
Вимоги до оформлення  доповідей 
• Обсяг  2-4   сторінки формату А-4; 

• MS Word: шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт; 

• 1,5 міжрядковий інтервал; 

• абзац відступ – 1,25 cм; усі поля – 2 cм; 

• таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою 

табличного редактора (слово «таблиця» пишеться з великої 

літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка); 

• підписи розміщуються під рисунком (рис.1 в тексті; Рис.1. – 

в назві); 

• формули виконуються в редакторі Microsoft Equation. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:  

- напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; 

- назва тез доповіді  (великі літери, шрифт – напівжирний);  

- прізвище та ініціали автора (не більше двох), відділення, 

спеціальність, курс; 

- назва навчального закладу;  

- науковий керівник (посада, науковий ступінь, звання, ПІП) 

- текст; 

– список літератури.  

Зразок оформлення тез 

Секція: економіка та управління підприємством 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 

 

Коваленко М.П., економічне відділення,  

спеціальність «Бухгалтерський облік», ІІІ курс 

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». 

Науковий керівник – викладач, к.е.н. Тихонова І.К. 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст [1, 115].  

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Савченко О.П. Проблеми державного забезпечення в 
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• Сторінки не нумеруються.  

• Використана література (без повторів) оформляється  

відповідно до  чинних вимог.  
Тези, що не відповідають зазначеним вимогам 

та надіслані пізніше вказаного терміну, не 
розглядаються! 

Відповідальність за зміст тез доповіді, а також 
за наявність орфографічних, граматичних, 
стилістичних, смислових та інших помилок несе 
автор. 

ЗАЯВКА 

 

на участь у V Міжвузівській  студентській 

науково-практичній конференції  

 

«Актуальні питання економіки, обліку, 

фінансів  та оцінки майна і майнових прав в 

Україні»  

 
Автор (ПІП повністю, відділення, спеціальність, курс)    

Науковий керівник (науковий ступінь, звання, посада, 

ПІП) 

Назва і адреса навчального закладу (телефон, факс, е-

mаil)  

Тема доповіді___________________________________ 

Назва  напрямку конференції_____________________ 

Контактний телефон (обов’язково)________________ 

Електронна адреса (обов’язково)__________________ 

Потреба у технічних засобах (вказати яких саме) 

Форма участі: 

 доповідь_______________________________ 

 візьму участь як слухач__________________ 

 приїзд не планую _______________________ 

Кількість учасників_____________________________ 

 

Примітка. Під учасниками розуміємо студента 

(автора) та наукового керівника. 

 

 

Заявку та тези необхідно надіслати  

до 10 березня 2016 р. 

Адреса оргкомітету: 08200, Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9,  ВП НУБіП України 

«Ірпінський економічний коледж», циклова 

комісія облікових дисциплін та циклова комісія 

фінансово-економічних дисциплін. 

Контактні телефони: 093-582-78-63, 

                                                  066-781-82-08. 

Електронна пошта: E-mаil irpincollege@gmail.com 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН,  

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Міжвузівська студентська 

науково-практична конференція  

«Актуальні питання економіки, 

обліку,  фінансів та оцінки 

майна і майнових прав в 

Україні»  
 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

 

24 березня  2016 р. 

 

 

 

м. Ірпінь



Шановні колеги! 

Адміністрація ВП НУБіП України  

«Ірпінський економічний коледж», 

економічне відділення,  

циклова комісія облікових дисциплін та 

циклова комісія фінансово-економічних 

дисциплін 

запрошують Вас взяти участь  

у V Міжвузівській студентській науково-

практичній конференції 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Актуальні питання економіки, обліку,  

фінансів  та оцінки майна і майнових 

прав в  Україні», 
яка відбудеться  24 березня 2016 р. 

 

Організаційний комітет: 

Голова:  

Михайлов С.І. – директор Ірпінського економічного 

коледжу, к.е.н., доцент 

 

Заступник  голови: 

Ільченко Н.В. – заступник директора з 

навчальної роботи 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Краєвський В.М. – к.е.н., доцент кафедри 

обліку, аналізу та аудиту  НУБіП України 

Морозюк Н.В. – к.е.н., доцент, голова Ради 

молодих вчених НДІ економіки і менеджменту 

Литвинець Ю.І. – к.е.н., голова циклової комісії 

облікових дисциплін 

Пісковець О.В. - к.е.н., викладач 

Сова В.М. – завідувач економічного відділення  

Гурська Л.Л. – голова циклової комісії 

фінансово-економічних дисциплін 

Погоріла О.І.  – методист 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1. Економіка та  управління підприємством. 

2. Бухгалтерський облік та аудит. 

3. Оподаткування та бюджетна система. 

4. Фінанси, грошовий обіг  та  кредит.  

5. Оцінка  майна і майнових прав. 

 

Умови участі у V Міжвузівській студентській 

науково-практичній конференції 

 

До 10 березня (включно) необхідно надіслати на 

електронну адресу  irpincollege@gmail.com 

матеріали: 

 

- заявку на участь у конференції (зразок 

додається); 

- тези доповіді, оформлені відповідно до 

вимог. 

 

 

Учась у конференції є безкоштовною.  

 

Зразок оформлення назви електронних файлів: 

Іванов_І.І._тези,  

Іванов_І.І._заявка 

 

Після отримання матеріалів  Оргкомітет 

протягом двох днів відправляє на адресу 

учасника лист – підтвердження. Прохання до 

учасників, які не    отримали підтвердження, 

продублювати заявку ще раз. 

За результатами конференції буде сформовано 

електронний збірник матеріалів конференції, 

який буде розміщений на сайті коледжу за 

адресою: iek.irpin.com 

 

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА СПІВПРАЦЮ 

РЕЄСТРАЦІЯ 

 

V Міжвузівська студентська науково-практична 

конференція відбудеться у приміщенні ВП НУБіП 

України «Ірпінський економічний коледж» за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, корпус 2, 

аудиторія 32. 

 

10.00-11.50 - Відкриття конференції, виступи 

учасників конференції 

11.50-12.00 - Фотографування учасників 

конференції 

12.00-12.30 – Брейк - кава 

12.30-15.30 - Виступи учасників конференції 

15.30-16.00 - Підведення підсумків 
 

 

ПРОЇЗД 

 

Від ст. метро «Святошин» (м. Київ) 

електропоїздом до ст.   Ірпінь  (20 хв.). 

Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) 

маршрутним таксі № 420 до  зупинки  «вул. 

Гагаріна» (30 хв.). 

 

 

Відповіді на питання щодо проведення 

 V Міжвузівської студентської науково-

практичної конференції  

 Ви можете отримати  за телефонами: 

                                  

 

        Литвинець Юлія Ігорівна - 093-582-78-63 

Гурська Лариса Леонідівна - 066-781-82-08 

 

 


