Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет

Шановні студенти та молоді науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ
Всеукраїнській науково–практичній конференції
студентів та молодих науковців „Прикладні
аспекти інформаційного забезпечення та
обґрунтування технічних і управлінських
рішень”.
Конференція відбудеться 16 травня 2019 року
у Рівненському державному гуманітарному
університеті (адреса: м. Рівне, вул. Пластова, 31).
Планується робота за такими напрямами:

Інформаційне повідомлення

ІІІ Всеукраїнська
науково–практична конференція
здобувачів вищої освіти та молодих
науковців
„Прикладні аспекти
інформаційного забезпечення та
обґрунтування технічних і
управлінських рішень”

Рівне
16 травня 2019 року

Секція
І.
Економічне
обґрунтування
управлінських рішень:
– основні проблеми розвитку національної
економіки;
– сучасні дослідження у сфері фінансів, обліку,
економічного аналізу та моделювання;
– актуальні
проблеми
економічної
теорії,
менеджменту та маркетингу;
– економіка
та
управління
національним
господарством;
– економіка та управління підприємствами;
– сучасні технології управління;
– управління трудовими ресурсами.
Секція ІI. Інформаційні технології та системи в
управлінні організацій:
– документно-інформаційні
ресурси
сфери
управління;
– ресурси
інформаційного
забезпечення
господарської діяльності;
– міжнародний та вітчизняний досвід з трансферу
знань та інформаційних технологій;
– інформаційні технології та системи прийняття
управлінських рішень.
Секція ІІI.
Математичне
моделювання
економічних, технічних, соціальних процесів та
систем:
– математичне моделювання процесів і систем в
соціокультурній сфері, техніці, освіті та економіці;
– математичні методи в економіці.

Секція ІV. Розробка та впровадження прикладного
програмного забезпечення:
– розробка і використання прикладного програмного
забезпечення та комп’ютерних моделей в різних
сферах діяльності;
– методи, засоби і технології розробки інформаційних
систем.
Секція V. Інформатизація освітніх процесів:
 моделювання систем освіти і освітніх середовищ;
 теоретико-методичні засади створення і розвитку
освітніх інформаційних систем і засобів навчання;
 дослідження розвитку психолого-педагогічних засад
і методів навчання на основі інформаційнокомунікаційних технологій.
Секція VI. Актуальні проблеми фахової підготовки
менеджерів інформаційної діяльності:
 актуальні проблеми фахової підготовки менеджерів
інформаційної діяльності;
 стратегії
розвитку
електронного
культурноосвітнього простору;
 прикладні соціально-комунікаційні технології.
Умови участі в конференції:
Бажаючим взяти участь у роботі конференції
необхідно надіслати в оргкомітет до 24 квітня 2019
року:
– Заявку на участь у конференції (додаток 1) та тези
доповіді обсягом до 2-ох сторінок (додаток 2)
надіслати на e-mail: batishkina@gmail.com;
– Рецензію наукового керівника чи рекомендацію
кафедри (якщо науковий керівник буде співавтором
наукової публікації, то рецензія чи рекомендація не
обов’язкова);
– Оргвнесок у розмірі 35 грн. необхідно оплатити
після отримання повідомлення про прийняття тез до
друку і включення до програми роботи конференції
(надіслати копію квитанції).
– Організаційний внесок включає в себе підготовку
електронного збірника матеріалів конференції,
організаційні витрати, вартість інформаційних
матеріалів конференції.

Додаток 1
Заявка на участь у ІІI Всеукраїнській
науково–практичній конференції
здобувачів вищої освіти та молодих науковців
„Прикладні аспекти інформаційного забезпечення
та обґрунтування технічних і управлінських
рішень”
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА (ДО 35 РОКІВ)
Прізвище, ім'я, по батькові
Дата народження
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний
заклад (повна назва)
Посада (здобувач вищої освіти,
здобувач ступеня PhD, вчитель,
психолог, викладач, доцент,
професор тощо)
Назва доповіді
Тематичний напрям (№ та назва)
Е-mail
Телефон
Адреса
Форма участі (очна, заочна)
Потреба в житлі (гуртожиток,
готель)
Потреба в офіційному листізапрошенні

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний
заклад (повна назва)
Посада
Е-mail:
Телефон

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Текст доповіді (1–2 повні сторінки)
друкується на білих аркушах формату А4 з однієї
сторони через інтервал 1.2, шрифт Times New
Roman, кегль 12 пт, береги: верхній, нижній,
лівий, правий по 2,5 см. Скановані малюнки
виконувати з роздільною здатністю не менше
300dpi. Електронні варіанти тез записувати у
форматі „*.doc” (Word 97–2016), назва файла
повинна містити прізвище автора та номер обраної
секції. Рисунки потрібно також записати
окремими файлами у форматі „.jpg”.
Посилання на використані джерела подаються
у квадратних дужках (наприклад: [3, с. 314]).
Список використаних джерел повинен бути
складений з дотриманням правил Держстандарту.
Тези доповідей не підлягають додатковому
редагуванню, тому мають бути ретельно
перевірені. Матеріали зі значними стилістичними,
граматичними,
орфографічними
помилками
будуть відхилені.

Додаток 2
Зразок оформлення тез доповіді
НАЗВА ДОПОВІДІ
Прізвище, ініціали, посада доповідача
Прізвище, ініціали, вчений ступінь, посада керівника
Навчальний заклад
Текст доповіді ...........

Оргкомітет конференції:
Постоловський Руслан Михайлович – к. і. н., проф.
– голова оргкомітету;
Дейнега Олександр Вікторович – д. е. н., проф.
– заступник голови оргкомітету;
Батишкіна Юлія Валеріївна – к. т. н., доц.
– заступник голови оргкомітету;
Бомба Андрій Ярославович – д. т. н., проф.;
Войтович Ігор Станіславович – д. п. н., проф.;
Петрівський Ярослав Борисович – д. т. н., проф.;
Сяський Андрій Олексійович – д. т. н., проф.;
Юськів Богдан Миколайович – д. політ. н., проф.;
Юхименко-Назарук Ірина Анатоліївна – д. е. н., проф.;
Бабич Степанія Михайлівна – к. т. н., доц.;
Барановський Сергій Віталійович – к. т. н., доц.;
Микитин Тарас Миронович – к. т. н., доц.;
Мороз Ігор Петрович – к. т. н., доц.;
Музичук Катерина Петрівна – к. т. н., доц.;
Павлова Наталія Степанівна – к. пед. н., доц.;
Сілкова Галина Василівна – к. пед. н., доц.;
Стрільчук Руслан Миколайович – к. е. н., доц.;
Тимощук Олександр Станіславович – к. пед. н., доц.;
Хижнякова Надія Олександрівна – к. е. н., доц.;
Биков Олександр Володимирович – здобувач вищої
освіти V курсу історико-соціологічного факультету.

Список використаних джерел
1.
2.

Робочі мови конференції: українська,
англійська.

Матеріали надсилати на адресу:
33028, м.Рівне, вул.Пластова, 31, каб.306,
Батишкіній Юлії Валеріївні
e-mail: batishkina@gmail.com
тел. для довідок: (067) 362–64–28

