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Шановні колеги!
Повідомляємо, що в ДВНЗ
«Маріупольський будівельний коледж»
27 квітня 2016 року відбудеться
наукова конференція для творчої
молоді Маріуполя.
Запрошуємо
студентів
вищих
навчальних
закладів
1-2
рівнів
акредитації, учнів професійних ліцеїв та
загальноосвітніх навчальних закладів
Маріупольського регіону взяти участь у
конференції.

Мова конференції: українська, російська.
Порядок роботи конференції:

12.00 - 12.30 – реєстрація
учасників конференції;
12.30 – 14.30 – відкриття
конференції,
засідання
секцій;
14.30 - 15.00 - підбиття
підсумків
роботи,
нагородження
учасників
конференції.

Мета конференції:
 розкриття
інтелектуального
потенціалу студентів, учнів та
школярів; створення цілісної
скоординованої
системи
з
виявлення, розвитку, підтримки і
стимулювання
талановитої
молоді;
 об’єднання
широкого
кола
студентів і старшокласників на
основі спільного інтересу до
науки;
 формування дослідника, здатного
до
творчого
мислення,
самостійного пошуку шляхів
вирішення актуальних проблем;
 підвищення професійного рівня
підготовки молодих фахівців.

Напрями роботи конференції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фізика, хімія.
Інформатика, математика.
Економіка.
Гуманітарні науки.
Будівництво.
Геодезія.
Матеріалознавство.
Фізичне виховання та здоровий
спосіб життя.

Учасникам конференції необхідно
надати в електронному вигляді
такі матеріали:
1. ТЕЗИ ДОПОВІДІ. Назву доповіді

друкувати великими літерами посередині
сторінки. Нижче у правій частині
сторінки вказати: ПІБ автора (студента,
учня, школяра); ПІБ керівника; назву
навчального закладу. Далі подати виклад
тез.
Параметри друку: редактор Word, тип
шрифту - Times New Roman, розмір
шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5;
ліворуч залишити вільний берег у 30 мм,
праворуч – 10 мм, верхній і нижній –
25 мм.
Обсяг тез: 1,5-2 сторінки формату А4.

2. ЗАЯВКУ на участь за формою:
ПІБ учасника конференції
ПІБ керівника
(викладача/вчителя, під
керівництвом якого
виконано роботу)
Напрям роботи
Назва доповіді
Назва та адреса
навчального закладу
Контактний телефон
E-mail
Чи є потреба у збірнику
тез?
Збірник тез (за бажанням учасників)
надсилається на електронну адресу.

Матеріали для конференції
надсилати електронною поштою
на адресу:
e-mail: msklabvt@gmail.com
Терміни подачі документів:

1. Заявка – 08.04.2016
2. Тези – 15.04.2016
3.Роботи для заочного оцінювання
незалежним журі – 20.04.2016

Контактна інформація:

Адреса: просп. Ленінградський, 90
Телефони:
(0629) 58-25-32, 58-37-54, 58-35-30,
068-309-02-02
Сайт коледжу:
http://msk.edu.ua

Оргкомітет конференції:

Зубкова Олена Петрівна, заступник
директора ДВНЗ «МБК»
Тел. 067 80 40 670
Аносова Алла Вікторівна, методист
ДВНЗ «МБК»
Тел. 067 452 00 42
Шурхаленко Тетяна Володимирівна,
координатор, викладач ДВНЗ «МБК»
Тел. 098 028 93 93

Державний

вищий

навчальний

заклад

"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ" –

вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що з
1969 року проводить освітню діяльність, пов’язану з
наданням вищої освіти освітньо-кваліфікаційного
рівня «Молодший спеціаліст».
Згідно з наказом № 43 (від 30.11.2007 р.)
Української державної будівельної корпорації
«Укрбуд» Маріупольський будівельний технікум було
перейменовано на Державний вищий навчальний
заклад «Маріупольський будівельний коледж».
Заснований на державній формі власності,
коледж має відповідний рівень кадрового і
матеріально-технічного забезпечення.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
6 квітня 2011 року № 283-р Маріупольський
будівельний коледж було передано до Міністерства
освіти і науки України для безпосереднього
підпорядкування.
Коледж є одним з базових на Україні ВНЗ
будівельного профілю, що готує спеціалістів для
галузі будівництва та будівельної індустрії.
Маріупольський будівельний коледж - сучасний
конкурентоспроможний
вищий
навчальний
заклад, що здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за
такими спеціальностями:
192 «Будівництво та цивільна інженерія»:
- спеціалізація «Будівництво та експлуатація
будівель і споруд»;
- спеціалізація «Опорядження будівель і споруд
та будівельний дизайн»;
- спеціалізація «Виготовлення будівельних
деталей і конструкцій».
193 «Геодезія та землеустрій»:
спеціалізація
«Геодезичні
роботи
та
експлуатація геодезичного обладнання».
274 «Автомобільний транспорт»:
спеціалізація «Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів».
275 «Транспортні технології (автомобільний
транспорт)»:
спеціалізація «Організація та регулювання
дорожнього руху».
071 «Облік і оподаткування»:
спеціалізація «Бухгалтерський облік».
072 «Фінанси,
банківська
справа
та
страхування»:
спеціалізація «Фінанси і кредит».

