
Шановні колеги! 

За ініціативою кафедри математичних 

методів та системного аналізу 

Маріупольського державного університету 

26 квітня 2019  року о 14-30 годині 

проводиться І Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференції з проблем 

вищої освіти і науки «Математичні методи, 

моделі та інформаційні технології у науці, 

освіті, економіці, виробництві». 
До участі у конференції запрошуються 

науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів, молоді науковці, 

працівники органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, інших підприємств 

і організацій, аспіранти, магістранти, студенти. 

Робочі мови конференції – українська або 

англійська. 

До початку роботи конференції планується 

опублікувати електронну версію видання у 

PDF-форматі. (у формі збірника) тези 

доповідей.  

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Секція 1. Математичні методи, моделі 

та інформаційні технології у науці та освіті. 

Секція 2. Математичні методи, моделі 

та інформаційні технології у професійній 

діяльності. 

Секція 3. Інформаційні технології та 

кібербезпека. 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ВКЛЮЧАЄ: 

 відкриття конференції; 

 пленарне засідання; 

 участь у засіданні секцій; 

 підведення підсумків, закриття 

конференції. 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Маріупольський державний університет. 

Адреса: 87500, м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а, аудиторія 308 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у конференції до 06 квітня 

2019 року необхідно відправити: 

 заявку на участь у конференції за 

запропонованою нижче формою. 

 тези, оформлені відповідно до вимог. 

 відскановану квитанцію про оплату внеску. 

Усі матеріали подають окремими 

файлами, які називають латинськими літерами 

(назва файлу – прізвище автора і секція, 

Lepko_1.doc) на електронну адресу:  

kafedra-mm@ukr.net 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК УЧАСНИКА 

КОНФЕРЕНЦІЇ СКЛАДАЄ: 

100 грн. – плата за участь у роботі 

конференції та публікацію у збірнику 

матеріалів у форматі PDF. 

150 грн. – за умови очної участі з 

отриманням паперового варіанту збірника тез 

конференції (оплата доставки за рахунок 

отримувача). 

Організаційний внесок має бути 

перерахований за наступними реквізитами:  

Маріупольський державний університет 

Розрахунковий рахунок у гривнях: 

31254234108203  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ  

МФО 820172, ЕДРПОУ 26593428 

Призначення платежу – Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет-конференція 

кафедри ММСА (обов’язково вказати своє 

прізвище та ініціали). 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ ТА УМОВИ ЇХ ВИДАННЯ 

1. До друку приймаються тези доповіді, 

обсяг яких  не перевищує 3-х сторінок. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у 

форматі А4 за допомогою редактора МS Word. 

Параметри сторінки: всі поля - 2 см. Абзац – 1 

см. Сторінки не нумеруються. 

3. Побудовані тези доповіді мають бути 

наступним чином (дивіться зразок): 

- У правому верхньому кутку прізвище та 

ініціали автора, науковий ступінь, вчене 

звання, установа, місце роботи автора (без 

скорочень), місто - (12 рt), Якщо авторів 

декілька, відомості про кожного подаються 

окремими рядками; 

- назва тез – великими літерами, шрифт 

Тіmes New Roman, кегель - 12, вирівнювання 

по центру (всі літери ПРОПИСНІ); 

- основний текст – шрифт Тіmes New Roman, 

кегель - 12, інтервал - 1,5; 

- список використаних джерел – шрифт 

Тіmes New Roman, кегель - 12, інтервал - 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків 

використовувати шрифт Тіmes New Roman, 

12 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути 

згруповані як єдиний об'єкт. Формули 

розташовувати по центру з нумерацію по 

правому краю. При наборі формул 

використовувати редактор формул МS Office.  

5. Список використаних джерел (по центру, 

виділити жирним) наводиться у кінці тексту 

мовою оригіналу. Використані джерела мають 

бути пронумеровані відповідно до порядку 

згадування у тексті. Посилання на джерело та 

сторінки у ньому подаються у квадратних 

дужках за текстом. Оформлення списку 

використаних джерел має відповідати вимогам 

державних стандартів, які наведено в Бюлетень 

ВАК України, №5, 2009 (Форма 23).  

Відповідальність за публікований 

матеріал у тезах несуть автори доповідей. 



 

 

Заявка на участь у конференції  
(надсилається обов’язково!) 

 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Навч. заклад або 

організація 
 

Посада, науковий 

ступінь, вчене 

звання 

 

Назва тез доповіді  
Назва секції  
Науковий керівник  
E-mail  
Мобільний тел.  
 

За додатковою інформацією звертатися в 

оргкомітет за адресою: 

 (0629) 58-75-55 – Кафедра математичних 

методів та системного аналізу; 

  

Е-mail: kafedra-mm@ukr.net 

 

87500, Донецька  область, м. Маріуполь, пр. 

Будівельників, 129-а, (каб. 305).                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення тез 

 
Петренко Іван, студент, 

Іваненко Іван, к.е.н., доцент 

кафедри інформаційних 

технологій 
Маріупольський державний 

університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текс т текст 

текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст [1]. 

Список використаних джерел 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ» 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   
 

І Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція 

з проблем вищої освіти і науки  

 

«Математичні методи, моделі 
та інформаційні технології  
у науці, освіті, економіці, 

виробництві» 
 

 

26 квітня 2019 року 

 

Маріуполь 

mailto:kafedra-mm@ukr.net

