ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ
26 грудня

1. Актуальні питання підготовки
майбутнього фахівця аграрного
сектору: теорія і практика.
2. Українська мова і культура як
чинник національної державності.
3. Екологія. Людина. Суспільство.
4. Нові інформаційні технології в
освіті.
5. Фізична культура та виховання –
як інструмент формування
здорового сучасного суспільства.
6. Перспективи розвитку економіки:
теорія, методологія, практика.
7. Проблеми сучасної енергетики та
автоматики в системі
природокористування.

0830– 1000 Приїзд та поселення учасників
конференції
1000 – 1100 Реєстрація учасників
конференції
1100 – 1200 Пленарне засідання
1200 – 1300 Перерва на обід
1300 – 1700 Робота секцій за напрямами

27 грудня
09 – 12
1200 – 1300
1300 – 1600
1700
00

00

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, 10
ПРОЇЗД:
від залізничного вокзалу - автобуси № 39, 2, 7
до зупинки «Парк імені Т.Шевченка»
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 20 грудня 2016 року

За матеріалами роботи
конференції буде виданий збірник
науково-методичних праць

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ

Для участі у конференції необхідно:
- до 22 грудня 2016 року - направити статтю в
електронному вигляді на адресу оргкомітету
(на електронному носії або електронною поштою).
Надані в Оргкомітет статті повинні відповідати
темі конференції й бути оформлені згідно з
вимогами.
Участь у конференції та друк статей у збірнику –

безкоштовні.

МАТЕРІАЛИ ВІДПРАВЛЯТИ
- за поштовою адресою:
Україна, 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 26
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний
коледж»
Оргкомітет
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції, навчально-методичний кабінет
(аудиторія № 316).
- за електронною адресою: natims@i.ua
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН - +38 (04631) 7-51-36
Лавська Наталія +38 (096) 694-17-25
Пархоменко Альона +38 (068) 352-02-89
у конференції
«ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ
ПІДГОТОВКИ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ
ФАХІВЦІВ: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

1. Назва та адреса організації ____________________
______________________________________________
2. Назва доповіді та прізвища авторів _____________
3. Потреба в гуртожитку та кількість місць _________
4. Адреса для листування та телефон _____________
5. Вид участі (потрібне підкреслити):
очна (заочна) ___________________________
виступ з доповіддю ______________________
друк статті ____________________________

Вимоги до назви файлу – ім'я файлу повинно
складатися з номеру напряму роботи конференції та
прізвища першого автора.
Наприклад –2 Петренко.docx
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

обсяг – до 7 повних сторінок;
мова – українська, російська, англійська;
формат – А4 комп'ютерного тексту;
поля – всі поля по 20 мм;
шрифт – Times New Roman;
заголовок – 14 кегель, жирний, великими літерами;
прізвище та ініціали – 14 кегель, жирний;
назва організації, міста – 14 кегель, курсив;
після прізвищ авторів основний текст –
14 кегель, вирівнюється на ширину сторінки,
без переносів;
абзац – 0,5 см.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
УДК 331.101/264:316.343.37 (477)
ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
Петренко М.О., к.т.н., професор
(НУБіП України, м. Київ)
Текст статті вирівнюється на ширину сторінки,
відстань між рядками 1,15 інтервалу

ВП НУБіП УКРАЇНИ
«НІЖИНСЬКИЙ
АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

педагогічних і
науково-педагогічних
працівників, науковців та
молодих учених

«ПРОБЛЕМИ ТА
МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАН
ИХ ФАХІВЦІВ:
ВИКЛИКИ ЧАСУ»
26-27 грудня 2016 року
м. Ніжин

