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3. Необхідні технічні засоби _____________________

___________________________________________

4. Науковий ступінь, вчене звання_______________

7. Назва доповіді _____________________________

9. Форма участі:     

1. Дата і час приїзду ____________________________

5. Адреса ___________________________________

џ  заочна 

___________________________________________

8. Номер секції _______________________________

џ очна   

6. Телефон, e-mail ____________________________

4. Потреба у готелі ____________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. Дата і час від'їзду ____________________________

Для очної участі: 

Заявка

 для участі у конференції

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  (м. Львів, 10-12 ЖОВТНЯ 2019 р.)

  Ім'я     _________________________

2. Місце навчання/роботи _____________________

1. Прізвище  ________________________________

 По-батькові ____________________

__________________________________________

3. Курс і спеціальність/посада __________________

Львів 2019 
10-12 жовтня

Кафедра інформаційних технологій

CM&IT
 6. Рисунки й таблиці повинні нумеруватись і мати назви. 
Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт 
разом із надписами без обрамлення. 

Програма конференції буде вислана на адресу, 
вказану в заявці, після 5 жовтня 2019 року.

3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пт. 
Рекомендується уникати набору тексту прописними 
літерами. 
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см; 
міжрядковий інтервал – 1,5; інтервал між абзацами – 0 
пт. Вирівнювання абзаців – за шириною. Всі параметри 
однакові для всіх елементів тез доповіді. 
5. Порядок слідування елементів доповіді: УДК; автор; 
посада; місце роботи; e-mail; назва; анотація; ключові 
слова; текст (постановка проблеми, аналіз останніх 
досліджень і публікацій, формулювання цілей, основний 
матеріал, висновки і перспективи подальших 
досліджень); література (не більше 12 посилань – за 
наявності). 

Реквізити для оплати оргвнеску та публікації статті 
будуть надіслані авторам у разі прийняття 
матеріалів. 

Вимоги до оформлення 
1. Тези доповідей набираються у редакторі Microsoft 
Word 2003 чи пізніших версій. Наповненість сторінок 
текстом 100%. 
2. Параметри сторінки: формат А4 (210?297 мм), 
орієнтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без 
нумерації. 

Для участі у конференції необхідно зареєструватися на 
сайті конференції і вислати до 1 жовтня 2019 року на 
одну з вказаних електронних поштових скриньок 
конференції тези доповіді (об'ємом 1-2 сторінки) 
підготовлені для безнабірного друку у матеріалах 
конференції (остання сторінка повинна бути заповнена 
не менше ніж на 80%). 

Умови участі

Організаційний внесок та вартість публікації
 Організаційний внесок сплачується учасниками 
конференції у національній валюті України розміром 250 
грн. (формування матеріалів конференції, кава-брейк, 
сувенірна продукція тощо), заочна участь – 75 грн. 
Проживання, харчування, проведення екскурсій та 
проїзд оплачуються окремо. 

Електронний варіант тез буде розміщений на сайті 
конференції до початку її роботи.
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