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Кафедра інформаційних технологій

Напрями роботи конференції:





ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

Комп’ютерна інженерія,
Програмна інженерія,
Інформаційні системи,
Аналіз даних

До участі у конференції запрошуються студенти,
аспіранти,
науковці,
викладачі,
фахівці
сфери
інформаційних технологій, а також усі зацікавлені особи.
Робочі мови конференції:
українська, англійська.
Для участі у конференції необхідно не пізніше
25 січня 2021 року надіслати тези доповіді на
електронну пошту roma_lir@ukr.net:
Файли слід називати: Іванов_тези.
В електронному листі обов’язково вказати назву секції.

«Сучасні проблеми та перспективи
розвитку інформаційних технологій»

Інформаційний лист
1 лютого 2021 року

Всі тези, надіслані для участі у конференції, проходять
обов'язкову перевірку на плагіат. Оригінальність тексту
повинна становити не менше 75 % від обсягу тез.
Тези доповіді, які не відповідають вимогам, надіслані
без копії квитанції про оплату або надіслані пізніше
вказаного терміну, не розглядаються.
Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних імен, географічних назв, організацій установ та
іншої інформації несуть автори тез доповідей.

Вартість участі у конференції 50 грн. (електронний
варіант збірника та сертифікат учасника конференції).
Кошти слід пересилати на картку Приватбанку за
номером 5168 7427 1052 9128 Концеба Сергій.
Вимоги до оформлення:

м. Умань

1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки
друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS
Word.

2. Поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см; гарнітура:
Times New Roman, кегль (розмір) 13, абзацний відступ – 1,0,
міжрядковий інтервал 1,0.
3. Вирівнювання за правим краєм – прізвище та ініціали
(жирним шрифтом, курсив), науковий ступінь і вчене звання
автора (курсив).
4. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює
(навчається) автор (співавтор) (курсив).
5. Назва тез друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним
шрифтом по центру сторінки. Формули, таблиці, рисунки
виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.
6. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у
квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно
джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
7. Бібліографічний список слід оформляти відповідно до
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання. Київ, 2016. 17 с.
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