Конкурс наукових робіт
Для участі у конкурсі приймаються наукові роботи студентів
економічних та технічних спеціальностей І-V курсів, а також учнів
загальноосвітніх навчальних закладів за такими напрямами:
- актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та маркетингу;
- проблеми сучасної підприємницької діяльності в Україні;
- гуманітарні проблеми сучасності;
- фізика і екологія;
- науки про землю;
- хімія: майбутнє та перспективи;
- іноземні мови.
Члени конкурсної комісії:
Горіна Г.О. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму;
Волошина С.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі;
Слободянюк Н.О. - д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи;
Приймак Н.С. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного
адміністрування;
Шульженко І.В. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри гуманітарних і правових дисциплін;
Горяйнова Ю.А. – к.т.н., доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і
ресторанної справи;
Возняк А.В. – к.т.н., завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання;
Остапенко С.А. – к.пед.н., завідувач кафедри іноземної філології та перекладу;
Романуха О.М. – к.іст.н., доцент кафедри українознавства.
Заявка учасника конкурсу оформлюється окремим документом, назва якого повинна
співпадати із ПІБ учасника (наприклад Ivanov_zayavka.doc).
Форма заявки учасника конкурсу
ПІБ учасника
Місце навчання (роботи)
ПІБ наукового керівника, посада
Тема конкурсної роботи
Домашня адреса учасника, телефон
Електронна адреса

Обсяг конкурсної роботи до 5 повних сторінок. Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді
єдиного об’єкту. Формули – зроблені за допомогою редактора формул Equation. Список
літератури – не більше 5 джерел. Поля – усі 2 см; шрифт Times New Roman, 14; інтервал 1,5;
абзацний відступ 1,25. Назва роботи повинна співпадати із ПІБ учасника (наприклад
Ivanov_konkurs.doc). Заявки приймаються до 10.03.2019 року. Заявки подавати на
електронну адресу: ikarabaza7@gmail.com
Участь у конкурсі та подача конкурсних робіт безкоштовна для всіх учасників.
Робочі мови заходу: українська, російська, англійська.

Конкурс наукових робіт відбудеться 14.03.2019 року з 9.00 до 13.00.
За адресою: вул. Трамвайна, 16
Координатор проекту (в робочі дні 900 -1700 ): 096 87 044 91–Карабаза Ірина Анатоліївна

