
 
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем 

 

 

 

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені! 

 

Колектив кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ запрошує Вас взяти участь у Міжвузівському студентському вебінарі «Інноваційні та інформаційні технології в 

бізнесі та освіті», який відбудеться 21 жовтня 2015 р. в режимі on-line на платформі WizIQ. 
 

Запрошуємо Вас до обговорення економічних, технічних та методичних проблем, що виникають при впровадженні 

інноваційних та інформаційних технологій в бізнесі та освіті, а саме: 

1) Форми та методи інноваційних технологій в бізнесі та освіті. 

2) Особливості інноваційного менеджменту в умовах євроінтеграції економіки. 

3) Сучасні інформаційні технології управління економічними об’єктами та бізнес-процесами. 
 

У роботі вебінару планується участь студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації України. За 

результатами роботи вебінару буде випущено збірник тез доповідей у форматі PDF. Участь у вебінарі безкоштовна.  
 

Шановні студенти, аспіранти, молоді вчені та їх наукові керівники, просимо проінформувати про Вашу участь у роботі вебінару, надіславши 

заявку (до 12.10.15 р.) та тези доповіді (до 17.10.15 р.) на електронну пошту e-mail: KISM@ukr.net 

 

Координатори вебінару – зав. кафедри ЕКІС д.т.н., проф. Ліщинська Людмила Броніславівна, тел. (0432) 53-05-26;  

к.т.н., доц. Ревенок Віктор Іванович, тел. 097-285-78-16; к.т.н., доц. Кузьміна Олена Михайлівна, тел. 067-276-12-02.  

Технічний секретар – Луженецька Альона Валеріївна, тел. (0432) 53-05-26. З повагою, 
 колектив кафедри ЕКІС 

Сподіваємося на Вашу участь у вебінарі! 



УМОВИ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ 
«ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ ТА ОСВІТІ», 

який відбудеться 21 жовтня 2015 р. 

 

Для участі у вебінарі до 12 жовтня 2015 року необхідно надіслати заявку, назва файлу 

повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, zayav_Ivanov, за 

запропонованою нижче формою. 

Заявка на участь у вебінарі 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Місце навчання  

Група   

Поштова адреса (з індексом)  

Телефон  

Електронна пошта  

Тема доповіді  

Назва тематичного напряму  

           
Для участі у вебінарі до 17 жовтня 2015 року необхідно надіслати тези, оформлені згідно 

вимог. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Тези доповідей до 2-х повних сторінок надсилаються в електронному вигляді: розмір 

паперу – А4; поля з усіх сторін – 2 см; основний текст — Microsoft Word з розширенням *.doc 

або *.rtf; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання по ширині; 

міжрядковий інтервал — одинарний; сторінки не нумеруються, перенесення слів не 

допускається.  

1. В першому рядку по правому краю напівжирним – прізвище та ініціали автора(ів), група. 

2. Наступний рядок по правому краю напівжирним – ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, 

посада. 

3. В наступному рядку по правому краю – назва закладу, де навчається автор, місто.  

4. Далі через один рядок по центру напівжирним – заголовок тез прописними літерами. 

5. Нижче через один рядок – текст тез, вирівнювання по ширині.  

6. Через один рядок – список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог ДСТУ.  

Файл необхідно назвати прізвищем автора (наприклад: Іvanov_tezy.doc).  

Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.  

 

Зразок оформлення тез 
Олійник Н.О., гр. ЕК-11д(м) /14 pt, Ж, по правому краю/ 

Науковий керівник: Іванов І.В., к.т.н., доцент /14 pt, Ж, по правому краю/ 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця /14 pt, по правому краю/ 

 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ /14 pt, Ж, ВСІ ПРОПИСНІ, по центру/ 

 

Ринкове реформування економіки, велика конкуренція товаровиробників, необхідність запобігання загроз 

фінансових ризиків вимагають від фахівців сучасних професійних якостей, підвищують відповідальність керівників за 

результативність … /14 pt, по ширині/ 

 

Список використаних джерел /14 pt, Ж, по ширині/ 

1. … /14 pt, по ширині/ 

2. … 

Усі матеріали подають окремими файлами, які називають латинськими літерами, на 

електронну адресу: KISM@ukr.net. Інструкційне повідомлення щодо механізму підключення до 

вебінару буде надіслано на електронну пошту для його учасників після отримання заявки.  

Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ КНТЕУ за 

адресою http://www.vtei.com.ua/ (відділ наукової роботи студентів). 

mailto:KISM@ukr.net
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