
• ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ІНСТРУМЕНТИ, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ 

•  ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА 

ЗАСОБИ РОЗРОБКИ 

• ЗАСОБИ СПРИЯННЯ КІБЕРБЕЗПЕЦІ НА АПАРАТНОМУ ТА ПРОГРА-

МНОМУ РІВНЯХ 

• КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ: ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ, ВБУДОВАНІ СИСТЕМИ, 

АРХІТЕКТУРНІ ПЛАТФОРМИ 

• ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

    МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ «ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, 

ТЕХНІКА, ОСВІТА» 

11-12 ЛИСТОПАДА 2021 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обcяг – рівно 2 сторінки (включно з переліком використаних джерел), 

розмір А4 

Кількість використаних джерел у переліку – не більше 5. 

Поля – по 2,5 см. 

Шрифт – Times New Roman, 12 пт. 

Міжрядковий інтервал – одинарний. 

Відступ першого рядка – 1 см. 

Всі таблиці і рисунки повинні бути пронумеровані і названі. 

Всі формули повинні бути пронумеровані. 

Всі рисунки і формули повинні бути в растровому форматі. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська. 

Файли в електронному вигляді відправляти в одному з форматів: 

*.DOC, *.DOCX. 

Структура публікації:  

• УДК (вгорі зліва)  

• НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ великими літерами по центру, стиль шрифту - 

жирний 

• Прізвища та ініціали авторів  

• Основний текст  

• СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  великими літерами по цент-

ру, стиль шрифту - жирний  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ ТА МОЛОДІ ВЧЕНІ!   

Запрошуємо взяти участь у XІI Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, 

ОСВІТА», яка відбудеться 11-12 листопада 2021 року.  

Метою конференції є обговорення сучасних проблем впровадження 

інформаційних технологій в техніці, економіці та освітньому середо-

вищі, а також розробка рекомендацій щодо їх розв’язання на основі 

думок і поглядів науковців та практиків.  

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16а, навчальний ко-

рпус №15, факультет інформаційних технологій Національного уніве-

рситету біоресурсів і природокористування України. 

Реєстрація учасників та подача тез  

до 06 листопада 2021 року: 

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/XII 

 

 

 

В рамках конференції заплановано: постерна презентація результатів 

дослідження магістрів, майстер-класи та тренінги від ІТ компаній. 

Участь у конференції безкоштовна.  

Кращі доповіді будуть включені до збірника тез конференції, який бу-

де видано в електронному вигляді. 


