
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ - 

 

Малий конференц-зал Таврійського державного 

агротехнологічного університету   

(м. Мелітополь, проспект Богдана 

Хмельницького, 18, ) 

 

За додатковою інформацією просимо 

звертатись за телефонами/viber  

(097) 9943364  

або за електронними адресами: 

anastasiia.konovalenko@tsatu.edu.ua 

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 

передбачає такі заходи:  

 

10-00  – реєстрація учасників форуму 

10-30  – відкриття форуму та пленарне 

засідання 

11-30  – робота секцій 

12-40  – перерва на каву-брейк (у перерві на 

гостей очікують цікаві заходи та 

корисні майстер-класи) 

13-20  – нагородження учасників та закриття 

форуму 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ! 
Запрошуємо талановиту учнівську молодь до 

участі у Першому Таврійському молодіжному 

форумі «Melite-2018», який відбудеться 10 

листопада 2018 року у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті м. Мелітополь. 

Метою заходу є обговорення широкого кола 

актуальних питань та залучення молоді до процесу 

визначення перспективних напрямів розвитку 

регіону. 

За результатами Форуму учасники та наукові 

керівники отримають сертифікати, а найкращі 

доповідачі отримають подарунки від спонсорів 

заходу. Навчальний заклад, який підготує для участі 

10 або більше осіб, отримає подяку. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова оргкомітету: 

Ортіна Г.В. – завідуюча кафедрою публічного 

управління, адміністрування та права, д.н.держ.упр., 

доцент; 

Члени оргкомітету: 

Карман С.В. – декан факультету економіки та 

бізнесу, к.е.н. доцент; 

Легеза Д.Г. – завідуюча кафедрою маркетингу 

ТДАТУ, д.е.н., доцент. 

Болтянська Л.О. – завідуюча кафедрою 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

к.е.н., доцент; 

Голуб Н.О. – завідуюча кафедрою обліку та 

оподаткування, к.е.н., доцент; 

Андрєєва Л.О. – доцент  кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, к.е.н.; 

Сахно Л.А. – к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування; 

Коноваленко А.С. – ст. викладач кафедри 

маркетингу, к.е.н.; 

Вороніна Ю.Є. – ст. викладач кафедри публічного 

управління, адміністрування та права, к.н.держ.упр.; 

Демко В.С. – викладач кафедри економіки та 

туризму.  

 

РОБОЧІ МОВИ 
українська, російська 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ 
1. Стиль життя та потреби молоді 

2. Погляд молоді на розвиток держави 

3. Підприємництво та молодіжні ініціативи 

4. Економічна освіта молоді: проблеми та 

перспективи 

5. Погляд молоді на формування туристичного 

іміджу держави 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У ФОРУМІ 
Необхідно до 7 листопада 2018 р. надіслати в 

електронному вигляді на електронну адресу 

anastasiia.konovalenko@tsatu.edu.ua такі 

матеріали: 

1. Тези доповіді (у назві файлу вказати номер 

напряму, прізвище й ініціали автора. Наприклад, 

4-Петренко О.С.); 

2. Заявку на участь. 

Увага!  

Всі файли повинні бути оформлені у форматі .docx 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

Прізвище______________________________ 

Ім’я ___________________________________  

По батькові ____________________________ 

Навчальний заклад______________________ 

Клас___________________________________ 

Телефон_______________________________ 

E-mail_________________________________ 

Обраний напрям ________________________ 

Тема доповіді ___________________________ 

________________________________________ 

Відомості про наукового керівника (вчитель-

предметник) 

Прізвище ______________________________ 

Імя ___________________________________ 

По батькові ____________________________ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
1. Обсяг до 2-х сторінок формату А4 (297х210 

мм), орієнтація – книжкова 

2. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 

мм. Шрифт – Times New Roman, кегель-12, 

міжрядковий інтервал-1,5, стиль Normal, 

абзацний відступ – 10 мм 

3. Посилання оформлюються в квадратних 

дужках, список літератури оформлюють у кінці 

тексту відповідно до встановлених вимог. 

Джерела розміщуються у порядку появи 

посилань у тексті. 

4. Переноси не допускаються 

5. Доповідь має бути актуальною, містити 

результати самостійного дослідження, тези 

написані за правилами правопису. Окремим 

абзацом наприкінці тез необхідно надати 

практичні рекомендації за темою дослідження. 

Редакційна колегія залишає за собою право 

часткового редагування або відхилення матеріалу, 

який виконаний та оформлений з порушенням 

зазначених вимог! 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ВЛПИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СТИЛЬ 

СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ  

Іванова І.Р. 

ЗОШ №4 м.Мелітополя 

Науковий керівник – Богданова З.М. 

 

Однією з соціальних потреб людини є 

потреба у спілкуванні [1]. Сучасні Інтернет-

сервіси забезпечують користувачів усіма 

можливими інструментами для спілкування 

одне з одним – відео, чати, зображення, музика, 

блоги, форуми тощо.  

Рекомендації: 

Література 

1. … 


