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НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
представники наукової спільноти (наукові співробітники, науково-педагогічні 

та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти магістратури і бакалаврату), представники 
органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ 

 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
розв’язання проблем організації, методики і технології підготовки 

фахівців аграрно-промислового комплексу в сучасних умовах 
 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
СЕКЦІЯ 1. Організація і методика викладання дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 
СЕКЦІЯ 2. Організація і методика викладання дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки. 
СЕКЦІЯ 3. Організація і методика викладання дисциплін професійної та практичної підготовки. 

3.1 Організація і методика викладання  інженерних дисциплін. 
3.2 Організація і методика викладання дисциплін економічних спеціальностей. 
3.3 Організація і методика викладання дисциплін агрономічних спеціальностей. 
3.4 Організація і методика викладання біоветеринарних дисциплін. 

СЕКЦІЯ 4. Організація, методика і технології викладання у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. 
СЕКЦІЯ 5. Професійно-педагогічна підготовка викладачів ВНЗ, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів 
виробничого навчання, вихователів професійної школи. 
СЕКЦІЯ 6. Організація і методика проведення науково-виховної та організаційної роботи. 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Дата конференції Кінцевий термін подання матеріалів Дата виходу збірника з друку 

12-13 травня 2016 р. 15 квітня 2016 р. 10 травня 2016 р. 
 
 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова оргкомітету: 
Іванишин В.В. – д.е.н., професор, заслужений працівник сільського господарства України, 
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Співголови оргкомітету: 
Снітинський В.В. – д.біол.н., професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України, 
ректор Львівського національного аграрного університету 
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Члени оргкомітету: 
Гаврилянчик Р.Ю. – к.с.-г.н., доцент, перший проректор з науково-інноваційної та міжнародної діяльності ПДАТУ 
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загально-технічних дисциплін ПДАТУ 
Ковалишин С.Й. – к.т.н., доцент, декан факультету механіки і енергетики Львівського національного аграрного 
університету 
Панцир Ю.І. – к.т.н., доцент, декан інженерно-технічного факультету ПДАТУ 
Дуганець В.І. – к.т.н., доцент, заступник декана ІТФ з наукової роботи ПДАТУ 
Харчук А.М. – заступник директора - начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

12 травня 2016 року 
Прибуття учасників конференції, реєстрація, поселення 
830 – 945 – Реєстрація учасників конференції (фойє гол. 
корп. ПДАТУ) 
1000 – Урочисте відкриття конференції (актова зала) 
1030 – Пленарні доповіді (актова зала) 
1300 – 1400 – Перерва, обід (харчовий комплекс ПДАТУ) 
1400 – 1700 – Секційні засідання та стендові доповіді 

13 травня 2016 року 
1000 – 1300 – Секційні засідання та стендові доповіді 
1300 – 1400  – Перерва, обід (харчовий комплекс 
ПДАТУ) 
1400 – 1700 – Секційні засідання та стендові доповіді 
1700 – Підведення підсумків конференції (актова 
зала). Від’їзд учасників конференції 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ККРРООКК  11  
  

Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб) одну наукову доповідь 
(статтю) згідно вимог та зберегти у файл за прикладом Article_Ivanov.doc 

ККРРООКК  22 
 

Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка та зберегти у файл за 
прикладом Application_Ivanov.doc 

ККРРООКК  33 

  
  

 

До 15 квітня 2016 року включно надіслати на електронну адресу оргкомітету 
conference.pdatu@gmail.com три документи: статтю, заявку та скановану копію квитанції 
(зберегти у файл за прикладом Receipt_Ivanov.jpg). У темі повідомлення вказати тему 
«Матеріали на конференцію 12-13.05.16». 

ККРРООКК  44 
 

Після цього обов’язково очікувати підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою 
електронну адресу. Термін очікування може тривати кілька днів. 

ККРРООКК  55 
  

 

Статті кожного учасника конференції будуть розміщені у збірнику наукових праць «Аграрна 
освіта», який планується розмістити у міжнародних наукометричних та бібліографічних базах. 

ККРРООКК  66 

  

 

Особам, які беруть участь у роботі конференції в очній формі, програму конференції буде 
видано під час реєстрації, а збірник і сертифікат учасника після завершення доповідей. 
Учасникам з інших міст оргкомітет конференції бронює місця у готелі відповідно заявки. 

ККРРООКК  77 
 

Після 13 травня 2016 року іншим учасникам буде надіслано: збірник, програму конференції 
та сертифікат учасника. 

ККРРООКК  88  
 

Електронний варіант збірника також буде розміщений на сторінці конференції у розділі 
Конференції Клубу 

 

Одночасно учасники конференції та інші зацікавлені особи можуть подати наукові статті в періодичне видання Подільського 
державного аграрно-технічного університету: 
1. Збірник наукових праць ПДАТУ (ISSN 2410-1125). Серії: Сільськогосподарські науки, Технічні науки, Економічні науки, який 
включений в міжнародні наукометричні та бібліографічні бази:  Index  Copernicus,  РІНЦ,  Citefactor,  General  Impact  Factor,  
ResearchBible, Google Scholar, International Scientific Index (ISI), MIAR. Детальну інформацію можна отримати на сайті 
www.znppdatu.at.ua та e-mail zbirnyk@pdatu.edu.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sophus.at.ua/index/projects/0-4


 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Вартість публікації (заочної участі) в конференції (розміщення збірника на сайті, публікація і пересилка збірника, 
програми та сертифіката): 

для українців – 20 UAH за повну чи неповну 
сторінку статті 

для іноземців – 1,5 EUR/USD за повну чи неповну 
сторінку статті 

EUR – для учасників з країн Європейського Союзу; USD – для учасників з інших країн 
2. Вартість додаткового примірника збірника становить: – для українців – 80 UAH; – для іноземців – 5 EUR/USD. 
3. Участь іноземців з науковими ступенями доктора наук з електронною версією є безкоштовною. 
4. Умови оплати участі для іноземних учасників буде повідомлено додатково після отримання від них заявки на 
участь у конференції. 
6. Реквізити для оплати оргвнеску для учасників з України: 
Одержувач: ФОП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, 
код ЄДРПОУ 2525105431. Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали 
Перекази Укрпоштою не допускаються. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
1. Наукова стаття повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови президії ВАК України від 15.03.2003 року 
№7-05/1.1. 
2. Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами. 
3. Обсяг статті – 8-15 сторінок, які не нумерувати 
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм. 
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см. 
6. Структура статті: перший рядок (вирівнювання зліва) – УДК (напівжирним). 
7. Через один абзац – прізвище та ініціали автора (ів), (напівжирним), науковий ступінь, вчене звання, посада 
(вирівнювання зліва). 
8. У наступному рядку вказати електронну пошта автора (ів). 
9. У наступному рядку – назва установи, місто (курсивом, вирівнювання зліва). 
10. Через один абзац – НАЗВА СТАТТІ (прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру). 
11. Вихідні дані статті вказуються також і на англійській мові. 
12. Через один абзац – текст анотації (кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1см, вирівнювання по ширині, 
курсив, назви структурних елементів виділити напівжирним). Анотація повинна містити основні висновки роботи, її 
результати та складатися з позицій, що прописані в текстовій формі: Актуальність; Методи; Результати; Перспективи, 
Ключові слова. Анотація та ключові слова надаються також англійською та російською мовами. Обсяг анотації – 
100-250 слів. 
13. Через один абзац – текст статті (вирівнювання по ширині). Текст наукової статті складається з наступних 
елементів: Актуальність; Аналіз останніх досліджень та публікацій; Мета; Методи; Результати; Висновки і 
перспективи (назви структурних елементів виділити напівжирним). 
14. В кінці доповіді – через один абзац – Список використаних джерел (жирним і по центру). Список повинен містити 
не менше 8-ми джерел у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1). 
Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на 
літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51]. 
15. Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за 
міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у зарубіжних базах). 
16. Графічні матеріали повинні бути розміщені по тексту статті. Нумерація та підписи - по типу: Рисунок 1 - Схема 
навчального процесу. 
17. Назви та нумерація таблиць - справа, по типу: Таблиця 1 - Результати рейтингу працівників. 
18. Після рисунку або таблиці необхідно вказувати джерело (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1), або 
розробка автора, складено автором на підставі. 
19. Формат рисунків та таблиць має бути лише книжний. 
20. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. 
21. У наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Абзаци позначати 
тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використання 
ущільненого або розрідженого шрифту. 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ – АГРАРІЇВ 

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ», 
яка відбудеться «12-13» травня 2016 р. 

 

Прізвище, ім’я та по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи (навчання)  
Посада (викладач, студент тощо)  
Назва статті  
Секція (вказати номер)  
Форма участі (необхідне підкреслити) очна заочна 
Бронювати місце в готелі ТАК НІ х 
Чи потрібен мультимедійний пристрій ТАК НІ х 
Додатковий екземпляр збірника ТАК НІ х 
Контактний телефон (пріоритет - мобільний)  
E-mail  
Поштова адреса:  

Прізвище та ініціали 
(якщо необхідно) назва організації 

вулиця, дім, квартира 
населений пункт, 

район, область 
країна (для іноземців) 

індекс 

 
 
 
 
 
 

 

Умови заповнення: 
1. Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення. 

2. Якщо є кілька авторів, то у полях заявки вказуються дані кожного автора у визначеній послідовності. 
3. Поштова адреса вказується лише того учасника, на чиє ім’я буде надісланий збірник. 

 
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

 

Організатор Координатор 
Інженерно-технічний факультет, Подільський державний 
аграрно-технічний університет 
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 32300 
Контактна особа: Дуганець Василь Іванович 
Телефон: 067-456-56-48 
Факс 03849-2-23-12 
E-mail: conference.pdatu@gmail.com 
Web: www.pdatu.edu.ua 

Науковий клуб «SOPHUS» 
Адреса: а/с 553, м. Тернопіль, Україна, 46027 
Телефон: 098-787-81-47 
E-mail: clubsophus@gmail.com  
Web: www.sophus.at.ua 
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