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V Всеукраїнська науково-технічна конференція 
"Комп'ютерні технології:  

інновації, проблеми, рішення" 
Метою конференції є сприяння розширенню та 

зміцненню зв'язків між провідними навчальними та 
науково-дослідницькими закладами, обмін науко-
вою інформацією та досвідом; обговорення проблем 
i визначення перспектив розвитку галузі інформа-
ційно-комп’ютерних технологій, результатів вико-
ристання сучасних методів, засобів моделювання та 
автоматизації в задачах промисловості та наукових 
досліджень. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Математичне моделювання та розробка 
програмного забезпечення. 
Секція 2.  Комп’ютерна інженерія та кібербезпека 
Секція 3.  Інформаційні системи та технології 
Секція 4.  Сучасні інформаційні технології в теле-
комунікаціях та біомедицині 
Секція 5. Інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті  
Секція 6. Цифрова обробка сигналів в автоматизо-
ваних та інформаційно-вимірювальних системах.  
Секція 7.  Комп’ютерно-інтегровані технології. 
Приладобудування. 
Робочі мови конференції: українська, англійська 

Тези рецензуються Програмним комітетом, який 
приймає рішення про включення доповіді в Прог-
раму конференції. Результати рецензії направ-
ляються авторам (організаціям). До початку конфе-
ренції буде сформовано та розіслано програму кон-
ференції. Електронний збірник наукових праць 
конференції буде доступний на сайті бібліотеки 
Житомирської політехніки протягом місяця після 
проведення конференції. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Участь у конференції безкоштовна. 
 

Контактний телефон: 
+38 098-614-25-05 – Нікітчук Тетяна Миколаївна 
 

УМОВИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Цьогорічне проведення конференції буде відбува-
тися з використанням технічних засобів  відеозв’язку. 
Посилання для підключення на відеоконференцію 
буде розіслано авторам тез через електронні адреси. 
Особам i організаціям, які бажають прийняти участь 
в роботі конференції, необхідно заповнити заявку, а 
також підготувати тези доповіді (2 повні сторінки 
формату А5). Тези можна відправити на електронну 
пошту ikt.ztu@gmail.com, або підкріпити під заявку. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Параметри сторінки: розмір сторінки – А5 
(148х210) мм; орієнтація книжкова; поля – 20 мм зі 
всіх боків; колонтитули 14 мм; сторінки без нумера-
ції. 

Індекс УДК – у лівому верхньому кутку перед ві-
домостями про авторів, розмір 9 пунктів. 

Прізвища та ініціали авторів, їх вчений ступінь та 
посада – розмір 10 пунктів, напівжирним курсивом, 
вирівнювання за правою стороною. На наступному 
рядку назва навчального закладу або організації – 
курсивом, розмір 10 пунктів, вирівнювання за правою 
стороною. 

Назва – розмір 10 пунктів, напівжирним, по цент-
ру.  

Текст тез – розмір 10 пунктів, виключка двосто-
роння. Параметри абзацу: перший рядок – 6 мм; інте-
рвал між рядками – одинарний; інтервал перед абза-
цом та після нього – 0 пунктів. 

Формули мають бути набрані за допомогою реда-
ктора формул Microsoft Equation або MathType.  

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

до 23 листопада 2022 р.: 
• подача анкети учасника конференції та тез допо-

віді; 
до 25 листопада 2022 р.: 
• розсилка оргкомітетом запрошень до участі в 

конференції учасникам, які виконали вказані 
умови (підтверджень про внесення доповіді в 
програму конференції). 

https://forms.gle/DzKBA6MF8NegXust7
mailto:ikt.ztu@gmail.com

