
Вимоги до оформлення тез доповіді 
ОБСЯГ ТЕЗ ДОПОВІДІ 2 ПОВНІ СТОРІНКИ. 

Шаблон можна завантажити з сайту http://bit.nmu.org.ua  
Налаштуйте поля сторінки: Верхнє, Нижнє, Ліворуч та Праворуч по 2 см. Формат А4. Об’єм тез: 2 повні сторінки. 
УДК (Times New Roman; 10; інтервал до та після: 6 пт.; текст ліворуч) 

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
(Times New Roman; 18; інтервал до та після: 6 пт.; текст по центру; прописними літерами; до 12 слів у назві) 

ПІБ першого автора1, ПІБ другого автора2  
(спочатку необхідно навести ПІБ студента (аспіранта), потім його керівника-співавтора) 

1Назва та web–адреса закладу, E-mail  автора (авторів) 
(Times New Roman; 11; інтервал до та після: 0 пт.; текст по центру;) 

Далі необхідно встановити «::::: Розрив розділу (на поточній сторінці) :::::», після цього поділити сторінку на дві колонки та 
налаштувати їх таким чином: ширина колонки 8,2 см., проміжок між колонками 0,6 см. 

 

На початку тез доповіді необхідно навести 
анотацію. Текст анотації не повинен перевищувати 4 
речення. (Times New Roman; 10; жирний, відступ першого 
рядка 0,5 см, текст по ширині). 

Після анотації необхідно навести ключові слова. 

Ключові слова – текст доповіді; форматування 
тексту; стиль. (Times New Roman; 10; жирний, курсив, 
інтервал до та після: 3 пт.; відступ першого рядка 0,5 см, 
текст по ширині). 

Далі викладається основний текст тез доповіді 
структурно поділений на декілька частин: вступ, 
методика дослідження, результати дослідження, 
висновки. (Назви розділів можуть відрізнятися). 

ВСТУП 

(Times New Roman; 10; інтервал до: 8 пт. та після: 4 пт.; 
текст по центру, прописними літерами) 

Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез 
доповіді. Текст тез доповіді. (Times New Roman; 10; відступ 
першого рядка 0,5 см, текст по ширині). 

Використання списків у тексті: 
• Маркіровані списки. 
1. Нумеровані списки. 
(у меню Абзац необхідно встановити налаштування: 

Відступ ліворуч: 0 см. Перший рядок: відступ на 0,5 см. 
Табуляція: позиція 1 см.; рівняння ліворуч; заповнювача: немає). 

 
Рисунок 1. Назва рисунка 

(Times New Roman; 9; текст та рисунок по центру) 

 Таблиця 1. Назва таблиці 
Заголовок 

Номер 
Назва 1 Назва 2 Назва 3 

 
1 
 

текст комірки … … 

(Назва таблиці: Times New Roman; 9; текст ліворуч. 
Заголовки стовбців: Times New Roman; 9; жирний; текст по 
центру; Текст: Times New Roman; 9; текст по ширині). 

Формули: 

 F ma= , (1) 

де F – визначення; m – визначення; a – визначення. 
Налаштування Microsoft Equation шрифти: Regular: 12 

pt, Large index: 7 pt, Small index: 5 pt, Large symbol: 18 pt, 
Small Symbol: 12 pt. 

На кожний рисунок, таблицю та формулу повинно 
бути посилання у тексті. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Нумеруйте літературні джерела цифрами, наприклад: 
1. Джерело1, 2. Джерело2. Позначайте посилання, як [2].
Приклади використання: [1]; або [1], [3]–[5]. 

Приклад оформлення переліку: 
1. Автореферати дисертацій: електронна наукова 

бібліотека НБУВ (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/eb/. – Загол. з екрана. 

2. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Фрактальные 
процессы в телекоммуникациях. М.: Радиотехника, 2003.- 480 с. 

(Times New Roman; 9; нумерований список; текст по 
ширині). 

Після написання переліку використаних джерел 
встановити: «:::Розрив розділу (на поточній сторінці):::» 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 

КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
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З ВИДАННЯМ ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 



ШШааннооввнніі  ккооллееггии!!   
Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих 

вчених взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 
««ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ..    

ББЕЕЗЗППЕЕККАА  ТТАА  ЗЗВВ’’ЯЯЗЗООКК»», 
яка відбудеться 

26 березня 2015 р. 
на базі Державного ВНЗ 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ» 

за адресою: пр. К. Маркса, 19, корп. 3, ауд. 19, 
м. Дніпропетровськ 

 

Секції: 
• Інформаційна безпека; 
• Інформаційні технології; 
• Інформаційно-вимірювальні технології; 
• Економічна кібернетика; 
• Комп’ютерна інженерія; 
• Системна інженерія; 
• Програмне забезпечення комп’ютерних 
систем; 

• Системний аналіз і управління; 
• Телекомунікації. 

 

Умови участі у конференції: 
у конференції можуть брати участь науково-
педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних 
вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, 
студенти. 

 

Робочі мови конференції: 
українська, російська. 

 

Порядок направлення заявок на участь у 
конференції та матеріалів: 

Для участі в конференції Вам необхідно надати 
заявку на участь (форма додається), тези доповіді у 

електронному та друкованому виді, об’єм тез: 2 
повні сторінки; для студентів – рецензію наукового 
керівника. 
До тез доповіді можуть бути внесені зміни 

редакційного характеру без згоди автора. 
Оргкомітет залишає за собою право відхилити 

тези доповіді, які не відповідають вищезгаданим 
вимогам, тематиці конференції. 

 

Регламент доповіді на конференції: 
Доповідь на конференції здійснюється однією з 

мов: українською або російською, регламент 5-7 хв. 
Вид презентації необхідно попередньо узгодити з 
оргкомітетом. 

Тези доповіді надати 
до 13 березня 2015 р. 

для публікації у збірнику 
Інші умови участі у конференції: 

Вартість публікації у збірнику 
матеріалів конференції та 
організаційні витрати становлять  
150 грн. 
За кожні подані тези доповіді надається один 

примірник збірника матеріалів конференції. 
 

Регламент роботи конференції: 
26 березня 2015 р.: 

09.30 - 10.00 – реєстрація учасників 3 корп, 19 ауд.; 
10.00 - 10.30 – відкриття конференції; 
10.30 - 14.00 – секційні засідання; 
14.00 - 14.30 – закриття конференції. 

 

Адреса Оргкомітету конференції: 
49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, корп. 3, 

ауд. 17а, Кафедра БІТ, Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет». 

Додаткову інформацію можна отримати за 
телефонами:   +38 (0562) 47-22-09;   +38 (097) 493-64-78. 
http://bit.nmu.org.ua    E-mail:   local@i.ua 

Голова ради молодих вчених факультету 
інформаційних технологій: Мєшков Вадим Ігорович. 

З А Я В К А  
на участь у 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

««ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ..    
ББЕЕЗЗППЕЕККАА  ТТАА  ЗЗВВ’’ЯЯЗЗООКК»» 

(м. Дніпропетровськ, 26 березня 2015 р.) 

Прізвище _______________________________ 
Ім’я ____________________________________ 
По батькові _____________________________ 
Посада, науковий ступінь, вчене звання / 
місце навчання (повна назва організації) _____ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Адреса _________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефони для контактів ___________________ 
________________________________________ 
E-mail __________________________________ 
Тема доповіді ___________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Секція __________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Дата, підпис ____________________________ 
Відомості про наукового керівника: 
Прізвище _______________________________ 
Ім’я ____________________________________ 
По батькові _____________________________ 
Посада, науковий ступінь, вчене звання _____ 
________________________________________ 
________________________________________ 


