
10
00

-12
00

 – відкриття конференції, пленарне засідання 

(конференц-зала ОК «Салют»); 

12
00

-12
30

  - перерва; 

12
30

-17
00

 – робота секцій.   

12 вересня 2017 р. (вівторок) 
10

00
-13

00
- робота секцій; 

13
00

-14
00

- пленарне засідання, підведення підсумків 

роботи конференції (конференц-зала ОК «Салют»). 

13 вересня 2017 р. (середа) 

з 10 
0 0

  -   від’їзд учасників конференції.  

Програмний комітет конференції 

Голова програмного комітету: 

Кюрчев В.М.  – доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, заслужений 

працівник освіти України, ректор Таврійського 

державного агротехнологічного університету. 

Заступники голови програмного комітету: 

Сосницька Н.Л. – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри вищої математики і 

фізики Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 

Шут М.І. – доктор фізико-математичних наук, 

професор, академік НАПН України, заслужений діяч 

науки і техніки України, завідувач кафедри загальної 

та прикладної фізики НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Члени програмного комітету: 

Благодаренко Л.Ю. – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри загальної та прикладної 

фізики НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Вершков О.О. – кандидат технічних наук, доцент, 

декан факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій Таврійського державного 

агротехнологічного університету. 

Головко М.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник, заступник директора 

з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН 

України.  

Данченко М.М. – кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри вищої математики і фізики  
Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 

Дьоміна Н.А. - кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри вищої математики і фізики 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету (вчений секретар програмного 

комітету). 

Касперський А.В. – доктор педагогічних наук, 

професор, академік АН ВШ України, завідувач 

кафедри прикладних природничо-математичних 

дисциплін Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. 

Кравець В.І. – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, доцент кафедри вищої математики і фізики  

Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 

Надикто В.Т. – доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, заслужений діяч 

науки і техніки України, проректор з наукової роботи 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 

Назарова О.П. - кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнологічного університету. 

Плачинда Т.С. – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійної педагогіки та 

соціально-гуманітарних наук Відокремленого 

структурного підрозділу Національного авіаційного 

університету «Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету». 

Скляр О.Г. - кандидат технічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, перший 

проректор Таврійського державного 

агротехнологічного університету. 

Сергієнко В.П.  – доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений працівник освіти України, 

декан факультету перепідготовки та підвищення 

кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова.  

Солошич І.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри екологічної безпеки та організації 

природокористування Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 

Ткачук М.А. – доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та систем автоматизованого 

проектування механізмів і машин Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут». 

Яворська Т.І. - доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Таврійського державного 

агротехнологічного університету. 
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Шановні колеги!  

 
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції  

«Фундаментальна підготовка фахівців у 

природничо-математичній, технічній, 

агротехнологічній та економічній галузях» 

присвячену 85-річчю  

кафедри вищої математики і фізики 

Таврійського державного  

агротехнологічного університету 

  

Основні напрямки роботи конференції: 

 Теоретичні, практичні та методичні аспекти 

організація освітнього процесу у вишах. 

 Інноваційні підходи до професійної підготовки 

фахівців в умовах євроінтеграції. 

 Теоретико-методологічні засади фундаментальної 

підготовки майбутніх фахівців у природничо-

математичній, технічній, агротехнологічній та 

економічній галузях. 

 Самостійна робота у процесі фундаментальної 

підготовки фахівців у природничо-математичній, 

технічній, агротехнологічній та економічній галузях.  

 Науково-дослідна робота студентів як 

детермінант їх професійного становлення та розвитку. 

 Теорія та методика застосування інформаційно-

комунікаційних технології у навчанні загально-

наукових та спеціальних дисциплін. 

 

Робочі  мови конференції: 

українська, англійська, російська. 

 
За матеріалами конференції буде видано збірник 

матеріалів доповідей учасників конференції. 

 
Контактна інформація: 

0978610640 – Сосницька Наталя Леонідівна 

0974930452 - Дьоміна Наталія Анатоліївна   

0684886057 – Онищенко Галина Олександрівна   

E-mail: palgalina1@gmail.com 

 

    

 

Для участі у конференції та публікації матеріалів 

необхідно до 30 червня 2017 року подати такі 

матеріали на електронну адресу 

kafedra_vmf@mail.ru: 

 заявку на участь та відомості про авторів; 

 матеріали доповіді до збірника обсягом до 3 

повних сторінок.  

 відскановану квитанцію про оплату публікації. 

Для отримання матеріалів конференції необхідно 

сплатити кошти: 100 грн – для отримання збірника тез 

конференції; друкування тез у збірнику – ( одна ст. 

формату А4) – 40 грн. Поштові витрати на відправку 

збірника тез доповідей сплачуються додатково.  

 
Публікацію матеріалів можна оплатити в будь-

якому відділенні КБ «Приватбанк» в Україні через 

термінал самообслуговування або касу, або через 

мережу Інтернет за допомогою Приват 24 на рахунок:  

ПАТ КБ «Приватбанк»  

Поповнення карткового рахунку 

№ 4149499649552484 

Сосницька Наталя Леонідівна  

Призначення платежу: за участь у конференції ПІБ 

(обов’язково вказати прізвище автора матеріалів). 

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей: 

 обсяг до 3 повних сторінок; 

 шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5; 

 параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), 

 орієнтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. 

 сторінки без нумерації. 

 параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм, 

відступи зліва і справа – 0 мм. 

текст набирається без переносів, на всю ширину 

сторінки. Необхідно використовувати однотипні лапки 

(“….”); здійснюючи набір тесту, варто розрізняти 

символи дефісу (-), тире (–); у лівому куті – шифр 

УДК. У правому – ініціали та прізвище автора, 

науковий ступінь, вчене звання, у дужках – 

навчальний заклад. Через інтервал великими літерами 

напівжирним шрифтом по центру подається назва 

матеріалів. Через інтервал – текст. 

 

Зразок оформлення заявки 

Просимо внести до порядку денного конференції 

доповідь: 

Прізвище, 

ім’я та 

по-

батькові 

автора 

Тема 

доповіді 

Місце 

роботи 

(навч. 

заклад, 

факультет, 

кафедра, 

посада) 

Домашня 

адреса, 

контактний 

телефон,  

e-mail 

    

 

Місце проведення конференції: 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет (заїзд, реєстрація учасників конференції): 

просп. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 

Запорізька обл., Україна, 72312 

Оздоровчий комплекс «Салют»  
(пленарне засідання, робота секцій, підбиття 

підсумків) 

вул. Калініна, 66, смт Кирилівка, Якимівський р-н, 

Запорізька обл., Україна.  

Проживання та харчування учасників конференції: 

Оздоровчий комплекс «Салют»  

До Ваших послуг: спальний корпус на березі 

Азовського моря – сучасний 7-поверховий будинок із 

ліфтом, 2, 3 і 4-місні номери.  

Учасники конференції самостійно сплачують 
проживання та харчування (за добу): 

номер напівлюкс – 120  грн.  

номер стандарт – 100 грн. 

харчування – 150 грн.  

 Організаційний внесок, який вноситься при 

реєстрації, становить – 250 грн. (культурна 

програма конференції). 
Контрольні дати 

11 вересня 2017 р. (понеділок) 

8
00

-10
00

 – заїзд, реєстрація учасників конференції
 

(вестибюль навчального корпусу № 1); 


