Вимоги
В
до офор
рмлення тез:
Обсяг - 1-3 повних стор
рінки
(не нумееруються);
Шрифт - 14pt Times Neew Roman;
Інтервал
л - 1,0 без ущілльнення тексту
та перено
осів;
Поля - 20
2 мм з усіх бокків;
Перший
й рядок - УДК;
Другий - назва доповід
ді, жирний шриф
фт;
Третій - прізвище та ін
ніціали автора,
(авторів)), факультет, сп
пеціальність,куррс;
Четверттий - установа, яку
я представляєє
автор;
П’ятий - прізвище та ін
ніціали
науковогго керівника, йо
ого науковий
ступінь, вчене звання, посада.
п

ЗРАЗ
ЗОК ОФОРМ
МЛЕННЯ ТЕЗ
З
УДК 371
1.134

Основ
вні напрямки
и економічноої
інтеграції України у міжнародн
ну
економііку
Бондареенко О.І., студ
дент 3-го курсу
відділеення технічно
о-енергетични
их
систеем та засобів автоматизації
а
ї
ВП НУБіП України
У
«Нііжинський агр
ротехнічний
коледж
ж»
Науков
вий керівник:
Макарен
нко В.О., кан
ндидат
економіічних наук, до
оцент
Анотац
ція:
Ключовві слова:
Виклад основного ма
атеріалу:
Висново
ок:
Список використани
их джерел:
( в алфа
авітному пор
рядку)

ПОРЯ
ЯДОК ДЕННИ
ИЙ
09.0
00-09.30 — Розм
міщення та рееєстрація.
09.3
30-10.00 — Плеенарне засіданн
ня.
10.0
00-13.00 — Робота секцій.
13.0
00-13.30 — Пер
рерва на обід.
13.3
30-16.00 — Про
одовження робо
оти секцій.
16.0
00-16.30 — Підв
ведення підсум
мків.

Відокремл
лений підрозділ
На
аціонального унііверситету біореесурсів і
природокори
истування Україїни
«
«Ніжинський
агротехнічний кол
ледж»

ЗАПРО
ОШЕННЯ
Я
НА ВСЕУКРАЇНС
В
СЬКУ СТУДЕН
НТСЬКУ
НАУК
КОВО-ПРАКТИ
ИЧНУ КОНФЕ
ЕРЕНЦІЮ

ТРАНСПО
ОРТНЕ СПОЛУ
УЧЕННЯ
 від залізничн
ного вокзалу (м.
( Ніжин)
ма
аршрутним авттобусом: № 39,, 2, 5, 7, 11,
15, 16 до зупинки
и «вул. Синякіівська»

Адрееса оргкоміттету
м. Ніжин,, вул. Шевченк
ка, 26
ВП НУБіП України
У
«Ніжиинський
агротех
хнічний коледж»
Тел. (04631) 7-51-34
4

«СТУ
УДЕНТСЬК
КА НАУКА
А – 2018.
СЬОГ
ГОДЕННЯ
Я ТА МАЙБ
БУТНЄ»
15 траавня 2018 рок
ку

E-mail: natk
k-st.konf.2017@
@ukr.net

Шостак Олек
ксандр (098) 93
31-88-28
За реезультатами ко
онференції буде сформовано
елеектронний збірн
ник матеріалів, який буде
розміщено на са
айті коледжу за адресою:
httpss://natc.org.ua

(у
участь у конференції - безко
оштовна)
ЧЕКАЄМО
Ч
НА
А ВАШУ УЧА
АСТЬ У
КОН
НФЕРЕНЦІЇ!

м.. Ніжин

Шановні студенти!
Запрошуємо до участі у роботі
Всеукраїнської студентської
науково-практичної конференції

Голова оргкомітету:
Литовченко О.В. - директор ВП НУБіП
України «Ніжинський агротехнічний коледж»

«СТУДЕНТСЬКА НАУКА – 2018.
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ»
яка відбудеться 15 травня 2018 року
на базі ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний коледж»

Заступник голови:
Шеїн Т.В. - заступник директора
навчально-виховної роботи

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
виробництві та освіті.

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)

Організаційний комітет конференції:

у

4. Проблеми сучасної електроенергетики,
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.

оргкомітету матеріали:
з

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.

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)

