Український державний університет
науки І технологій
Навчально-науковий інститут
«Інститут промислових та бізнес технологій»
Кафедра економічної інформатики
Національний університет «Запорізька політехніка»

file_0.png

file_1.wmf




Всеукраїнська науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти та молодих учених  
«Проблеми та напрямки розвитку, створення і використання інформаційних систем та технологій»
5 - 6 грудня 2022 р., м. Дніпро

Інформаційний лист 

Шановні науковці, аспіранти, студенти!
Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Проблеми та напрямки розвитку, створення і використання інформаційних систем та технологій». 
Метою проведення заходу є координація зусиль та розвиток наукових шкіл з інформаційних технологій, визначення основних напрямків та стратегій подальшого розвитку інформаційних технологій та їх використання в різних прикладних галузях, аналіз проблем управління соціально-економічними системами, обмін досвідом у галузі економіко-математичного моделювання, розробки та використання комп’ютерних систем та інформаційних технологій.
В програмі конференції плануються секційні засідання
за наступними напрямами:
Проблеми та перспективи розвитку комп’ютерних систем та інформаційних технологій.
	Дослідження і розробка прикладних інформаційних систем в науці та виробництві.
	Проблеми управління соціально-економічними системами.

Організаційний комітет конференції:
Голова: Савчук Л.М. – канд. екон. наук, професор, декан факультету прикладних комп’ютерних технологій УДУНТ.
Члени організаційного комітету:
Бандоріна Л.М. – канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної інформатики УДУНТ;
Лозовська Л.І. – канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент УДУНТ;
Моня А.Г. – канд. техн. наук, доцент, доцент УДУНТ;
Удачина К.О. – канд. екон. наук, доцент, УДУНТ.

Для участі у конференції просимо до  30 листопада 2022 року  надіслати тези доповіді та заявку на електронну адресу eikaf2013@gmail.com.
Увага! Повідомлення про отримання Вашого листа буде надіслано протягом трьох робочих днів.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА, дистанційна.
Матеріали конференції будуть опубліковані у електронному збірнику тез доповідей та розміщені на офіційному сайті УДУНТ (на сторінці кафедри економічної інформатики в розділі «Наукова діяльність студентів та молодих учених» (http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p601" http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p601). Бажаючі можуть отримати електронний сертифікат учасника конференції.
Адреса оргкомітету: 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, ауд. 326 (кафедра економічної інформатики). Конт. телефон: 066-057-47-51.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Правила оформлення тез доповіді:
1. Обсяг 1-2 повних сторінок тексту формату А4. Текст набирається за допомогою редактора MS Word, розширення файлів тільки .doc або .rtf. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,3. Поля з усіх сторін по 2 см, абзацний відступ – 1,25 см.
2. Посилання на використані джерела робити у тексті в квадратних дужках у порядку посилання на них та оформлені відповідно до діючих вимог.
3. Перелік посилань на використані джерела подається наприкінці тез в порядку згадування відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (не більше 3-4 джерел). 
4. Посередині сторінки великими літерами вказати назву роботи. 
5. Під назвою роботи вказати прізвище та ініціали автора (-ів), спеціальність, освітню програму та курс навчання. Для аспірантів необхідно вказати кафедру. Вказати відомості про наукового керівника: науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву навчального закладу.
7. Якщо у тексті є таблиці або рисунки, вони повинні бути компактними, 
мати назву та номер. Для математичних формул слід застосовувати редактор Microsoft Equation 3.0 та нумерувати їх у круглих дужках, наприклад (2). 
8. Назва файлу повинна містити наступне: номер напряму, прізвище учасника, назва документу. Наприклад: «3_Іванов_тези», «3_Іванов_заявка».
9. Сторінки не нумеруються.
Тези друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори та їх наукові керівники. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
• напрям конференції відповідно до тематики; 
• назва роботи (великі літери, шрифт – напівжирний, кегль – 16, вирівнювання - посередині); 
• прізвище та ініціали автора (не більше трьох) (шрифт – курсив, напівжирний, кегль – 14);
• спеціальність, освітня програма, курс навчання автора (не більше трьох) (шрифт –  курсив, кегль – 14);
• прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада (шрифт –  курсив, кегль – 14);
• заклад освіти, місце роботи (шрифт – курсив, кегль – 14); 
• місто, в якому розташований ЗВО, держава (шрифт – курсив, кегль – 14); 
• текст (шрифт - Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 
«множитель 1,3», абзац – 1,25 см); 
• перелік посилань (для заголовка: шрифт – напівжирний, вирівнювання – посередині).


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ тез доповіді:
3. Проблеми управління соціально-економічними системами
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петров П.П.
спеціальність 051 – Економіка, ОПП «Економіка», 4 курс
науковий керівник: д-р екон. наук, проф., професор кафедри економічної інформатики Іванов А.А.
Український державний університет науки і технологій
м. Дніпро, Україна

Основний текст. Основний текст. 

Перелік посилань:
1. Список посилань.


ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Проблеми та напрямки розвитку, створення і використання інформаційних систем та технологій» 
5-6 грудня 2022 р., м. Дніпро
Прізвище Ім’я По батькові


Спеціальність, освітня програма, курс (для студентів, аспірантів)


Науковий ступінь, вчене звання, посада, П.І.Б. наукового керівника


Назва закладу вищої освіти


Назва наукової роботи   


Номер напрямку та його назва


Телефон, E-mail для зв’язку


Чи потрібен електронний сертифікат учасника?





