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Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у III Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Комп’ютерні технології обробки даних» 

(КТОД 2022), що відбудеться на базі кафедри інформаційних технологій 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Мета конференції – висвітлення власних наукових розробок, результатів 

наукових досліджень та досягнень вчених України в галузі комп’ютерної 

обробки і аналізу даних. 

Організаційний комітет конференції запрошує вас взяти участь у роботі 

конференції, виступити з доповідями, продемонструвати власні програмні 

розробки. До участі в конференції запрошуються вчені, аспіранти, студенти та 

практики в галузі технологій обробки даних. Публікація результатів наукових 

досліджень є важливим інструментом для мотивації наукових досліджень. 

Формуються нові ідеї, методи та технології, які заслуговують уваги наукової 

спільноти України. 

 

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Методи обробки і аналізу даних. 

2. Інтелектуальні системи та мережі. 

3. Експертні, рекомендаційні системи та системи підтримки прийняття 

рішень. 

4. Бази даних і знань. Big Data. 

5. Прикладні аспекти обробки даних в інформаційних системах. 

 



ФОРМА УЧАСТІ – ЗАОЧНА 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА 

 

За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез доповідей 

(в електронному вигляді у форматі pdf) та розісланий електронною поштою 

усім учасникам. Збірнику тез доповідей присвоєний номер ISSN 2788-4465. 

Всі надіслані доповіді будуть перевірені на антиплагіат. Організаційний 

комітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають 

встановленим вимогам або тематиці конференції. Студенти та аспіранти 

публікують тези доповідей у співавторстві з науковим керівником. 

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу 

yu.khmelivskyi@donnu.edu.ua до 04 грудня 2022 року наступні матеріали: 

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

бути наступним: ТЕЗИ_Автор_Співавтор_КТОД; 

2) файл з інформацією про авторів (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, 

місце роботи / навчання, електронна адреса, телефон, назва секції). 

 

МАТЕРІАЛИ МИНУЛОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА 

ПОСИЛАННЯМ: https://jktod.donnu.edu.ua/index 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1. Кількість авторів статті – не більше 3-х. 

2. Обсяг – до 4-х сторінок формату А4. 

3. Параметри сторінки: усі 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 (2003, 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 наводити тільки основні формули. Кожна 

https://jktod.donnu.edu.ua/index


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

вирівнюється по центру сторінки. Нумерація наскрізна в межах документу. 

6. Рисунки, таблиці та надписи до них розміщуються після тексту, де 

вперше згадуються. 

7. Літературні джерела до 5 найменувань. Посилання на джерело в тексті 

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

номер літературного джерела; 

8. Структура тез: 

– 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 доповіді (вступ, актуальність, аналіз останніх досліджень 

заданою тематикою, мета, постановка задачі, викладення основного 

матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів, висновки); 

– список літературних джерел (у порядку згадування по тексту роботи, 

розмір 12pt, курсив). 
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Текст доповіді. 

Список літературних джерел. 
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