Конкурс творчих робіт на фінансову тематику
Шановні школярі!
Запрошуємо Вас написати твір-роздум на одну із запропонованих тем та отримати приз:
1. Дитяча банківська картка – це здорово!
2. Кредити в житті сучасної людини
3. Соціальна відповідальність бізнесу в м. Кривий Ріг
4. Страхування в сучасному світі
5. Чи становить малий бізнес основу нашої економіки?
6. Криптовалюти як основа до створення єдиного світового засобу фінансових розрахунків
7. Фінансові відносини у соціальних мережах (Instagram, Facebook тощо)
8. Онлайн-банкінг як ефективний засіб для ведення своїх фінансових операцій
9. Ринок цінних паперів: шлях до багатства або до банкрутства
10. Складання бюджету родини – це ефективний механізм для контролю своїх фінансів

Учасники конкурсу творчих робіт будуть нагороджені цінними подарунками та
сертифікатами
Робочі мови творів-роздумів: українська або Вимоги щодо оформлення матеріалів:
англійська
1.Обсяг роботи від 10 і до 20 сторінок.
Критерії оцінювання:
2.Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
3. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
 перспективність ідеї;
4. Міжрядковий інтервал – 1,5.
 новизна;
5. Абзацний відступ – 1,25 см.
 стилістика та логіка викладання
6. Вирівнювання по ширині.
матеріалу;
7.Роботи
можуть
бути
доповненні
 креативність.
ілюстраціями, рисунками та таблицями.
Члени конкурсної комісії:
Слободянюк Н.О. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи;
Нєізвестна О.В. – к.е.н., доцент, в.о. директора інституту економіки і підприємництва;
Гудзь Ю.Ф. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи.
Форма анкети учасника конкурсу
Прізвище Ім’я По-батькові
Клас або група (Наприклад: 9-А клас)
Назва навчального закладу чи іншої установи (повністю)
Телефон для зв’язку
Електрона адреса (e-mail)
Назва твору
Назва файлу та анкета учасника має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів
учасника творчих робіт. Наприклад: Tvir_Petrov; Anketa_Petrov.
Особи, зацікавлені взяти участь у конкурсі творчих робіт, мають надіслати електронною
поштою до організаційного комітету з 11 по 05 березня 2019 року (включно) документ з творомроздумом та анкету учасника на адресу: yankovskiy@donnuet.edu.ua
Відповідальний секретар оргкомітету - Янковський Валерій Андрійович
тел. 066-511-50-20
Конкурс наукових робіт відбудеться 14.03.2019 року з 9.00 до 13.00.
За адресою: вул. Трамвайна, 16

