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Черкаси

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІХ студентській науково-практичній конференції
«Тенденції розвитку ІТ- технологій в Україні», що відбудеться 07 квітня 2016 р. на
базі Черкаського державного бізнес-коледжу.
Основні напрямки роботи конференції
1. Особливості розвитку інформаційних технологій
2. Інформаційні системи, як основа діяльності підприємств
3. Технічне і програмне забезпечення як засіб управління інформаційними ресурсами.
4. ІТ – маркетинг
5. Реальна мова – віртуальний світ
Оргкомітет конференції
Хотунов В.І. – к.пед.н., завідувач відділення „Інформаційних систем та
технологій”, Ковальська Н.В. – голова циклової комісії „Комп’ютерних систем та
мереж”, Красюк В.Л. – голова циклової комісії української мови, викладач-методист,
Мустафа О.А. – голова циклової комісії іноземних мов, викладач вищої категорії,
Шемшур О.С. – відповідальний секретар.
Вимоги до матеріалів конференції
Заявки на участь у конференції й тези доповідей необхідно надати до 01 квітня
2016р.
Форма
реєстрації
розміщена
за
адресою
https://docs.google.com/forms/d/1J1ZeQjFqawjZSiKK_gvJWv9G_8INRRVYLTIp3bAFoc/viewform
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Правила оформлення матеріалів
Для розміщення в збірнику матеріалів конференції учасникам конференції
необхідно надати тези доповідей обсягом не більше 2 сторінок формату А4.
Тези доповіді на участь у конференції надаються:
- в електронному вигляді у файлі формату Word 2003 (*.doc) та, при необхідності,
презентацію у форматі PowerPoint 2003: два або три файли - один з тезами, інший із
заявкою та презентацію. У назві файлів обов'язково повинно бути присутнім прізвище
доповідача;
- у паперовому варіанті.
Текст набору Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал –
полуторний.
Поля сторінки: верхнє - 2,5 см, нижнє - 2,5 см, ліве - 2,5см, праве - 2,5 см. Абзац - 1
см.
Угорі посередині заголовними літерами пишеться назва доповіді. Через один
інтервал нижче праворуч курсивом пишуться прізвище й ініціали автора. На один
інтервал нижче праворуч курсивом вказується прізвище й ініціали наукового керівника.
На один інтервал нижче безпосередній текст доповіді.
Тези доповідей, оформлені не за вищезазначеними правилами прийматися до
друку не будуть!
Тези доповідей конференції (друкований варіант) учасники можуть передати
особисто за адресою: Черкаси, вул. В.Чорновола, 243, к.106. Електронний варіант
надіслати поштою за адресою: shemshur@ukr.net.

