Заявка учасника
(або через форму
https://forms.gle/LfD1J3pzNtc2Svte9)
Я бажаю взяти участь у роботі конференції
Прізвище_________________________________
Ім’я______________________________________
По батькові_______________________________
Науковий ступінь__________________________
Вчене звання______________________________
Посада___________________________________
Телефон__________________________________
Е-mail____________________________________
Повна назва організації______________________
_________________________________________
_________________________________________
Поштова адреса
організації________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Я планую:
- виступити з доповіддю (on-line)
- отримати електронний варіант збірника
- отримати паперовий варіант збірника

Підпис______________дата_________________

Інформація про доповідь
Назва доповіді_______________________
______________________________________
______________________________________
П. І. П. авторів________________________
______________________________________
______________________________________
____________________________________

Вимоги до оформлення
1. Рекомендований обсяг тез разом з ілюстраціями –
до 2-х сторінок.
1.1. Текст набирається у редакторі Microsoft Word на
аркуші формату А4 (210х297мм), поля (мм): верхнє – 20,
нижнє – 20, внутрішнє – 25, зовнішнє – 15.
2. Основний текст набирається наступним чином:
2.1. Стиль «звичайний», гарнітура Times New Roman
(Сyr), кегля 14, абзац – 7,5 мм, міжрядковий інтервал 1,0.
2.2.Порядок набору:
УДК (Times New Roman (Сyr), кегля 11, без абзацу,
вирівнювання – зліва). Назва статті (Arial (Сyr), кегля 14,
bold, прописом, без абзацу, вирівнювання – по центру,
відбивки знизу і зверху 6 пт). Ініціали, прізвище автора
(співавторів) (Times New Roman (Сyr), кегля 12, bold italic, без
абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 6 пт).
Назва організації,
її повна поштова адреса, адреса
електронної пошти (Times New Roman (Сyr), кегля 12, italic,
без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 6 пт).
2.3. Відбивка по тексту не використовується за винятком
підрозділів статті (підрозділи, підпункти відділюються
відбивками «перед» – 6, «після» – 6).
3. Для набирання формул використовується вбудований
в Microsoft Office редактор формул Equation v.3.0. Стиль: Text
– Times New Roman (Сyr), Function – Times New Roman (Сyr),
italic, Variable – Times New Roman (Сyr), italic, L.G.Greek –
Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matryx/Vector – Times
New Roman (Сyr), Number – Times New Roman (Сyr). Розміри:
Full – 12, Subscript/Superscript – 8, Sub-Subscript/Superscript
– 8,
Symbol – 14, Sub-Symbol – 10. Для наочності
рекомендується формули відділяти відбивками зверху та знизу
– 6 пт. Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в
рядок 80 мм.
4. Таблиці повинні бути складені лаконічно та зрозуміло.
Назва таблиці: Times New Roman (Сyr), кегля 12, bold, без
абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу та зверху – 6
пт.
5. Ілюстрації повинні бути виконані у растровому
(векторному) форматі (BMP, TIF, JPG, GIF, CDR) і додаватися
окремим файлом. Забороняється використовувати графічний
редактор MS WORD! Ілюстрації типу фотографій повинні
бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi
або додаватися в оригіналі. Підпис до ілюстрації: Times New
Roman (Сyr), кегля 12, bold, без абзацу, вирівнювання – по
центру, відбивка знизу – 12 пт. Написи на ілюстраціях
виконуються гарнітурою Arial
6. Використані автором літературні джерела наводяться
загальними списком в кінці статті (формат основного тексту).

Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
ТзОВ "Мікрол", Eleks
SoftServe, Softjourn
Всеукраїнська
Інтернет-конференція молодих учених і студентів

«Інформаційні технології
в освіті, техніці
та промисловості»

2‐ге інформаційне повідомлення

8 жовтня 2020 р.
м. Івано‐Франківськ

Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
запрошує Вас прийняти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених і студентів
«Інформаційні технології в освіті, техніці та
промисловості»
яка відбудеться 8 жовтня 2020р.






Секції роботи конференції:
автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології;
інформаційно-вимірювальні технології;
інформаційні технології в навчальному
процесі;
математичне
моделювання
та
обчислювальні методи;
промислові комп’ютерні системи.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
Інститут інформаційних технологій
вул. Карпатська, 15
м. Івано-Франківськ,
Україна, 76019
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, польська.
Додаткова інформація про конференцію
confiit@nung.edu.ua
Заявку та матеріали для публікації
завантажуйте через реєстраційну форму:
https://forms.gle/LfD1J3pzNtc2Svte9
або надсилайте на електрону пошту
confiit@nung.edu.ua
тел. (380) 342 72-74-00

Друковані матеріали
До початку роботи конференції буде виданий
збірник тез доповідей, які включені до програми
конференції.
Для участі у конференції необхідно надіслати до
оргкомітету в електронному вигляді: заявку
учасника, тези доповіді, копію платіжного
доручення (при замовленні паперового збірника).
через реєстраційну форму

https://forms.gle/LfD1J3pzNtc2Svte9






Основні дати
Заявка та тези доповідей - до 02.10.2020
Організаційний внесок – до 20.09.2020
Реєстрація учасників - 08.10.2020
Робота конференції – 08.10.2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
голова
Чудик Ігор
ІФНТУНГ;

Іванович,

проректор

з

наукової

роботи,

заступники голови

Карпаш Максим Олегович,
педагогічної роботи, ІФНТУНГ;

проректор

з

науково-

Лютак Ігор Зіновійович, директор інституту інформаційних
технологій, ІФНТУНГ;
члени комітету
Горбійчук
Михайло
Іванович,
завідувач
кафедри
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
ІФНТУНГ;
Заміховський Леонід Михайлович, завідувач кафедри
інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
ІФНТУНГ;
Олійник Андрій Петрович, завідувач кафедри прикладної
математики ІФНТУНГ;
Середюк Орест Євгенович, завідувач кафедри метрології та
інформаційно-вимірювальної техніки ІФНТУНГ;

Організаційний внесок
Участь у конференції безкоштовна (електронний
варіант збірника). При замовленні паперового
збірника матеріалів конференції оргвнесок становить
300 грн.

Мельничук
Степан
Іванович,
завідувач
комп’ютерних систем і мереж, ІФНТУНГ;

Організаційний внесок слід перерахувати не
пізніше 20 вересня 2020 р. на рахунок ІФНТУНГ.

Ходак Любомир Мирославович, директор Івано-Франківської
філії ТзОВ "SoftServe";

Шекета Василь Іванович,
завідувач кафедри інженерії
програмного забезпечення ІФНТУНГ;

Демчина Богдан Степанович, директор ТзОВ «Мікрол»;

Банківські реквізити:

Мухітдінова
Наталія
Франківської філії Eleks;

Одержувач:
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
Код ЄДРПОУ 02070855.
Банк одержувач: ДКСУ, МФО 820172,
Р/р № 31259290204276.

Фіцак Сергій Володимирович, директор Softjourn;

Увага! У платіжному дорученні просимо вказати
«Конференція ІТОТП-2020».

кафедри

Тимурівна,

директор

Івано-

секретаріат оргкомітету конференції
Бандура Вікторія Валеріївна, доцент кафедри
програмного забезпечення, ІФНТУНГ;

інженерії

Заячук Ярослав Іванович, доцент кафедри комп’ютерних
систем і мереж, ІФНТУНГ.

