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Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Х Студентській науковопрактичній конференції «Тенденції розвитку ІТ- технологій в
Україні», що відбудеться 31 березня 2017 р. на базі Черкаського
державного бізнес-коледжу
Основні напрямки роботи конференції (секції)
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. – голова оргкомітету, завідувач відділенням
інформаційних технологій, к.п.н.; Бурмістров С.В. –к.т.н.; Ковальська Н.В. –
голова циклової комісії обслуговування комп’ютерних систем та
технологій; Кузнецова Н.Б. – завідувач відділення економіки та дизайну,
к.е.н.; Красюк В.Л. – зав. ЦК української мови; Мустафа О.А. – зав. ЦК
іноземних мов; Видриган-Лаврук А.М. – відповідальний секретар.
Вимоги до матеріалів конференції
Заявки на участь у конференції й тези доповідей необхідно надати
до 30 березня 2017 р. Форма заявки наведена в розділі Заявка на участь
у конференції.
Робочі мови роботи конференції – українська, англійська
Правила оформлення матеріалів
Для розміщення в збірнику матеріалів конференції учасникам
конференції необхідно надати тези доповідей обсягом 2-4 сторінки
формату А4.

Тези доповіді й заявка на участь у конференції надаються:
в електронному вигляді у файлі формату Word 2003 (*.doc): три файли один з тезами, другий із заявкою, третій із письмовою заявою про
відсутність плагіату у тексті тез. У назві файлів обов'язково повинна бути
присутнім прізвище доповідача та номер секції.
Текст набору TimesNewRoman, розмір шрифту 14 пт, міжстроковий
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.
Автор повинен самостійно здійснити перевірку тексту тез на наявність
запозичень за допомогою антиплагіатної програми «AntiPlagiarism.NET»
або «Плагиата.нет», або «Адвего Плагиатус» або іншою програмою та
засвідчить це відповідною заявою
Тези доповідей, оформлені не за вищезазначеними правилами
прийматися не будуть!
Заявка на участь у конференції
Для участі в конференції необхідно заповнити заявку, що має
наступний вид:
Заявка на участь у Х Студентській науково-практичній конференції

«Тенденції розвитку ІТ- технологій в Україні»
ПІБ
Повна назва й адреса ВНЗ (організації)
учасника
Назва доповіді
Назва напрямку (секції)
ПІБ, вчений ступінь, вчене звання
наукового керівника
Контактний телефон, e-mail учасника
Необхідне обладнання для доповіді
Дата заповнення заявки, підпис учасника
Тези доповідей, заявку на участь у конференції та заяву про відсутність
плагіату у тексті тез учасники надсилають на електронну адресу:
alyonavl@ukr.net

