ПРОЖИВАННЯ ТА ПРОIЗД
Конференція
відбудеться
на
території
університету.
Заїзд та реєстрація учасників конференції – 6
червня 2018 р. за адресою: м. Одеса, вул.
Львівська, 15, ОДЕКУ головний корпус №1 (1
поверх).
Транспортні витрати, проживання та харчування
здійснюються за рахунок учасників конференції.
Для розміщення учасникам конференції
пропонується профілакторій, розташований на
території університету (розміщення учасників
конференції в профілакторії за власні кошти).

ВАЖЛИВI ДАТИ
Реєстрація та назва доповіді: до 18 березня 2018 р.
Подання тез доповідей: до 15 квітня 2018 р.
Проведення конференції: 6– 8 червня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Теоретичнi та прикладнi
аспекти застосування
iнформацiйних технологiй в
галузi природничих наук»
6– 8 червня 2018 р.,
м. Одеса

Проїзд:
• маршрутним автобусом №215 до зупинки
«ОДЕКУ»;
• трамваєм №18 або маршрутним автобусом
№223 до зупинки «13-а станція Великого
Фонтана»;
• трамваями №26, 31 та маршрутними
автобусами №124, №127, №150, №191, №221,
до зупинки «7-а станція Люстдорфської
(Чорноморської) дороги».
1932

Для участі в роботі конференції необхідно
заповнити реєстраційну форму до 18 березня 2018 р.
на сторінці конференції:
www.fkn.odeku.edu.ua/uk/conference/
та надіслати тези до 15 квітня 2018 р. за адресою:
osenu.conference@gmail.com
Матеріали доповідей будуть надруковані у збірнику
матеріалів конференції до початку її проведення.
Організаційний внесок за участь в конференції
складає 250 грн. та вноситься в день прибуття
учасниками конференції.

Загальний обсяг тез:
до 4 (повних) сторінок
(включаючи рисунки і таблиці).
● Електрона версія тез представляється в форматі
*.doc або *.docx, назва файлу надається за
прізвищем першого автора (основного доповідача),
наприклад, Ivanov.doc.
● Формат аркуша А4 210x297, орієнтація книжкова.
● Шрифт: гарнітура – Times New Roman Cyr, кегель –
14. Поля: 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 см. Абзацний відступ – 1
см. Міжрядковий інтервал одинарний. Переноси
не
використовуються. Вирівнювання тексту за
шириною.
● В першому рядку по центру сторінки вказується
назва доповіді великими літерами напівжирним
шрифтом.
● Під назвою через один рядок вказуються
прізвище, ініціали, ступінь та звання головного
доповідача, виділені напівжирним курсивним
шрифтом та прізвища, ініціали, ступені та звання
співавторів (виділяються тільки курсивом).
● На наступному рядку вказується організація – місце
роботи авторів – курсивом по центру сторінки.
● Через один рядок розміщується текст доповіді.
Тези необхідно надіслати до 15 квітня 2018 р. на
електронну адресу: osenu.conference@gmail.com
Оргкомітет конференції залишає за собою право на
відмову від друку матеріалів, які не відповідають
вимогам до оформлення або мають реферативний
характер.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВIДЕЙ
2,5см
РОЗРОБКА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С.С. Петренко, В.В. Іванов, к.т.н., доц.
Одеський державний екологічний університет
2,5см

В
Одеському
державному
екологічному
університеті 6 - 8 червя
2018 року
проводитиметься
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
молодих
вчених
«Теоретичні та прикладні аспекти застосування
інформаційних технологій в галузі природничих
наук».
Секції конференції:
1. Геоінформаційні системи та технології.
2. Інформаційні технології в системах
моніторингу навколишнього середовища.
3. Інформаційні технології та системи управління.
4. Математичні основи інформаційних
технологій.
5. Системи штучного інтелекту, нейронні мережі.
6. Інтернет речей.
Мови конференції: українська, англійська,
російська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРIАЛIВ

2,5см

IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ

Текст доповіді. Текст доповіді…
Література
1.
2.
2,5см

КОНТАКТНА IНФОРМАЦIЯ
Адреса оргкомітету та місце проведення
конференції: Україна, 65074, м. Одеса, вул.
Львівська, 15.
Сторінка конференції:
www.fkn.odeku.edu.ua/uk/conference/
Сайт університету: www.odeku.edu.ua
Телефон для довідок: + 38 0482 32 67 59
Коваленко Людмила Борисівна
(декан факультету комп’ютерних наук)
E-mail: dean-comp@odeku.edu.ua
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