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""ППррооббллееммии  ппііддггооттооввккии  

ффааххііввцціівв  ––  ааггррааррііїївв  

уу  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддаахх  
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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Розв’язання проблем організації, методики і 

технології підготовки фахівців аграрно-промислового 

комплексу у сучасних умовах. 
 

ОСНОВНА  ТЕМАТИКА  КОНФЕРЕНЦІЇ  

- Організація і методика викладання дисциплін 

гуманітарної, соціально-економічної, математичної та 

природничо-наукової підготовки. 

- Організація і методика викладання інженерних, 

економічних, агрономічних та біоветеринарних 

дисциплін. 

- Організація, методика і технології викладання у 

навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. 

- Професійно-педагогічна підготовка викладачів 

ВНЗ, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів 

виробничого навчання, вихователів професійної 

школи. 

- Організація і методика проведення науково-

виховної та організаційної роботи. 

Мови конференції – українська, англійська, російська. 
 

ПРИЙНЯТТЯ  І  ПУБЛІКАЦІЯ  ТЕЗ  ТА  СТАТЕЙ  

За рішенням оргкомітету конференції доповіді 

учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів 

ІІ Міжнародної науково-методичної конференції 

""ППррооббллееммии  ппііддггооттооввккии  ффааххііввцціівв  ––  ааггррааррііїївв  уу  

ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддаахх  ввиищщооїї  ттаа  ппррооффеессііййннооїї  ооссввііттии"" . 

Для опублікування тез доповідей, необхідно: 

- підготувати (не більше трьох осіб) одну 

наукову доповідь згідно вимог та зберегти у файл за 

прикладом Article_Ivanov.doc; 

- оформити реєстраційну форму учасника 

конференції згідно встановленого зразка та зберегти у 

файл за прикладом Application_Ivanov.doc; 

- до 1 квітня 2018 року включно надіслати на 

ел. адресу оргкомітету conference.pdatu@gmail.com 

три документи: тези, реєстраційну форму та скановану 

копію квитанції (зберегти у файл за прикладом 

Receipt_Ivanov.jpg. Розмір файлу – не більше 300 kb). 

У темі повідомлення вказати ""Матеріали на 

конференцію 26-27.04.18"" . 
 

Одночасно учасники конференції та інші 

зацікавлені особи можуть подати наукові статті у 

Міжнародний науковий журнал ""Професійно-

прикладні дидактики""  (ISSN 2521-6449). 

(Включений в міжнародні наукометричні бази) 

(Періодичність журналу 2 рази на рік) 

ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ  

26 квітня 

930   – Реєстрація учасників (фойє гол. корпусу ПДАТУ) 

1030 – Пленарне засідання конференції 

1200 – Перерва, обід 

1300 - 1700 – Засідання секцій конференції 
27 квітня 

1000 – Продовження роботи секцій конференції 

1200 – Перерва, обід 

1300 – 1430 – Заключне пленарне засідання 
 

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  І  ФОРМА  УЧАСТІ  

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин 

Доповіді на засіданнях секцій – до 10 хвилин 

Форма участі – очна, заочна, відвідувач 
 

ОПЛАТА:  ТЕЗИ,  СТАТТІ  

Одержувач:                           ФОП Тарасенко Р.М. 

Розрахунковий рахунок: р/р №26000162258 в АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" 

МФО                                       380805 

Код ЄДРПОУ                        2753710177 

ПІБ автора (ів). 

Призначення платежу: 

за послуги опублікування матеріалів доповідей 

ІІ Міжнародної науково-методичної конференції 

""ППррооббллееммии  ппііддггооттооввккии  ффааххііввцціівв  ––  ааггррааррііїївв  уу  

ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддаахх  ввиищщооїї  ттаа  ппррооффеессііййннооїї  ооссввііттии""   
Сума: з розрахунку 180 грн. за тези (додат. екземпляр 100 

грн.) електронна версія 120 грн. (включаючи орг. внесок). 
Ел. версія – включає публікацію і надсилання на e-mail учасника 

електронного варіанта (у форматі .pdf) збірника тез, програми 

конференції, сертифікат надсилається орг. комітетом. 

за послуги опублікування статті 

Міжнародний науковий журнал 

""Професійно-прикладні дидактики"" 
Сума: з розрахунку 30 грн. за 1 сторінку. 
Проживання і харчування оплачуються учасниками конференції. 

Перекази Укрпоштою не допускаються. 
 

КОНТАКТНІ  ДАНІ  ОРГКОМІТЕТУ  
 

 

ОРГАНІЗАТОР 
 

Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет 
вул. Шевченка, 13, 
м. Кам’янець-Подільський, 32300 
Контактна особа: Ляска 

Оксана Петрівна 
Тел./факс: (03849) 2-55-49 
Тел. моб.:  (067) 912-13-39 
E-mail: profosvita777@gmail.com 

 

КООРДИНАТОР 
 

ГО “Науковий клуб 

“SOPHUS” 

Адреса: а/с 553, 

м. Тернопіль, 

Україна, 46027 

Тел.: (098) 787-81-47 

Web: www.sophus.at.ua 



Реєстраційна форма учасника конференції 
(заповнюється на кожного учасника конференції) 

 

Заявка на розміщення статті 

Прізвище___________________________________________ 

Ім’я_______________________________________________ 

По-батькові________________________________________ 

Науковий ступінь____________________________________ 

Наукове звання______________________________________ 

Посада_____________________________________________ 

Організація_________________________________________ 

_____________________________________ 

Адреса_____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон____________________________________________ 

Факс_______________________________________________ 

E-mail______________________________________________ 

Назва доповіді (статті)______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дайте відповідь (потрібне підкреслити): 

➢прибуду на конференцію та буду доповідати 

➢буду на конференції (без доповіді) 

➢не буду приймати участь у конференції, але прошу 

опублікувати доповідь (статтю) у збірнику праць 

➢додатковий екземпляр збірника тез доповідей 

➢ел. версія збірника тез доповідей, програми конференції 

 

Дата «___»_________________201__ р. 

Підпис __________________________ 

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Доповідь має бути написана українською, 

англійською або російською мовами. 

2. Обсяг доповіді – 2-4 сторінок, які не нумерувати 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 

20 мм. 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см. 

5. Структура доповіді: у верхньому правому куті – 

прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене 

звання, посада, назва установи, місто, країна. 

6. Аспіранти в одноосібних тезах повинні вказати 

наукового керівника. 

7. Через один абзац – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими 

жирними літерами по центру). 

8. Через один абзац – текст доповіді (вирівнювання по 

ширині). 

9. В кінці доповіді – через один абзац – Список 

використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на 

літературні джерела подаються у квадратних дужках 

відповідно до порядку згадування. 

10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в 

доповіді повинно бути мінімальним. 

11. Формат таблиць та рисунків має бути лише 

книжний. 

12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та 

редагування наукових доповідей. 

13. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим 

вимогам та тематиці конференції, розглядатися не будуть. 

14. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей 

несе автор і науковий керівник. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ І ЛІТЕРАТУРИ 
 

Степаненко Андрій 

к.е.н., доцент, професор кафедри 

Подільський державний 

аграрно-технічний університет 

м. Кам’янець-Подільський 

для аспірантів 

Яковенко Алла 

аспірантка 

Науковий керівник: 

д.е.н., професор Панченко М.Р. 

Подільський державний 

аграрно-технічний університет 

м. Кам’янець-Подільський 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення економічного зростання потребує 

удосконалення ринкових механізмів регулювання 

національної економіки … 

 

Список використаних джерел 
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хаотичной динамики и проблемы предсказуемости 
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СТРУКТУРА СТАТТІ 
 

На електронну адресу редакції ijournal.pad@gmail.com 
надіслати три документи: статтю, заявку та скановану копію 
квитанції (зберегти у файл за прикладом Receipt_Ivanov.jpg). 

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

 

1. ІНДЕКС УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт 

– напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим 

посиланням: http://teacode.com/online/udc/. 

2. Прізвище та ім’я автора (співавторів, шрифт – 

напівжирний, ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ). 

3. Наук. ступінь, вчене звання; посада. 

ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ. 

4. Місце роботи (повна назва структурного підрозділу), 

населений пункт, країна, кожен співавтор з нового рядка, 

ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ (відомості англ. мовою 

як приклад наведено в додатку). 

5. Електронна адреса авторів. ВИРІВНЮВАННЯ ПО 

ЦЕНТРУ, СЛОВО E-mail виділяти напівжирним.  

6. НАЗВА НАУКОВОЇ СТАТТІ (вирівнювання по 

центру, шрифт – напівжирний, великі літери). 

7. Анотація (кегль шрифту – 11, курсив, міжрядковий 

інтервал – 1), без слова «Анотація», абзац – 1 см, 

вирівнювання по центру). Обсяг анотації 100-250 слів, 

перед текстом публікації, після назви і підзаголовних даних 

на мові публікації. 

!!! авторське резюме на укр. мові для публікацій на 

інших мовах наводять після публікації. 

8. Ключові слова (напівжирний курсив) : кегль шрифту – 

11, курсив, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1 см, 

вирівнювання по центру. 

9. Текст наукової статті. 

10. Затекстові примітки (якщо такі є). 

11. Список використаних джерел. 

12. Відомості про мову, з якої було здійснено переклад 

публікації (якщо до редакції надається аналог опублікованої 

в іншому виданні статті іншою мовою). 

13. Дата надходження статті до редакції. 

14. Відомості про продовження чи закінчення публікації 

(якщо рукопис публікується в декількох номерах). 

15. Вихідні дані авторів та назва статті, резюме 

українською мовою для публікації на інших мовах або 

Авторське резюме (Purpose: .. Methods : … Results 

:…Discussion:) та ключові слова на англійській (якщо 

мова статті українська) та російській мовах. 

16. References.                     Обсяг статті: 8 – 15 сторінок. 

ШАБЛОН СТАТТІ 
 

УДК http://teacode.com/online/udc/  
Гаврилянчик Р.Ю. 

к.с.г.н., доцент (12, курсив),кафедра агротехнологій, 
Факультет агротехнологій і природокористування 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
Кам̓ янець-Подільський, Україна 

E-mail : 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ТА 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(14, ПРОПИСНІ) 

100-250 слів !!! 11 ШРИФТ – КУРСИВ Значна 
частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй 
основі нововведення, або не доходить до практичної 
реалізації, або в дійсності приносить набагато менше 
користі, ніж планувалося……..  

Дослідження спирається на звід правил і процедур, 
що містять серію методів, використання яких дозволяє 
систематизувати, уніфікувати … До таких методів 
відносяться: 

У статті пропонується методика (процедура)…, 
заснована на якісному аналізі видавничої літератури 
університету..... Запропоновано…..Виділено…..тощо 

Результатом розробленої методики … є пропозиція 
затвердження Проекту Положення про….., яка в своїй 
концептуальній основі орієнтується на … та прискорить 
реалізацію…..., що в кінцевому результаті призведе до…. 

Ключові слова : оформлення, наукове видання, 
навчально-методична література, уніфікація, методика, 
редакційна діяльність, видавнича діяльність. 

Вступ… 
Аналіз останніх досліджень та публікацій… 
Мета… 
Методика (методологія) дослідження… 
Результати… 
Висновки. … ТЕКСТ .. 14 , ІНТЕРВАЛ – 1,5, АБЗАЦ - 1 

Список використаних джерел Подається в кінці 
наукової статті подається у порядку згадування або у 
алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий 
інтервал – 1).  

Бібліографічні записи мають бути оформлені 
ВІДПОВІДНО ДО ДСТУ 8302:2015 «ІНФОРМАЦІЯ ТА 
ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ», В 
ПУНКТІ 4.4 ДСТУ ВКАЗАНО, ЩО ЕЛЕМЕНТИ 
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ ПОДАЮТЬ ЗГІДНО ВСЕ 
ТИХ Ж ДСТУ ГОСТ 7.80 ТА ДСТУ ГОСТ 7.1, ОДНАК З 
УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ: 

1. У заголовку бібліографічного запису подають 
відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому 
імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях 
про відповідальність (за навскісною рискою) не 
повторюють. 

2. Замість знака «крапка й тире» («. —»), який 
розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному 
посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка» 
(при цьому в межах одного документа застосування в 
бібліографічних посиланнях розділових знаків 
уніфіковують). 

3. У бібліографічних посиланнях на складник 
документа у формі аналітичного бібліографічного опису 
розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна 
замінювати крапкою. 

4. Позатекстові бібліографічні посилання 
нумерують у межах усього документа застосовуючи 
наскрізне нумерування арабськими цифрами. 

5. Для позначення електронної адреси електронного 
ресурсу віддаленого доступу в примітці дозволено замість 
слів «Режим доступу» (чи «Доступ») або їхнього 
еквівалента іншою мовою (наприклад, «Availablе from») 
застосовувати абревіатури «URI», або «URL». 

6. Якщо електронний ресурс має унікальний 
ідентифікатор DOI або інший постійний ідентифікатор, то 
замість електронної адреси цього ресурсу рекомендовано 
зазначати його ідентифікатор. 
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