ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасний стан і перспективи
підвищення
ефективності
сільськогосподарського
виробництва.
2. Технологія – 2018. Актуальні
питання
енергота
ресурсозбереження, екології.
3. Економіка:
перспективи.
4. Транспорт
технології.

реалії

і

часу

і

транспортні

5. Інформаційні
технології
сучасному світі.

в

6. Формування сучасного освітнього
середовища: теорія і практика.
7. Сучасні тенденції формування та
збереження здоров’я людини.

29 травня
00

10 – 10

30

1030 – 1100
1100 – 1200
1200 – 1300
1300 – 1700

Приїзд та поселення учасників
конференції
Реєстрація учасників
конференції
Пленарне засідання
Перерва на обід
Робота секцій за напрямами

30 травня
00

00

10 – 12
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 23 травня 2018 року

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

УЧ
ЧАСТЬ У КОН
НФЕРЕНЦІЇ

Для уча
асті у конференції необхідн
но:

до 23 травня 2018 року

Вимоги до оформлення
о
тез доповідей:
Назва файлу по
овинно складатися з номеру напряму
у
роботи конферен
нції та прізвища пеершого автора.

НАЦІО
ОНАЛЬНИЙ УН
НІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІІВ І
ПРИ
ИРОДОКОРИСТ
ТУВАННЯ
УКРАЇНИ
И

Наприклад –2, Си
идоренко.docx

направи
ити матеріали в електронном
му
вигляяді за електрон
нною адресою:
navch-vid-na
atk@i.ua
Ор
ргкомітет Всеу
української
науко
ово-практично
ої конференціїї,
навч
чально-методи
ичний кабінет
(аудиторія № 316).
Надан
ні в Оргкомітеет матеріали поовинні
відповід
дати темі ко
онференції й бути
оформлеені згідно з ви
имогами.
Участьь у конференц
ції та друк у збіірнику
– безкош
штовні.
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН - +38 (04631) 7--51-36

Лавська Наталія +38 (09
96) 694-17-25
у конференціії
«РОЛ
ЛЬ ОСВІТИ, НАУ
УКИ ТА
ВИРОБНИЦТВА
АУ
ФОРМУВАНН
НІ
П
ПРОФЕСІОНАЛІЗ
ЗМУ
ФАХІВЦЯ»

1. Назва та адреса організзації
_________
______________
______________________
2. Назва доповіді та прізввища авторів __________
3. Потреб
ба в гуртожитку та кількість місц
ць _____
4. Адресаа для листуванняя та телефон ___________
5. Вид уч
часті (потрібне підкреслити):
оч
чна (заочна) ____
______________________
ви
иступ з доповіддю
ю ___________________
друк
д
статті _____
______________________

обсяг - 1-2 повніі сторінки;
мова – українськка, російська, англійська;
поля – всі поля по
п 20 мм;
шрифт – 14pt Tim
mes New Roman, вирівнюється
в
на
ширину сторінки
и, без переносів;
абзац – 1 см;
інтервал - 1,0;
заголовок – 14 кегель,
к
жирний, вееликими літерами;;
прізвище, ініціа
али, вчений ступ
пінь, посіда – 14
4
кегель, жирний;
назва організаціії, міста – 14 кегелль;
після прізвищ автторів основний теекст –
14 кегель, з дотри
иманням структур
ри
перший рядок – УДК.
ЗРАЗО
ОК ОФОРМЛЕННЯ
Я СТАТТІ:
УДК 331.101/264
4:316.343.37 (477)
ПІДГОТО
ОВКА ФАХІВЦІВ
В АГРАРНОГО
СЕКТОРУ
Красско С.О., к.п.н., професор
Н
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України, м. Київ
Анотація:
Ключові слова:
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Литература:
Зразо
ок оформлення літтератури:
1. Базаров И. П. Термодинамика
Т
/ И.
И П. Базаров — М.
М :
Высшая школа, 1991.
1
— 376 с.
2. Курец В. К.. Моделированиее продуктивности
и и
холодоустойчиво
ости растений / В. К. Курец,
Е. Г. Попов. — Л. : Наука, 1979. — 154 с.
Матеріали, що оформлені з відхиленнями від
имог не приймаютться для розміщен
ння
встановлених ви
на дискусійном
му полі конфереенції та подальш
шої
публікації.
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НСЬКИЙ АГРОТ
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ВСЕ
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КА
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ОВО-ПРАКТИ
ИЧНА
КО
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Я

п
педагогічних і
наукоово-педагогіічних
працівн
ників, науко
овців та
моолодих учени
их
«Р
РОЛЬ ОСВІІТИ,
НАУКИ ТА
А
ВИР
РОБНИЦТВ
ВА У
Ф
ФОРМУВАН
ННІ
ПРОФ
ФЕСІОНАЛ
ЛІЗМУ
ФАХІВЦЯ»
»
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8 року
м. Ніжин

