
Коледж ракетно-космічного машинобудування 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Шановні  студенти та викладачі! 

Запрошуємо до участі в роботі  

ІІ науково-практичної конференції студентів 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

22 березня 2018 р.  

на базі ПЦК Програмної інженерії 

  

форма участі – очна 

Мета конференції – підвищення якості підготовки IT - фахівців  та 

пошук обдарованої студентської молоді. 

У конференції можуть взяти участь студенти та педагогічні працівники 

коледжу зі своїми власними науковими роботами. 

Після набору матеріалів буде виданий збірник статей у електронному 

вигляді. 

Всі матеріали будуть доступні на сайті http://dkrkm.org.ua/ у розділі 

«Новини»(з 12 квітня 2018 р.).  

Основні напрями конференції: 

1. Секція «Комп’ютерні науки». 

2. Секція «Інформаційні технології». 

3. Секція «Вища математика». 

4. Секція «Інформаційна безпека». 

5. Секція «Програмне забезпечення». 

Мова конференції: українська. 

Оргкомітет конференції: 

Голова: 

Кузьменко Михайло Юрійович – заступник директора з НВР, Коледж 

ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро); 

 

 



Програмний та організаційний комітет: 

Ланська Світлана Сергіївна – голова ПЦК Програмної інженерії, Коледж 

ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро); 

 

Малик Олена Михайлівна – методист відділення комп’ютерної та програмної 

інженерії, Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро). 

 

Мандрика Тетяна Петрівна  – викладач ПЦК Програмної інженерії, Коледж 

ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро); 

 

Михайлова Валерія Олександрівна – завідувач відділення комп’ютерної та 

програмної інженерії, Коледж ракетно-космічного машинобудування 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро). 

Необхідні документи для публікації: 

Для публікації у збірнику необхідно за допомогою сервісу «Організатор 

конференцій» http://orgconf.com додати до 17 березня 2018 року: 

– відомості про авторів (заповнюються у режимі он-лайн); 

– статтю, оформлену згідно з вимогами (зразок додається); 

Електронні матеріали будуть доступні на сайті коледжу http://dkrkm.org.ua/ у 

розділі «Новини».  

Якщо відправлення матеріалів виконано вірно, то стаття відразу 

з’явиться у списку «Подані матеріали» з поміткою «Обробляється». 

Якщо стаття не з’явилась – спробуйте повторити свої дії або зв’яжіться з 

оргкомітетом. Не надсилайте статтю декілька разів, уважно перевірте її 

перед відправленням. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (приклад додається): 

Текст тез доповіді обсягом до двох сторінок формату А4, підготовлений в 

редакторі Word 2003-2007 (12 шрифт TNR; інтервал – 1,0; поля: ліве - 2,0 см; 

праве – 2,0 см, верхнє -2,0 см, нижнє-2,0 см). 

Порядок оформлення тез: 

1. Назва доповіді (посередині, 12шрифт TNR, виділити напівжирним 

великими літерами); 

2. Прізвище та ініціали автора, посада, назва предметної (циклової) 

комісії (вирівняти по правому краю); 

3. Основний текст доповіді (тез) після пропуску 1 рядка, TNR 12; 

4. Вирівнювання за шириною, абзацний відступ –1,25 см; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Forgconf.com
http://dkrkm.org.ua/


5. Текст має відповідати таким вимогам: 

- постановка та обґрунтування актуальності проблеми; 

- викладання основного матеріалу; 

- перспективність використання; 

- висновки; 

- список використаних літературних джерел (з посиланням на них у 

текстах). 

6. Ілюстративні матеріали (схеми, малюнки, таблиці та ін.) повинні бути 

пронумеровані і розташовані в тексті тільки після посилань на них. Під 

кожним рисунком вказується його номер і назва. Рисунки виділяються 

від основного тексту пустим рядком. Всі позиції, позначені на рисунку, 

повинні бути пояснені  в тексті. Таблиці повинні мати назви і 

порядковий номер. 

7. Показники, ступені та індекси повинні бути менше основних знаків і 

виконуватися відповідно до редактора формул Microsoft Equation. 

Формули нумеруються (справа, в круглих дужках, не відступаючи від 

правого поля) тільки в тому випадку, якщо на них в тексті є посилання. 

Між крайніми знаками формули і текстом повинен виконуватися один 

інтервал. 

 

РОЗГЛЯД І ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 

Термін подачі заявок, текстів статей – до 17 березня 2018 року включно. 

Викладення одержаних матеріалів будуть доступні на сайті коледжу 

http://dkrkm.org.ua/у розділі «Новини» 12 квітня 2018 року.  

 

Зразок оформлення статті 

Сучасні інноваційні методи навчання у інформатиці 

Сідоров В.В., 

студент ПЗ-14-1 

Іванов П.П., 
викладач інформатики,  

ПЦК математики та інформатики 

Основний текст 

 

 

Список використаних літературних джерел: (не більше 5 джерел) 

1. 

2. 

http://dkrkm.org.ua/

