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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

Шановні колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

науковопрактичній конференції молодих вчених, 

аспірантів і студентів «Інформаційні технології в 

сучасному світі: дослідження молодих вчених», яка 

відбудеться 17–18 лютого 2022 р. у Харківському 

національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця  
(ХНЕУ ім. С. Кузнеця).  

  

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
Секція 1. Компютерні науки та програмна інженерія.  
Секція 2. Інноваційні комп'ютерні технології в освіті.  
Секція 3. Інформаційні технології у видавничо-

поліграфічної галузі.  
  

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:  
• 10.12.2021 – подання тез доповідей і заявок за 

встановленим зразком;    
• 20.12.2021 – підтвердження включення до програми 

конференції;  
• 20.12.2021 – оплата реєстраційного внеску;  
• 10.02.2022 – розсилка програми конференції  і 

запрошень.  
  
 РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, 

англійська  

 Для участі у конференції необхідно до 10 грудня 

2021 р. направити на адресу Оргкомітету:  
1. Заяву-анкету щодо участі у конференції, 

текст тез доповідей (електронну версію) на ел. адресу 

відповідної секції.  
2. Копію квитанції про сплату оргвнеску, після 

підтвердження про прийом тез доповіді до   
20.12.2020 р.  

Матеріали для участі у конференції можна надати 

особисто секретарям секцій за адресою:  м. Харків, 

просп. Науки, 9-А, Україна, ХНЕУ ім.  
С. Кузнеця, головний корпус, ауд. 412 (секція 1),  

ауд. 405 (секція 2), ауд. 407 (секція 3), або 

безпосередньо технічному секретарю конференції, 

головний корпус, ауд. 412.  
  

  Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику 

матеріалів конференції. За необхідності отримання 

збірника матеріалів конференції поштою (вказати у 

заявці) необхідно додатково внести оплату за 

поштову розсилку.  
Іногородні учасники забезпечуються житлом на 

час проведення конференції у готелі ХHЕУ ім. С. 

Кузнеця (за власний рахунок за умови попереднього 

замовлення). Квитки на дорогу купуються самостійно 

за власний рахунок учасника конференції.  
Запрошення для участі будуть надіслані після 

розгляду тез. Оргкомітет залишає за собою право 

рішення про включення тез доповідей до програми 

конференції.  

  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ   
  
Формат аркуша: А4 (21 × 29,7 см). Параметри 

сторінки (відступи від краю): зліва – 2,5 см; праворуч – 

2,0 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.  
  
Шрифт тезисів – Times New Roman, прямий; кегль 

– 10 пт, міжрядковий інтервал (множник) – 1. Текст 

тез розміщується у двох колонках однакової ширини 

– 8 см, відстань між колонками – 0,5 см; відступ 

першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за 

шириною. Література оформлюється відповідно до 

IEEE Style. Обсяг тез – 1 сторінка формату А4.  
  
Не використовуйте для форматування тексту 

пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручні 

переноси слів, не використовуйте колонтитули. 

УВАГА! Сторінка тез заповнюється не менш ніж на 

3/4. Набір формул: редактор формул MS Equation. 

Список літератури та e-mail автора(ів) обов’язкові 

(приклад оформлення тез доповідей, списку 

використаних джерел додається). Наприкінці тез 

вказати наукового керівника.  
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