ЗЕЛІНСЬКА ОКСАНА ВЛАДИСЛАВІВНА
1)
наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема
Scopus або Web of Science Core Collection;

O. Zelinska. Development of the evaluation model of technological
parameters of shaping work pieces from powder materials / R. Iskovych –
Lototsky, O. Zelinska, Y. Ivanchyk, N. Veselovska / Восточно-европейский
журнал передовых технологий 1/1 (85) 2017. –с 9-18. (Scopus, міжнародне
видання). DOI: 10.15587/1729-4061.2017.59418
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
1 Зелінська О.В. Підвищення ефективності інформаційних систем в
АПК. Ефективна
економіка.
2019.
№
11.
–
URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7389. DOI: 10.32702/2307-21052019.11.47 Електронне наукове фахове видання
2. Зелінська О.В. Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах
функціонування систем управління. Ефективна економіка. 2018. № 2. Режим
доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua Електронне
наукове фахове видання
3. Зелінська О.В. Моделювання складних систем управління з керованою
структурою. Бізнес інформ. 2018. № 2. С. 142-148. (фахове видання)
4. Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці. Економіка. Фінанси. Менеджмент:
актуальні питання науки і практики. №12. 2018. С.88 - 96. (фахове
видання)
5. Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Проектування інформаційно-логістичної
системи управління аграрним підприємством. Економіка. Фінанси.
Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2018. – №12. – С.66-78
6. Зелінська О.В. Методологія проектування комп’ютерних систем
управління технологічними процесами в АПК. Всеукраїнський науковотехнічний журнал: Техніка. енергетика, транспорт АПК. Випуск 1 (97). 2018.
С. 138-143. (фахове видання)
7. ZelinskaO., Khomiakovska T. Ways of improving the site of a touristic
company for the successful development of green tourism business. Економіка.

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №10 С. 8996 (фахове видання англійською мовою).
8. Zelinska O., Kiporenko S. Increasing the investment attractiveness of
agricultural enterprises: world experience. Економіка. Фінанси. Менеджмент :
актуальні питання науки і практики 2019. №7. С.74-82. (фахове видання
англійською мовою)
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або
монографії;
Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В.,Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю.
Оптимізаційні методи та моделі. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2019.
121с.
Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Інформаційні системи та
технології в галузі. Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. – 253 с.
(Затверджено на науково-методичній комісії університету протокол № 11 від
25 березня 2020 р.).
Зелінська О.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В. Технологія
моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок із порошкових
матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом.
Монографія. Вінниця: ВНТУ. 2018.-152 с.
Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Моделі інтегрованих комп’ютерних
систем управління технологічними процесами на основі сучасних
інформаційних технологій: Монографія. Вінниця, ТВОРИ, 2020. 427 с.
(Протокол №5 від 24.11.2020)
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три
найменування;

Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Інформаційні системи і
технології в управлінні. Методичні вказівки для виконання практичних та
самостійних робіт студентами факультету економіки та підприємництва
денної та заочної форм навчання здобувачами першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 07 “Управління та
адміністрування” спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність». – Вінниця: ВНАУ, 2021. –109 с.
Інформаційні системи та технології в управлінні. Програма вибіркової
навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійними програмами 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07
«Управління та адміністрування» першому (бакалаврському) рівні – Вінниця:

ВНАУ, 2021. – 12 с
17)

досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

Вінницький національний аграрний університет, загальний науково-педагогічний
стаж у вищих навчальних закладах ІІІ-ІVрівнів акредитації станом на 26.06.2020 р.
15 років

