
Вимоги до оформлення тез: 

 
1. Обсяг до 5 сторінок формату А4 з полями: 

верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. 

Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. 

Міжрядковий інтервал – 1,5. 

2. Нижче заголовок тез (напівжирний, усі великі) і 

вирівнюються посередині.  

4.    Напівжирним курсивом вирівнюється за правим 

краєм: 

– Прізвище, ім’я та по батькові учасника;. 

– Науковий ступінь, вчене звання/посада, 

прізвище та ініціали наукового керівника, 

– Назва ВНЗ/організації.  
3. З наступного рядка розміщується основний текст 

тез. 

4. Перелік посилань (за формою, Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила 

складання»). 

Зразок оформлення тез: 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Інтернет-конференції 

«Світ аграрних професій: історія, 

сучасність, майбутнє, досвід ЄС» 

(24 грудня 2020 р.) 

1. Прізвище – ___________________________ 

2. Ім’я – ________________________________ 

3. По батькові учасника –  ________________ 

4. Місце навчання (повністю): ____________  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

5. Факультет (відділення):________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

6. Спеціальність_________________________  

7. Група(клас)___________________________ 

8. Секція: _____________________________ 

9. Тема доповіді: ________________________  

_________________________________________  

_________________________________________

10. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання та посада наукового 

керівника _______________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________  

11. Адреса ВНЗ: __________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

12. Телефон (моб.) ________________________  

13. Е-mail: _______________________________  

15. Дата заповнення _______________________  

 

Заявку та тези необхідно надіслати до  

21 грудня 2020 р. 
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Сільське господарство – важлива галузь економіки 

будь-якої країни. Орієнтуючись на європейські цінності 

та маючи бажання створити нову систему управління 
аграрним і сільським розвитком, Україна повинна 

переорієнтовуватися на стратегічні суспільні цілі з чітко 

визначеними пріоритетами та дієвими механізмами 
реалізації [1, с. 215].  

Список використаних джерел 

1. Варшавська Н.Г. Спільна аграрна політика ЄС: 

генезис, основні цільові орієнтири для України. 

Економіка і організація управління. 2016. № 2 (22). 
С. 215–222..  

2.  

3.  



Шановні колеги! 
Відокремлений структурний підрозділ 

«Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України» 

 

запрошують викладачів, вчителів, 

студентів та учнів старших класів взяти             

участь 

у VІІ Всеукраїнській  Інтернет - 

конференції «Світ аграрних професій: 

історія, сучасність, майбутнє, досвід 

ЄС», 

яка відбудеться 24 грудня 2020 р. 
      

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Качановський О.І. – заступник директора з 

виробничої роботи, викладач-методист землевпорядних 

дисциплін ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

Люльчик В.О. – к. с/г н., завідувач технічного 

відділення, викладач-методист землевпорядних 

дисциплін ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

Русіна Н.Г. – к.п.н., викладач-методист 

землевпорядних дисциплін ВСП «Рівненський коледж 

НУБіП України» 

Біда П.І. – к.т.н., викладач вищої категорії 

землевпорядних дисциплін ВСП «Рівненський коледж 

НУБіП України» 

Бусленко Г.М. – викладач-методист землевпорядних 

дисциплін ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

Петрова О.М. – викладач-методист землевпорядних 

дисциплін ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

 Кийко Н.М. – викладач вищої категорії 

землевпорядних дисциплін ВСП «Рівненський коледж 

НУБіП України» 

Малимон С.С. – викладач-методист  землевпорядних 

дисциплін ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»  

 Рудько О.М. – викладач першої категорії, викладач 

землевпорядних дисциплін ВСП «Рівненський коледж 

НУБіП України» 

РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

СЕКЦІЯ 1. Історія професії та 

наукових дисциплін: 

 історія професії та дисциплін; 

 видатні та відомі науковці 

професійної галузі. 

 

СЕКЦІЯ 2. Сучасні аспекти 

аграрної галузі: 

 земельні ресурси України та 

проблеми їх використання; 

 основні напрями розвитку аграр

ного сектору; 

 новітні технології та майбутнє 

галузі. 

 

СЕКЦІЯ 3. Європейські 

орієнтири: 

 тенденції аграрної галузі в 

країнах ЄС; 

 ринок земель – зарубіжний 

досвід;  

 європейські стандарти галузі; 

 світові моделі підтримки 

сільського господарства. 

 

СЕКЦІЯ 4. Партнерство науки і 

бізнесу: 

 виробнича та навчальна 

практика у вищих навчальних 

закладах; 

 роботодавець і ВНЗ: активна 

модель співпраці. 
 

Умови участі у конференції 

Термін подання заявок  та тез – до 

21 грудня 2020 р. 

 

Форма участі дистанційна. Особи, 

зацікавлені взяти участь у роботі 

Інтернет-конференції, мають надіслати 

електронною поштою до 

організаційного комітету до 21 грудня 

2020 р. (включно):  

- заповнену за зразком заявку;  

- тези доповіді. 

Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу доповідача із вказівкою для 

заявки – Заявка, для тез – Тези. 

Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези. 

Електронна адреса: mlhome@ukr.net: 

Тема листа: Конференція-2020 

Робочі мови Інтернет-конференції: 

українська, російська. 

 

За результатами Інтернет-конференції 

буде видане електронне видання в 

форматі рdf  і розміщене на сайті  «ВСП 

РК НУБіП України».  

http://rcnubip.org.ua 

 

Авторам здійснюватиметься розсилка 

електронною поштою. 

Участь – безкоштовна!!! 

Заявка заповнюється до кожної 

статті! 

Адреса оргкомітету: 33000, м. Рівне, 

вул. Дубенська, 37, технічне відділення 

ВСП «РК НУБіП України». 

Контактний телефон: 093-75-61-758 

Русіна Неля Григорівна 

Електронна пошта:  mlhome@ukr.net  
Надходження до оргкомітету матеріалів 

електронною поштою можна перевірити за 

тел.: 093-75-61-758  (Русіна Неля 

Григорівна). 

mailto:mlhome@ukr.net
mailto:mlhome@ukr.net

