
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, що відповідає 

вимогам ВАК України). 
 

Приклад оформлення тез: 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у інтернет-конференції 

«Моя професія землевпорядник – 

історія, сучасність, майбутнє» 

(30 квітня 2015 р.) 

1. Прізвище – ___________________________ 

2. Ім’я – ________________________________ 

3. По батькові учасника –  ________________ 

4. Місце навчання (повністю): ____________  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

5. Факультет (відділення):________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

6. Спеціальність_________________________  

7. Група________________________________ 

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  

25 квітня 2015 р. 
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У кожній країні світу формування 

земельних відносин пройшло довгий і тернистий 

шлях розвитку [1].  
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Шановні колеги! 
Рівненський державний аграрний коледж 

Технічне відділення 

Спеціальність «Землевпорядкування» 

запрошують Вас взяти участь 

у Всеукраїнській 

 інтернет-конференції 

«Моя професія землевпорядник – 

історія, сучасність, майбутнє», 

яка відбудеться 30 квітня 2015 р. 
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комісії землевпорядних дисциплін РДАК 
 

Лагоднюк Р.А. – завідувач Регіонального 
навчально-практичного центру із 
землевпорядкування, викладач землевпорядних 
спецдисциплін РДАК 

 

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

Бусленко Г.М.. – викладач-методист, 
викладач землевпорядних дисциплін РДАК 
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 Кийко Н.М. – викладач першої категорії, 
викладач землевпорядних дисциплін РДАК 

 

Рудько О.М. – викладач другої категорії, 
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Шевчук Л.І. – лаборант лабораторії 
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РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

СЕКЦІЯ 1. Історія професії та 

дисциплін: 

 історія професії та дисциплін; 

 видатні та відомі науковці, 

особистості землевпорядної 

галузі. 

 

СЕКЦІЯ 2. Сучасні аспекти 

професії: 

 земельні ресурси України та 

проблеми їх використання; 

 будні землевпорядника; 

 новітні технології в професії. 

 

СЕКЦІЯ 3. Європейські 

орієнтири: 

 досвід зарубіжних країн у 

земельних відносинах; 

 Що можна запозичити? 

 Чи знімати мораторій? 

 Актуальне інтерв’ю. 
 

СЕКЦІЯ 4. Конкурс реклами 

навчальних дисциплін. 
(матеріали подаються у формі: буклет, 

відеосюжет (до 3 хв.), фотозвіт 

(формат А4), мультимедійна 

презентація) 

 

Умови участі у конференції 

Термін подання заявок  та тез – до 

25 квітня 2015 р. 

Для включення тез до збірника 

необхідно відправити на електронну 

пошту оргкомітету  mlhome@ukr.net: 

− заявку на участь у роботі 

конференції; 

− файл з текстом тез.  

 

За результатами інтернет-конференції 

буде видане електронне видання в 

форматі рdf  і розміщене на сайті «Моя 

маленька Батьківщина».  

 http://mlhome.at.ua/ 

 

Авторам здійснюватиметься розсилка 

електронною поштою 

Участь – безкоштовна!!! 

Заявка заповнюється до кожної 

статті! 

Адреса оргкомітету: 33000, м. Рівне, 

вул. Дубенська, 37,  Землевпорядне 

відділення Рівненського державного 

аграрного коледжу. 

Контактний телефон: 096-792-87-59 

Шевчук Лілія 

Електронна пошта:  mlhome@ukr.net  

 

Робочі мови інтернет-конференції: 

українська, російська. 

 

Надходження до оргкомітету 

матеріалів електронною поштою можна 

перевірити за тел.: 096-792-87-59 

(Шевчук Лілія Ігорівна). 

Електронний лист повинен мати тему 

„Конференція-2015”. Текст тез та заявка 

на участь надсилаються окремими 

файлами (наприклад, Тези–Іванов І.І., 

Заявка–Іванов І.І.).   
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