
Шановні колеги! 
Запрошуємо педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів до 

участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ – 
НОВІ ГОРИЗОНТИ»,  

яка відбудеться 
05 грудня 2018 року об 11.00 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства. 
2. Роль природничо-математичних дисциплін в підготовці висококваліфікованих 

фахівців. 
3. Інформатика, управління та штучний інтелект. 
4. Фізична культура як вагомий фактор покращення здоров’я людини. 
5. Актуальні питання енерго- та ресурсозбереження. 
6. Сучасний стан і перспективи підвищення ефективності аграрного виробництва. 
7.  Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального 

природокористування.  
8. Безпека та охорона праці в освітньому просторі України. 
9. Логістичне управління та безпека руху на транспорті. 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» за адресою: 

https://natc.org.ua 
 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:  
Не пізніше 30 листопада 2018 року (включно) надіслати на електронну адресу  

navch-vid-natk@i.ua матеріали: 
 заявку на участь у конференції; 
 тези доповіді, оформлені відповідно до вимог. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
Обсяг: тези доповіді до 3 сторінок формату А4. 
Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1 см. 
Поля: з усіх боків – 2 см. 
Таблиці: зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора. 
Сторінки не нумеруються. 
Література оформляється відповідно до чинних вимог. 
Оформлення тексту: назва тез доповіді жирним шрифтом великими літерами. Через рядок 
зазначити прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 2-х), посаду (для студентів курс, 
спеціальність), а також прізвище, ініціали наукового керівника і назву навчального закладу. 
Через рядок – основний текст, в кінці якого подається список використаної літератури з 
підзаголовком «Література». Список літератури (до 5 літературних джерел) подається з 
дотриманням бібліографічних вимог.  
Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не 
відповідає вимогам. 
У назві файлів обов’язково вказати напрям роботи конференції. 

Назви поданих файлів за зразком: 
2, Іванов, тези.doc,  
2, Іванов, заявка.doc 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 

УДК 331.101 
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 

Краско С.О., к.п.н., професор  
НУБіП України, м. Київ 

Анотація: 
Виклад основного матеріалу:  
Висновки: 
Література: 

Зразок оформлення літератури: 
1. Базаров І.П. Термодинаміка / І. П. Базаров. – К.: Наука, 2011. — 376 с. 
2. Курец В. К. Моделирование продуктивности и холодоустойчивости растений / В. К. Курец, Е. 
Г. Попов. —  Л. : Наука, 2009. — 154 с.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова оргкомітету: 

Литовченко О.В., директор ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж». 

Члени оргкомітету: 
Шеїн Т.В., заступник директора з навчально-
виховної роботи ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж»; 
Шевченко Н.О., заступник директора з 
виховної роботи ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж»; 
Ландик О.Г., завідувач відділення технічно-
енергетичних систем та засобів автоматизації  
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж»; 
Романенко Т.В., завідувач відділення 
економіки, логістики та інформаційних систем 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж»; 
Лавська Н.В., методист навчально-методичного 
підрозділу ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж»; 
Павловська Л.М., методист відділень  
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» 
 

ТЕЛЕФОН КОНТАКТНОЇ ОСОБИ: 
Лавська Наталія Вікторівна 

(096) 694-17-25 
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

КОМІТЕТУ: 
16600, м. Ніжин,  

вул. Шевченка, 26, ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж
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