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Шановні студенти, магістранти, 
аспіранти та молоді науковці!  

Кафедра математичних дисциплін, 
інформатики і моделювання 

Подільського державного аграрно-
технічного університету 

 запрошує Вас до участі у  
Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції 
молодих вчених і здобувачів вищої освіти  

«Інноваційний потенціал 
сучасної науки», 

 яка відбудеться 19 червня  2020 року.  

 

Напрями роботи інтернет-конференції: 
1. Інновації в економіці, проблеми розвитку 
цифрової економіки. 
2. Актуальні проблеми управління персоналом  
та охорони  праці. 
3. Математичні методи, моделі, інформаційні 
системи і технології в енергетиці, інженерії, 
екології та агрономії. 
4. Моделювання й оптимізація інформаційних 
систем. 
5. Роль інформаційно-комунікаційних 
технологій в ХХІ столітті. 
6. Актуальні дослідження правової та 
історичної науки. 
7. Інноваційні процеси у фінансовому секторі 
економіки.  
8. Інноваційний підхід при вивченні іноземних 
мов і їх роль в умовах глобалізації. 
9. Освіта і наука: стратегічний пріоритет у ХХІ 
столітті. 
 

Робочі мови конференції:  
українська, російська, англійська 

 

Організаційний комітет конференції 
Мушеник Ірина Миколаївна, доцент 
кафедри математичних дисциплін, 
інформатики і моделювання, к.е.н., доцент 
Семенишина Ірина Віталіївна, доцент 
кафедри математичних дисциплін, 
інформатики і моделювання, к.ф.-м.н., доцент 
Марчук Наталія Анатоліївна, асистент 
кафедри математичних дисциплін, інформатики і 
моделювання, к.ф.-м.н., доцент 
Гаврилюк Віта Миколаївна, асистент кафедри 
математичних дисциплін, інформатики і 
моделювання, к.е.н. 

 
Умови участі в конференції 

 
Для участі в конференції необхідно до 

07 червня 2020 року надіслати на 
електронну адресу оргкомітету: 
el-konf@ukr.net: 
1. Заявку на участь (за формою, що 
додається); 
2. Доповідь в електронному вигляді.  
Файли називати за взірцем: 
Petrenko_Zayavka; Petrenko_Dopovid. 

Форма участі в конференції 
дистанційна 

Участь у конференції 
БЕЗКОШТОВНА 

За результатами конференції буде 
сформовано збірник матеріалів конференції в 
електронному вигляді, який буде розміщено в 
репозитарії Університету до 10 липня 2020 р. 

На електронну пошту учасника буде 
надіслано сертифікат про участь у конференції 
та посилання на електронний доступ до 
матеріалів конференції. 

Програмний комітет конференції: 
Іванишин Володимир Васильович, ректор 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету, д.е.н., професор, заслужений працівник 
сільського господарства України 
Ясінецька Ірина Анатоліївна, проректор з 
навчальної роботи, д.е.н., професор, ПДАТУ 
Левицька Вікторія Андріївна, в.о. проректора з 
навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 
діяльності, к.вет.н., ПДАТУ 
Гуцол Тарас Дмитрович, проректор з науково-
педагогічної і виховної роботи, д.т.н., доцент, 
ПДАТУ 
Строяновський Василь Станіславович, проректор 
з навчально-науково-виробничих питань розвитку і 
адміністративно-господарської діяльності, к.с.-г.н., 
заслужений працівник сільського господарства 
України, ПДАТУ 
Фатен Аль Наджар, Університет Абу-Дабі, д.і.н., 
професор (ОАЕ) 
Загнітко Лариса Анатоліївна, завідувач науково-
дослідної частини, к.е.н., доцент, ПДАТУ 
Волощук Юлія Олександрівна, директор 
навчально-наукового інституту дистанційної освіти, 
д.е.н., доцент, ПДАТУ  
Місюк Микола Васильович, декан економічного 
факультету, д.е.н., професор, ПДАТУ 
Михайлова Людмила Миколаївна, директор 
навчально-наукового інституту енергетики, к.т.н., 
професор, ПДАТУ 
Каденюк Олександр Степанович, професор 
кафедри теоретико-правових і соціально-
гуманітарних дисциплін, д.і.н., професор, ПДАТУ 
Попович Микола Дмитрович, професор кафедри 
теоретико-правових і соціально-гуманітарних 
дисциплін, д.філос.н., професор, ПДАТУ 
Громик Андрій Петрович, завідувач кафедри 
математичних дисциплін, інформатики і 
моделювання, к.т.н., доцент, ПДАТУ 
Гуменюк Ірина Іллівна, завідувач кафедри 
іноземних мов, к.філол.н., ПДАТУ 
Кіріка Діана Володимирівна, завідувач кафедри 
теоретико-правових і соціально-гуманітарних 
дисциплін, к.ю.н., доцент, ПДАТУ 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут 
дистанційної освіти 

 

mailto:el-konf@ukr.net
https://pdatu.edu.ua/personal/mikhajlova-lyudmila-mikolajivna.html?ml=1


 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених і 
здобувачів вищої освіти 

«Інноваційний потенціал 
сучасної науки» 

 

19 червня 2020 року  
м. Кам’янець-Подільський 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи / навчання 
(повністю) 

 

Посада / спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень, курс (для студентів та 
магістрантів) 

 

Науковий керівник 
(для студентів, магістрантів 
та аспірантів) 

 

Назва доповіді  
№ та назва тематичного 
напряму 

 

Телефони (робочий, 
домашній, мобільний) 

 

E-mail для листування  
 

Контакти оргкомітету конференції: 
Подільський державний аграрно-технічний 

університет, 
вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський 

e-mail: el-konf@ukr.net 
Мушеник Ірина Миколаївна, 

доцент кафедри математичних дисциплін, 
інформатики і моделювання 

 (098) 975-92-85 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  
АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН, ІНФОРМАТИКИ І 
МОДЕЛЮВАННЯ 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

на Всеукраїнську науково-практичну 
 інтернет-конференцію молодих вчених і 

 здобувачів вищої освіти 
  

«Інноваційний  
потенціал сучасної науки» 

 
 

19 червня 2020 р.  
м. Кам’янець-Подільський 

 

Вимоги до оформлення матеріалів:   
Текст доповіді обсягом до 4 сторінок формату А4 (разом зі 
списком використаних джерел та з урахуванням рисунків, 
таблиць і формул) подається у вигляді файлу з розширенням 
*.doc або *.docx; шрифт – Times New Roman 14 кеглем; 
міжрядковий інтервал 1,5; усі поля – 20 мм; стиль 
Normal, відступ абзацу – 10 мм; орієнтація – книжкова, 
таблиці повинні бути зроблені в Microsoft Word за 
допомогою табличного редактора (слово Таблиця 
пишеться праворуч, а її назва – по центру рядка). Підписи 
розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; Рис. 1. – в 
назві), назви рисунків і таблиць обов'язкові. 

Матеріали доповіді повинні містити результати 
самостійного дослідження актуальних питань. Матеріали 
не повинні містити порожніх рядків, граматичних 
помилок, а форматування тексту повинно відповідати 
представленому взірцеві. Джерела наводити виключно у 
разі посилання на джерело у тексті. 

Автор несе відповідальність за дотримання норм 
авторського права, достовірність наведених фактичних 
даних, обґрунтованість висновків, посилань на джерела, 
імена та назви. 

Редакційна колегія залишає за собою право на 
часткове редагування або відхилення матеріалу, який 
виконаний з порушенням зазначених вище вимог. 

 
Взірець оформлення доповіді 

 
Тетяна Марущак, 

студентка 2 курсу  спеціальності 201 «Агрономія» 
Науковий керівник: І. М. Мушеник, 

к.е.н., доцент кафедри математичних дисциплін, 
інформатики і моделювання, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, 
м. Кам’янець-Подільський 

 
ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Основний текст, основний текст [1, с. 26]. 

 
Список використаних джерел 

1. Барицька Л. Включення України в інтеграційні 
процеси міжнародної електронної торгівлі. Економіст. 
2017. № 9. С. 24–27. 
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	ЗАПРОШЕННЯ

