
V Всеукраїнська науково-практична конференція 

«ІТ-Перспектива» 2019 
 

  
 

20-21 квітня 2019 року, м. Кременчук, Україна 
 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

проводить 

 

V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «ІТ-Перспектива», 

 

і пропонує об'єднати зусилля вчених, дослідників, винахідників, програмістів і бізнесменів для розвитку вітчизняної науки та IT-індустрії. 

 

Метою конференції, окрім ознайомлення з перспективами розвитку ІТ-ринку, науковими доробками спеціалістів та обміну інформацією за тематикою 

конференції, є визначення тенденцій, що мають велике практичне значення для підготовки кваліфікованих фахівців в сфері інформаційних технологій. 

 

Участь у конференції та публікація тез доповідей безкоштовні. 

 

Наукові напрямки конференції: Перспективи розвитку ІТ-ринку 

Новітні інформаційні технології 

Технічні аспекти веб-розробки 

Технології BigDataта NoSQL 

Актуальні напрями розвитку промислових систем автоматизованого керування 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Матеріали конференції: представляються в електронному збірнику тез доповідей. 

Контрольні дати роботи конференції: до 02.04.2019 р.  – подання матеріалів у електронному вигляді на e-mail: itperspectiva.ais@gmail.com 

 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Обсяг: не менше 1 повної сторінки.  

Загальні 

вимоги: 

текстовий редактор Microsoft Word. Сторінки без переносів, розривів.  

Інтервал між рядками – одинарний. Шрифт Times New Roman, 12 pt, звичайний. 

Формат 

аркуша: 

А4, всі поля по 2 см. Відстань від верхнього краю аркуша до верхнього колонтитула – 1,25 см, від нижнього краю аркуша до 

нижнього колонтитула – 1,25 см. 

Структура: УДК. 

Назва. 

Прізвища та ініціали авторів, через кому. 

Назва організації, Поштова адреса, E-mail відповідального автора. 

Відомості про наукового керівника (за наявності). 

Вступ. 

Матеріали дослідження. 

Висновки. 

Бібліографічні посилання (ДСТУ 8302:2015). 

Назва 

статті: 

Шрифт Times New Roman, 16 pt, напівжирний, вирівнювання посередині, інтервал перед 12 pt та після 6 pt. 

Назва статті 

Ім’я авторів: Шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, вирівнювання ліворуч. Інтервал після 6 pt. Ініціали розділяються пробілом. 

Оксанич І. Г., Конох І. С. 

Назва 

організації, 

адреса, e-mail: 

Шрифт Times New Roman, 10 pt, вирівнювання ліворуч.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600. 

E-mail: ius.shevchenko@gmail.com  
 

Текст: Шрифт Times New Roman, 12 pt. Абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині.  

Таблиці: вирівнювання посередині. Перед назвою таблиці пустий рядок. Після таблиці пустий рядок.  

Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується вперше, або на наступній сторінці.  

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Всі таблиці повинні мати назву і номер. 

 

Табл. 1. Назва таблиці 

Опір фазної обмотки R, Ом 3,330 

Самоіндукція L, Гн 0,223 

 

mailto:ius.shevchenko@gmail.com


 

Рисунки: вирівнювання посередині, пустий рядок перед рисунком та після назви.  

Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується вперше, або на наступній сторінці.  

На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. Всі рисунки повинні мати назву і номер.  

Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках сірого.  

Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише 

стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio. 

 

 

 

Рис. 1. Налаштування редактора формул 

 

Формули: формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation або MathType. Вирівнювання посередині, нумерація формул по правому 

краю. Налаштування редактора згідно з рис. 1. 

 
Бібліографічні 

посилання: 

Перелік посилань подається мовою оригіналу. Текст посилань: шрифт Times New Roman, 10 pt, виступ 1 см, вирівнювання по ширині. Оформлення посилань 

згідно з державним стандартом ДСТУ 8302:2015.  Посилання в тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках.  

 

 

Відповідальність за науковий зміст і новизну поданих матеріалів несуть безпосередньо автори.  

 

Тези, які не відповідають вказаним вимогам, до публікації в електронному збірнику не приймаються. 

 


