
Заявка 

на участь у ІІ Міжвузівській студентській 

науково-практичній конференції 

„Актуальні тенденції економічного 

розвитку України в сучасних умовах“ 

 

Прізвище_______________________________ 

ім'я ___________________________________ 

по батькові _____________________________ 

Контактний телефон_____________________ 

Електронна адреса_______________________ 

Повна назва закладу освіти, який представляє 

учасник – факультет (відділення), 

групу__________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

Секція (вказати обов’язково) ______________ 

_______________________________________ 

Назва доповіді __________________________ 

_______________________________________ 

ПІБ керівника науково-дослідницької роботи 

(повністю)_____________________________ 

_______________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

керівника ______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Для участі у конференції 

необхідно до 31 березня 2021 р. (включно) 

надіслати на електронну адресу оргкомітету 

economzhatk@ukr.net: 

• текст тез доповіді, оформлений згідно з 

вимогами; 

• заявку на участь у конференції. 
Назви файлів повинні містити прізвище 

першого автора, наприклад, для тез доповіді – 

(Кушнір_Тези; Кушнір_Заявка).  
 

Про прийняття тез до друку і включення їх до 

програми конференції буде повідомлено протягом 

двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, 
відправте роботу повторно або з’ясуйте питання 

про отримання Вашого листа Оргкомітетом по 

телефону у контактної особи.  

 

Збірник тез конференції планується 

розіслати до 01 травня 2021 р. усім 

учасникам конференції на електронну адресу 

 

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. 

Передбачається заочна форма участі. 

 

 

Місце проведення конференції: 

Житомирський агротехнічний коледж,  

м. Житомир, вул. Покровська (колишня 

Щорса), 96. 

 

 

Контактна особа:  

Головач  Катерина Сергіївна 

Тел: +380968315773 

Електронна пошта: economzhatk@ukr.net 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ 

КОЛЕДЖ 

Циклова комісія 

обліково-економічних дисциплін 

       
 

 
 

Шановні студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

 

ІІ Міжвузівської студентської 

науково-практичної конференції 

„Актуальні тенденції економічного 

розвитку України в сучасних умовах“ 
 

 

01 квітня 2021 р. 
 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

• обсяг тез доповідей до 3 сторінок 

(включно) у текстовому редакторі 

Microsoft Word, у вигляді файлу з 

розширенням *.doc або *.docх 

А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; 

• всі поля – 20 мм; 

• шрифт–TimesNewRoman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – 

Normal; 

• на першому рядку зверху в правому 

кутку вказуються дані про виконавця 

(ПІБ, навчальний заклад, відділення, 

група) та його наукового керівника (ПІБ, 

посада). Далі, по центру, жирним 

шрифтом вказують назву тез доповіді, 

після чого подається текст; 

• список використаних джерел 

розміщується наприкінці тексту у 

алфавітному порядку і оформлюється 

згідно з ДСТУ 8302:2015; 

• посилання по тексту розміщують у 

квадратних дужках (приклад [4, с.76]);  

• сторінки не нумеруються. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, російська, англійська. 

 

ТЕЗИ ДРУКУЮТЬСЯ В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Іванов І. І., студент 3-го курсу економічного 

відділення, спеціальність «Економіка», 

Житомирський агротехнічний коледж 

Науковий керівник – Іванова А. О., викладач 

вищої категорії, викладач-методист  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Текст (постановка проблеми; виклад основного 

матеріалу досліджень; висновки) 
 

Список використаних джерел 

 

1. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / за 

заг. ред. І.В Сіменко, Т.Д Косової. К. : Центр учбової 

літератури, 2013. 384 с.  

 

 

РОБОТА БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА 

СЕКЦІЯМИ: 

 

1. Економіка: теоретичні та практичні 

аспекти. 

2. Міжнародні економічні відносини. 

3. Фінанси, банківська справа та страхування. 

4. Облік, оподаткування і аудит. 

5. Маркетинг, менеджмент, туризм. 

6. Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. 

7. Моделювання та інноваційні технології в 

економічній сфері. 

 

 

Чекаємо на Вашу участь у Конференції!!! 
 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету: 

Тимошенко М. М. – доктор економічних 

наук, директор Житомирського 

агротехнічного коледжу. 

Співголова: 

Можарівська І. М. – заступник директора з 

навчально-методичної роботи; кандидат 

педагогічних наук. 

Члени оргкомітету:  

Остапчук Т. П. – доктор економічних наук, 

професор, завідувачка кафедри менеджменту 

і підприємництва Державного університету 

«Житомирська політехніка»; 

Осовська Г. В. – кандидат економічних наук, 

професор, завідувачка кафедри управління та 

адміністрування Житомирського інституту 

міжрегіональної академії управління 

персоналом; 

Цибульський В. О. – кандидат економічних 

наук, власник ФГ «Еліта-хміль» с. Рея 

Бердичівського району; 

Муляр Т. С. – кандидат економічних наук, 

доцент, завідувачка економічного відділення; 

Магнушевська Т. М. – голова циклової комісії 

обліково-економічних дисциплін, викладач 

спеціальних економічних дисциплін 

відділення, викладач вищої категорії; 

Секретаріат:  

Головач К. С. – кандидат економічних наук, 

викладач спеціальних економічних 

дисциплін; 

Левченко О. Ф. – викладач спеціальних 

економічних дисциплін, викладач вищої 

категорії.  

 


