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Шановні студенти, аспіранти та молоді науковці! Запрошуємо Вас взяти участь у ХІIІ 

Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 р. на базі Черкаського 

державного бізнес-коледжу.  

 

 

Оргкомітет конференції 

 
Азьмук Н.А. – заступник директора з навчально-методичної роботи ЧДБК, д-р екон. наук - 

голова оргкомітету;  

Заболотній С.В. - професор кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій  

ЧДБК, д-р тех. наук;  

Хотунов В.І. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій  

ЧДБК, канд.. пед. наук;  

Захарова М.В. – доцент кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій  

ЧДБК, канд. тех. наук;  

Бурмістров С.В. – доцент кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій  

ЧДБК, канд. тех. наук;  

Підласий А.І. – викладач циклової комісії програмування, канд.. пед.. наук, доцент;  

Видрига-Лаврук А.М. – завідувач відділенням програмування ЧДБК;  

Музиченко В.М. – завідувач відділенням дизайну ЧДБК;  
Марченко С.В. – відповідальний секретар. 

 

Робота конференції планується за такими тематичними секціями: 

 

Секція 1. Перспективи розвитку чат-ботів в сучасному світі  

Секція 2. Виклики робототехніки в сьогоденні  

Секція 3. Розвиток сучасних проблемно-орієнтованих додатків  

Секція 4. Сучасні напрямки розвитку веб-технологій  

Секція 5. Кібернетична безпека  

 

 

Умови участі у конференції 

 

До участі у роботі конференції запрошуються студенти закладів вищої та фахової передвищої 

освіти.  

Форма участі – заочна.  

Робочі мови конференції – українська, англійська.  

Участь в конференції та публікація тез – безкоштовна.  

Місце проведення конференції: м. Черкаси, Черкаський державний бізнес-коледж, вул. В. 

Чорновола, 243.  

За підсумками конференції планується випуск збірника у електронному вигляді, який буде 

розміщено у відкритому доступі на сайті Черкаського державного бізнес-коледжу 

(http://csbc.edu.ua) та видача сертифікатів.  

Всім учасникам конференції необхідно до 20 квітня 2021 р. зареєструватися за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGMyVu3x0Niwy9jqFK66s8cfkodKr-

8pAfJneS2OrdN1tvVA/viewform 

Тези доповідей учасники надсилають до 20 квітня 2021 р. на електронну адресу: 

kafedrakiit@gmail.com (Тема листа: ІТ 2021, прізвище учасника).  

 

 

 

 

 



 

Вимоги до оформлення тез 
Для розміщення в збірнику матеріалів конференції учасникам конференції необхідно 

надати тези доповідей обсягом 2-4 сторінки формату А4.  

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word у форматі “doc”: шрифт - Times 

New Roman; розмір кегля - 14; міжстроковий інтервал - 1,5; розміри: абзацу – 1 см; поля 

верхнього, нижнього і лівого та правого - 2,0 см. 

 
 Угорі по центру курсивом пишеться назва секції, в наступному рядку зліва необхідно 

вказати УДК, далі через один інтервал посередині заголовними літерами пишеться назва доповіді. 

Через один інтервал нижче праворуч курсивом пишуться прізвище й ініціали автора, його 

електронна адреса, місце навчання. На один інтервал нижче праворуч курсивом вказується 

прізвище й ініціали наукового керівника. На один інтервал нижче безпосередній текст доповіді. У 

тексті тез допускається включення таблиць і рисунків. Посилання по тексту розміщують у 

квадратних дужках, нумерація наскрізна або в абетковому порядку.  

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з 

існуючим стандартом бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.  

Примітка: Після перевірки тез на унікальність оргкомітет конференції надсилає 

повідомлення про прийняття (відхилення) тез протягом двох робочих днів. Якщо Ви не отримали 

повідомлення, відправте роботу повторно.  

 

Зразок оформлення тез: 
 

 

 
 

Автор повинен самостійно здійснити перевірку тексту тез на наявність запозичень 

за допомогою антиплагіатної програми «AntiPlagiarism.NET» або «Плагиата.нет», або 

«Адвего Плагиатус» або іншою програмою 
 N.В. Тези доповідей, оформлені з порушенням вищезазначених правил прийматися 

до друку не будуть! 


