - голова циклової комісії 
соціально-гуманітарних дисциплін; 
Шевченко Н.О. - заступник директора з 
виховної роботи. 

Для участі у конференції Вам необхідно 
до 10 травня 2018 року надіслати на 

електронну адресу: natk-st.konf.2017@ukr.net 
(назва файлу повинна відповідати прізвищу та 

ініціалам 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)  

 
  


