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УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

 

ФОРМА УЧАСТІ — ЗАОЧНА 

 

Для участі необхідно надіслати на поштову 

скриньку конференції sabm.dut@gmail.com 

файл тез доповіді (див. вимоги до 

оформлення). 

 

В тексті листа обов’язково вказати  

номер секції! 

 

Шаблон файлу можна завантажити за 

посиланням: 

 

Шаблон тез доповіді 

 

 

Кінцевий термін подачі матеріалів: 

16 квітня 2020 р. 

 

Матеріали конференції друкуватимуться в 

авторській редакції. Відповідальність за зміст 

та якість поданих тез несуть автори. 

 

 

Тези, які не відповідають вимогам 

оформлення, містять академічний плагіат, 

розглядатися не будуть. 
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Державний університет телекомунікацій, м. 

Київ, Україна. 
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завідувач кафедри Інформаційних систем та 

технологій, Державний університет 

телекомунікацій, м. Київ, Україна. 

Бондарчук Андрій Петрович, д.т.н., проф., 

директор Навчально-наукового інституту 

Інформаційних технологій, Державний 

університет телекомунікацій, м. Київ, Україна. 

Шушура Олексій Миколайович, д.т.н., 

доцент, професор кафедри автоматизації 

проектування енергетичних процесів і систем, 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», м. Київ, Україна. 

Бісікало Олег Володимирович, д.т.н., проф., 

декан факультету комп`ютерних систем і 

автоматики, Вінницький національний 

технічний університет, м. Вінниця, Україна. 

Федоров Євген Євгенович, д.т.н., доцент, 

професор кафедри робототехніки та 

спеціалізованих комп’ютерних систем, 

Черкаський державний технологічний 

університет, м. Черкаси, Україна. 

Маслова Наталія Олександровна, к.т.н., 

доцент, доцент кафедри прикладної 

математики та інформатики, Донецький 

національний технічний університет, м. 

Покровськ, Україна. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 представлення та обговорення 

результатів сучасних наукових 

досліджень і практичних досягнень в 

області розробки методів, моделей та 

технологій системного аналізу, які 

застосовуються при вирішенні 

різноманітних бізнес-задач та в 

управлінні; 

 виявлення наукового і творчого 

потенціалу молоді, забезпечення 

трибуни для вільного обміну думками, 

стимулювання і підтримка наукової 

діяльності молоді, сприяння її 

успішному кар'єрному старту і 

професійному росту, підвищення 

ефективності самостійної роботи. 

 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Математичні методи системного аналізу 

та управління. 

2. Моделі та методи системного аналізу в 

технічних і соціально-економічних 

системах. 

3. Інформаційні технології в задачах 

управління. 

4. Автоматизація управління бізнес-

процесами. 

5. Системний аналіз в навчальному процесі 

та управлінні вищою школою. 

6. Технології Business Intelligence. 

7. Data Science. 

8. М’які обчислення та нечітка логіка в 

задачах управління. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 

 
Обсяг тез: 1-2 сторінки А4. 

Мова: українська або англійська. 

Назва файлу: Прізвище_Ініціали_Секція_№.docx 

(або doc). Вказується тільки ПІП 1-го автора. 

Параметри тексту: Шрифт – Times New Roman; 

міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; 

орієнтація – книжкова; сторінки – без нумерації; не 

використовувати переносів; не використовувати 

примітки і гіперпосилання. 

Структура тез:  

Назва тез доповіді – до 10 слів, стиль шрифту – 

кегль 14; жирний (Bold), всі прописні; без абзацного 

відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху 

і знизу – 12 пт. 

Інформація про автора (співавторів): 

 ПІП (стиль шрифту – кегль 11; жирний курсив 

Bold Italic), науковий статус автора (д.т.н., к.т.н., 

аспірант, студент), посада та місце роботи 

(підрозділ, навчальний заклад, установа): стиль 

шрифту – кегль 11; курсив (Italic); без абзацного 

відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху 

і знизу – 0 пт;  

 після останнього автора додається пустий 

рядок. 

Основний текст: відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; 

вирівнювання – по ширині; відбивки зверху і знизу – 

0 пт. Вміст основного тексту: 

 постановка задачі та її актуальність; 

 мета дослідження; 

 результати дослідження; 

 висновки та перспективи. 

Список посилань: назва “Список посилань” стиль 

шрифту – жирний (Bold); кегль 12; без абзацного 

відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху 

і знизу – 12 пт; список посилань (до 4 джерел): 

нумерований список; вирівнювання – по ширині; 

виступ 1-го абзацу – 0,63 см; відбивки зверху і знизу 

– 0 пт. 


