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ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

        НІЖИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУБіП УКРАЇНИ 
 

                    
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, АСПІРАНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ  
 
 

«ІННОВАЦІЇ, ДОСЯГНЕННЯ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ» 

м. Ніжин, 17 листопада 2022 року 
 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Суспільні та гуманітарні науки. 
2. Природничі науки. 
3. Технічні науки. Транспорт. 
4. Комп’ютерні науки. 
5. Економічні науки. 
6. Фізична культура та спорт 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова оргкомітету: Литовченко О.В., директор ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». 
Члени оргкомітету: 

Шеїн Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
НУБіП України»; 
Шевченко Н.О., заступник директора з виховної роботи ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
НУБіП України»; 
Ландик О.Г., завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації  
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»; 
Романенко Т.В., завідувач відділення економіки, логістики та інформаційних систем  
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»; 
Іванченко І.Г., методист навчально-методичного підрозділу ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
НУБіП України». 

 
Адреса оргкомітету: ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» вул. Шевченка, 26,  
м. Ніжин, 16600 
ТЕЛЕФОН КОНТАКТНОЇ ОСОБИ: Іванченко Ірина Григорівна (068) 194-87-21 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України»  

за адресою: https://natc.org.ua/content/2022 
 

https://natc.org.ua/content/2022


ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:  
Не пізніше 11 листопада 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу navch-vid-natk@i.ua 
матеріали: 
 заявку на участь у конференції; 
 статтю, оформлену відповідно до вимог. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 
Обсяг: статті до 6 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, приклад за посиланням: 
https://natc.org.ua/docs/Menu/college/Priklad%20oformlenny%20literatuty_1.pdf 
Оформлення тексту: назва статті жирним шрифтом великими літерами. Через рядок зазначити 
прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 2-х), посаду, вчене звання, назву кафедри, циклової комісії 
та закладу освіти. Через рядок – основний текст (анотація, вступ, виклад основного матеріалу, 
висновки), в кінці 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 тематичний напрям роботи конференції. 

Назви поданих файлів за зразком: 
2, Краско, заявка.doc, 
2, Краско, стаття.doc 

ЗАЯВКА 
У заявці довільної форми вказати ПІБ (повністю) автора, вчене звання, посаду, назву кафедри, 

циклової комісії, повну назву закладу освіти, e-mail, контактний телефон (Viber). Обов’язково 
вказати форму участі: дистанційна (виступ із доповіддю) або заочна (публікація статті без виступу). 

За заочну участь (без виступу, з публікацією статті) у конференції учасник отримує сертифікат 
на 2 години, якщо участь дистанційна (доповідь з презентацією на пленарному або секційному 
засіданні), він отримує сертифікат на 8 годин. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
Краско С.О., канд. техн. наук, викладач циклової комісії з експлуатації машин і обладнання та 

фундаментальних дисциплін ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
 

Анотація. 
Вступ. 
Виклад основного матеріалу. 
Висновки. 

Література: 
1. Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників: монографія / Лузан П. Г., Манько В. М., Нестерова Л. В, Романова Г. М. 
Київ: ТОВ НВП Поліграфсервіс, 2014. 216 с. 

2. STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання» [Електронний ресурс]. 
Режим доступу : http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373. 

https://natc.org.ua/docs/Menu/college/Priklad%20oformlenny%20literatuty_1.pdf

