
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

Науково-практичний форум 

«ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ»  
 

25 лютого 2021р. 
 

Шановні молоді вчені, докторанти та аспіранти!  

Рада молодих вчених Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу та Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ПДАТУ запрошує Вас 

взяти участь у Науково-практичному форумі «Внесок молодих вчених у 

соціально-економічний розвиток Західного регіону», який відбудеться 25 

лютого 2021 р. в on-line форматі. 

За результатами роботи форуму планується видання збірника тез 

доповідей в електронному вигляді. 

Участь у форумі є БЕЗКОШТОВНОЮ. 
 

Науковий захід зареєстровано в УкрІНТЕІ (посвідчення № 141, від 

29.01.2021р.) 
 

Для участі у форумі Вам необхідно до 22 лютого 2021 р. 
 

Заповнити on-line анкету та надіслати 

тези доповідей: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/XsxbacVr1sr797ye7 

 

Форум буде проходити з 

використанням платформи  

Google meet 

meet.google.com/cmz-vasr-zze 

 
 

Тематичні напрями форуму: 

1. Проблеми і перспективи економічного розвитку регіону в умовах 

Євроінтеграції. 

2. Трансформація галузевої структури економіки регіону: пріоритетні 

напрями розвитку. 

3. Стратегічне управління інноваційним розвитком регіону на мікро- і 

макрорівні. 

4. Трудовий потенціал, зайнятість та людський розвиток: регіональний 

вимір. 

5. Сучасні тенденції соціокультурного розвитку регіону. 



Адреса організаційного комітету: Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, вул. Годованця, 13, 

м. Кам’янець-Подільський, 32300 

 

Телефон для довідок: 

0973738838 – Бачинська Олена Миколаївна 

0977615646 – Шевчук Олександр Володимирович 
 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.  

Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. 

Аркуш формату А4. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5. Усі 

береги по 2 см. Робочі мови: українська, англійська. 

Обсяг тез – 3-4 сторінки. 

1 рядок – прізвище та ім’я автора (шрифт напівжирний та курсив); 

2 рядок – назва навчального закладу (шрифт курсив);  

3 рядок – назва тез (шрифт напівжирний, по центру маленькими літерами);  

через 1 інтервал основний текст тез. 

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути 

мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.  

Список літератури наводиться наприкінці тез згідно ДСТУ 2015. 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 

 

Секція: Проблеми і перспективи економічного розвитку регіону в умовах 

Євроінтеграції.. 

 

Козак Петро 

кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів та економіки 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу 

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Назва тез маленькими літерами 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …[1, с.11] 
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ризики. Київ : Наукова думка, 2008. 212 с. 


