ШАНОВНІ УЧНІ ТА СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі
із використання е-технологій у менеджменті та
бізнесі

“Успішний менеджмент –
успішна людина –
успішна Україна”

НАПРЯМКИ КОНКУРСНИХ РОБІТ
 актуальні проблеми менеджменту;
 інновації у різних сферах діяльності,
інноваційно-інвестиційний менеджмент;
 електронні технології в менеджменті і
бізнесі;
 дослідження кращих світових практик
менеджменту;
 –еко –, енерго – та ІТ – менеджмент;
 – менеджмент освіти;
 євроінтеграційні
аспекти
сучасного
менеджменту;
 лайф – менеджмент;
 менеджмент
природокористування
та
природоохоронної діяльності;
 мініпроект сьогодні – твій майбутній успіх
та інші за погодженням з організаторами
конкурсу (електронною поштою).
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
33000, м. Рівне, вул. О. Новака (Приходька), 75,
корп. №2
кафедра менеджменту (4 поверх, ауд. 262).
Контактна особа: Щербакова Анастасія Сергіївна
0506263900, Судук Олена Юріївна 0677097298,
rayskaya@ukr.net, nasfiore@gmail.com

ВИМОГИ ДО РОБІТ
1. До розгляду на конкурс приймаються роботи
українською та англійською мовами обсягом до 25
повних сторінок (А4); роботи більших обсягів до
розгляду не рекомендуються.
2. Роботи приймаються електронною поштою (на
паперовому носії подаються за бажанням).
3. Текстовий редактор – Word for Windows 6/0 або
7.0 (російська версія).
4. Розмір аркушу: 297х210 (А4); поля: по 1.5 см.
Пропонуються такі розміри шрифтів:
− “Times New Roman”;
− для заголовку доповіді - 14 кегель, великі літери,
жирний; для прізвищ авторів – 14 кегель, жирний;
− для назви організації і міста – 14 кегель,
нормальний;
− для заголовків розділів в тексті – 14 кегель,
нормальний; для основного тексту – 14 кегель,
нормальний; для переліку джерел (через 1
інтервал, слово “Перелік” не друкувати) – 12
кегель, нормальний.
5. Текст друкується через 1,5 інтервал і вирівнюється
на ширину аркуша; абзацний відступ від основного
тексту – 1,0 см; прізвище автора(ів), назва роботи,
номера джерел вирівнюються по лівому краю
сторінки; формули необхідно друкувати по центру,
нумерація формул в кінці рядка.
6. Між рядком з прізвищем автора(ів) та назвою,
назвою та текстом, текстом та переліком джерел –
віддаль повинна бути 2 інтервали.
7. В роботі бажано використання таблиць, рисунків,
схем, фотографій тощо
КОНТРОЛЬНІ СТРОКИ
Реєстрація заявок на участь у конкурсі триває до
10 листопада 2017
року
за
посиланням
https://docs.google.com/a/nuwm.edu.ua/forms/d/e/1FAIpQ
LSdHES529jrBmfcNdO6ppvMi3Lg5NIDX57r2KStlafnHLVImg/viewform

та приймання робіт з поміткою «Конкурс» до 12
листопада 2017 року на rayskaya@ukr.net,
nasfiore@gmail.com
Назви файлів повинні містити прізвище учасника
латинськими літерами.

УВАГА!!!
КОНКУРС!!!
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Кафедра менеджменту

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО КОНКУРС УЧНІВСЬКИХ
ТА СТУДЕНТСЬКИХ
РОБІТ
із використанням е-технологій у
менеджменті та бізнесі

“Успішний менеджмент –
успішна людина –
успішна Україна”

Якщо Ви – учень старших класів загальноосвітньої
школи I - III ступенів м. Рівне та Рівненської області або
ж Ви – студент НУВГП і
Ви готуєте себе до успішної кар’єри у сфері
менеджменту та бізнесу,
то
Організатори запрошують Вас прийняти участь у
конкурсі учнівських та студентських наукових робіт
«Успішний менеджмент – успішна людина – успішна
Україна»
Метою конкурсу є ініціювання учнівської та студентської
молоді до науково-практичної роботи у сфері менеджменту та
залучення творчої до застосування сучасних та ефективних
управлінських рішень.

Заявка учасника
конкурсу

“Успішний менеджмент –
успішна людина –
успішна Україна”
Прізвище_______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові_____________________________
Назва навчального закладу________________
______________________________________
_______________________________________
Адреса, телефон_________________________
______________________________________
Учень /студент __________________ курсу
Назва роботи __________________________
______________________________________
______________________________________
Для виступу потрібні технічні засоби
_______________________________________
Контактний телефон_____________________
Адреса для листування __________________
______________________________________
______________________________________
Електронна адреса______________________

