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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обмін досвідом між вченими з різних галузей для вирішення 

актуальних проблем сучасної науки; висвітлення переваг міждисциплінарних 

досліджень та заохочення до створення спільних міждисциплінарних 

наукових проєктів; налагодження контактів між вченими з різних галузей 

науки для проведення подальших досліджень. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Секція 1. Інформаційно-комунікаційна діяльність. 

Секція 2. Прикладні інформаційні технології, технології інтернету речей, 

інформаційна безпека. 

Секція 3. Прикладна математика. 

Секція 4. Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень 

соціо-комунікаційних і політичних процесів.  

 

 

Конференція відбудеться 18 листопада 2022 року в online-форматі 

Робочі мови конференції – українська, англійська 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

18 листопада 2022 р. 

 

 

09.00-10.00 реєстрація учасників  

10.00-13.00 пленарне засідання  

13.00-14.30 перерва  

14.30-16.30 секційні засідання    

16.30-17.00 підведення підсумків  

 

 

За результатами роботи конференції буде надруковано збірник тез 

доповідей (в електронному вигляді в форматі pdf) та надіслано всім учасникам 

на електронну адресу. Всі надіслані матеріали будуть перевірені на 

антиплагіат. Організаційний комітет залишає за собою право відхилити 

матеріали, які не відповідають встановленим вимогам. Студенти та аспіранти 

публікують тези доповідей у співавторстві з науковим керівником. 

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу 

research@donnu.edu.ua  до 11 листопада 2022 року наступні матеріали: 

1) файл з тезами доповідей у форматі doc / docx / rtf. Ім’я файлу повинно 

бути наступним: ТЕЗИ_Автор_Співавтор_ПІТ; 

2) заповнити реєстраційну форму https://forms.gle/6eaFtRoP3bcbvJtz9   

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1) кількість авторів тез – не більше 3-х; 

2) обсяг – до 3-х сторінок формату А4; 

3) параметри сторінки: всі поля по 2 см, відстань від верхнього та нижнього 

поля до колонтитулів по 1,25 см. Нумерація сторінок не ведеться. Не 

допускається використовування зайвих пробілів при форматуванні тексту; 

4) текст необхідно набирати в редакторі Microsoft Word (2007, 2010, 2013, 

2016). Тип шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір 14pt, 

міжрядковий інтервал 1. У великих таблицях та рисунках дозволяється 

використовувати шрифт меншого розміру (10-12pt); 

5) формули в тексті повинні бути набрані за допомогою редактора формул 

MathType. Розмір шрифту формул повинен відповідати розміру шрифту 

основного тексту. Необхідно друкувати тільки основні формули. Кожна 

формула розміщується після тексту з нового рядку, де вперше згадується. 

Формули розміщуються по центру сторінки. Нумерація наскрізна в межах 

документу; 

6) рисунки, таблиці та надписи до них розміщуються безпосередньо то тексту, 

де вперше згадуються; 

https://forms.gle/6eaFtRoP3bcbvJtz9


7) літературні джерела до 5 найменувань, посилання на літературу в тексті 

вказується в квадратних дужках, наприклад: [1], де цифра 1 – порядковий 

номер літературного джерела. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 

8302:2015; 

8) структура тез наступна: 

 Індекс УДК (по лівому краю, напівжирний). 

 ПІБ та посада авторів (по правому краю, курсив). 

 Назва тез доповідей (великими літерами, по центру, напівжирний). 

 Назва місця роботи / навчання (по центру, курсив). 

 Текст тез доповідей (вступ, актуальність, аналіз останніх досліджень за 

даною тематикою, мета, постановка задачі, викладення основного 

матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів, висновки). 

 Список літератури (у порядку згадування по тексту роботи, розмір 12pt, 

курсив). 
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Текст тез. 

Список літератури. 

 

 

 

Контактна інформація: 

 

E-mail: research@donnu.edu.ua  

Технічні питання:  

Зелінська Оксана Владиславівна +380966702918 

Чорнодон Мирослава Іванівна +380967029028 

 


