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kafikt@hneu.edu.ua   
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

Шановні колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній нау-

ковопрактичній конференції «Інформаційні техно-
логії та системи», яка відбудеться 14–15 квітня 
2022р. у Харківському національному економіч-
ному університеті імені Семена Кузнеця  (ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця).  

  

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Секція 1. Інформаційні системи та технології.  
Секція 2. Інформаційні технології в економіці, еко-

логії, медицині та освіті.  
Секція 3. Комп’ютеризовані  технології та системи 

видавничо-поліграфічних   виробництв та електронних 
мультимедійних видань.  

  

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ  
 

• 10.03.2022 – подання тез доповідей і заявок за 
встановленим зразком;    

• 20.03.2022 – підтвердження включення до про-
грами конференції;  

• 01.04.2022 – розсилка програми конференції  і за-
прошень.  
  

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 
2022 р. направити на адресу Оргкомітету:  

заяву  щодо  участі  (форма додається),  текст  тез  
доповіді.  У  разі  публікування  матеріалів  у колекти-
вній  монографії  тези  та  публікації подаються  до  10  
березня  2022  р.,  у  разі публікування  статті  та  тез  
доповіді  матеріали подаються  до  10  березня  2022  р.     

Всі  матеріали направляються  в  електронному  ви-
гляді.  

Назви файлів повинні містити прізвище першого 
автора і тип  матеріалу:  наприклад,  Шевченко-тези, 
Шевченко-монографія, Шевченко-стаття, Шевченко-  
заява.  

 

Вимоги до  оформлення   статті  та публікації  в  ко-
лективній монографії  додаються  до  інформаційного 
повідомлення.  

Запрошення для участі будуть надіслані після 
розгляду тез.  

Оргкомітет  залишає  за  собою  право  на рецен-
зування та відбір тези щодо їх відповідності вимогам. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ   

  
Формат аркуша: А4 (21 Ч 29,7 см).  
 
Параметри  сторінки  (відступи  від  краю): зліва  -  2,5  
см;  праворуч  -  2,0  см;  зверху  -  2  см; знизу - 2,5 см.  
 
Шрифт тез – Times New Roman; накреслення –  
пряме;  кегль  –  10  пт  міжрядковий  інтервал  
(множник)  –  1.   
 
Текст  тез  розташовується  в  дві колонки  однакової  
ширини  –  8  см,  відстань  між стовпчиками  –  0,5  см;  
відступ  першого  рядка абзацу  –  0,75  см;  вирів-
нювання  –  за  шириною.  
 
Слід  не  використовувати  для  форматування тексту  
пропуски,  табуляцію  тощо.   
Не встановлюйте  ручний  перенос  слів,  також  не  
використовуйте  колонтитули.   
 
Між  значенням величини  та  одиницею  її  
вимірювання  ставити нерозривний  пропуск  (Ctrl  +  
Shift  +  пробіл).  
 
Сторінка тези доповіді заповнюється повністю.  
 
Набір формул: редактор формул MS Equation.  
 
Не слід використовувати для набору формул  
графічні об'єкти, кадри і таблиці.  
 
Література оформлюється відповідно до ДСТУ  
ГОСТ 7.1:2006.   
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