
 

ХЕРСОНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

ІX Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів 

«Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2020, 

 

«Young people in the world of modern technologies», YPWMT - 2020, 

 

 що відбудеться 4-5 червня 2020 р. у  

Херсонському національному технічному університеті  

на базі кафедри інформаційних технологій  

за тематикою: 

«Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому 

суспільстві» 

 

 Херсонський національний технічний університет запрошує Вас взяти 

участь у конференції молодих вчених і студентів, метою якої є обговорення 

та пошук рішень актуальних проблем сучасних технологій у всіх сферах 

суспільного життя. Науковий прогрес і технологічний розвиток сприяє 

формуванню нового інформаційно-технологічного, економічного мислення 

та нових наукових розробок. Публікація результатів досліджень є 

надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання 

наукового потенціалу. Формуються безліч нових оригінальних ідей, 

технологій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості. 

 

Напрямки  роботи конференції: 

1) сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій; 

2) моделювання та оптимізація інформаційних систем; 

3) управління проектами регіонального розвитку; 

4) мережні та телекомунікаційні технології. 

 

Збірнику надаються бібліотечні індекси УДК, ББK та міжнародний стандартний книжковий номер 

(ISBN). 

До участі в конференції запрошуються студенти, викладачі ВНЗ та вчителі шкіл, науковці, 

докторанти, аспіранти та всі зацікавлені особи. Студентам та аспірантам, які подають тези одноосібно, 

необхідно надати рецензію наукового керівника з підписом, що завірено печаткою відділу кадрів ВНЗ. 

Відскановану рецензію (кольоровий .jpg або .pdf) разом з тезами необхідно надіслати на електронну 

адресу редакції: ek.kntu@gmail.com 

 

Для участі в конференції необхідно до 31.05.2020 р. подати матеріали згідно вимог 

(ek.kntu@gmail.com) та заповнити заявку на участь у ІX Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2020 за посиланням: 

https://forms.gle/eeS4uQP1eHcvc8WW8. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

1. Кількість авторів статті - не більш 3-х. 

2. Мова - українська, російська, англійська. 

3. Обсяг – до 3 сторінок. 
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4. Текст надається у вигляді файлу типу .doc чи .docx. Остання сторінка тексту повинна бути заповнена 

цілком чи майже цілком (не більш 2-3 порожніх рядків наприкінці сторінки). Назва файлу повинна 

відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Іванов.doc). 

5. Текст слід набирати в редакторі Microsoft Word (2007, 2010, 2013, XP, 2003) for Windows. Тип 

шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір – 12, з міжрядковим інтервалом 1. 

6. Вхідні дані статті оформлюються в такий спосіб: 

- прізвища й ініціали авторів по правому полю сторінки, курсивом, жирно; 

- назва статті – за авторами статті через один рядок, великими літерами, жирно, по центру сторінки; 

- найменування організації, кафедри - за назвою статті на наступному рядку, по центру сторінки; 

- далі через рядок починається текст статті. 

7. Текст форматується з вирівнюванням за шириною, з міжрядковим інтервалом 1. Всі поля по 2 см. 

Відстані від верхнього та нижнього поля до колонтитулів по 1,25 см. Номери сторінок не проставляються. 

8. Формули в тексті повинні бути виконані засобами Word "Microsoft Equation". Розмір шрифту формул 

повинний відповідати розміру шрифту основного тексту. 

9. Рисунки, таблиці та написи до них розміщуються безпосередньо по тексту.  

10. Матеріали статей повинні бути оформлені в книжковій, а не альбомній орієнтації. 

11. За структурою матеріал статті повинен містити наступні необхідні елементи: постановка проблеми 

в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими і практичними задачами; аналіз останніх 

досліджень та публікацій по розглянутому питанню; виділення невирішених частин загальної проблеми, 

рішенню яких присвячуються тези; формування цілей дослідження (постановка задач); виклад основного 

матеріалу досліджень з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки та рекомендації. 

12. Сторінки не нумеруються. 

13. Література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті виноски 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком, 

наприклад: [2]. Інший спосіб оформлення літератури не допускається. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК 330.46:519.87 

Петров А.А., студент 4 курсу спеціальності «Економіка» 

ОПП «Економічна кібернетика» 

Іванов Н.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційних 

технологій 

ФОРМУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ SCM 

Херсонський національний технічний університет, Україна 

Текст тез. 

Литература. 

 

Збірку тез учасників конференції планується видати до її початку. У разі заочної участі у конференції 

збірник тез буде відправлений учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті протягом десяти 

робочих днів після проведення конференції. 

 

Учасникам конференції пропонується на вибір замовлення матеріалів конференції: паперовий або 

електронний варіант.  

У зв’язку з ситуацією в країні та введенням карантину, заочна участь у конференції із отриманням 

електронного варіанта збірника (.pdf формат) становить – 0 грн. Заочна участь у конференції із 

отриманням електронного та паперового видання збірника становить – 200 грн. 

Рахунок оплати буде вказаний після представлення матеріалів.  

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників. При необхідності можливе бронювання місць 

у готелі або гуртожитку. Орієнтована вартість проживання - від 500 грн. на добу. Просимо подбати про 

квитки на зворотну дорогу. 

 

За результатами роботи конференції планується видання КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ. 

До монографії приймаються матеріали обсягом до 10 сторінок до 15.06.2020 р. Оплата – 40 грн. за 

одну сторінку. Видання монографії планується в серпні 2020 р. 

До матеріалів в монографію необхідно подати англійською мовою: анотацію, назву статті, ПІБ 

автора(ів). 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ 

 

ФОРМУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ SCM 

Іванов Н.В. 

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій, 

Херсонський національний технічний університет 

Петров А.А. 

аспірант кафедри інформаційних технологій, 

Херсонський національний технічний університет 

Текст  … 

Список використаних джерел. 

 

 

 

Контактна інформація: 

Адреса кореспонденції: 

Кафедра інформаційних технологій 

Херсонський національний технічний університет,  

Бериславcьке шосе, 24,  

м. Херсон,  

73008 

E-mail: ek.kntu@gmail.com  

 

Координатори: 

Сидорук Марина Вікторівна (050) 7467709 

Хапов Денис Вікторович (067) 9620765 

Телефон для довідок: (0552) 32-69-94 
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