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Інститут комп'ютерних систем і технологій
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запрошують Вас і Ваших колег взяти участь у роботі
XIV міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ – 2021
яка відбудеться в дистанційному режимі (онлайн) 21-22 жовтня 2021 р.
Робочі мови конференції: англійська, українська та російська.
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Математичне і комп'ютерне моделювання складних процесів
Управління, обробка та захист інформації
Автоматизація та управління технологічними процесами
Нові інформаційні технології в освіті
Проектування інформаційних систем і програмних комплексів
Комп'ютерні телекомунікаційні мережі та технології
Штучний інтелект і автоматизація робототехнічних систем
Комп'ютерні ігри і WEB-дизайн
Бібліометрика. Інформатизація навчального, наукового, дослідного процесів
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Хобін В.А., проф. (Одеса, Україна)
Котлик С.В., доц. (Одеса, Україна)
Члени комітету
Panagiotis Tzionas, prof. (Thessaloniki, Greece)
Qiang Huang, prof. (Los Angeles C.A., USA)
Yangmin Li, prof (Macao, China)
Артеменко С.В., проф., (Одеса, Україна)
Романюк О.Н., проф. (Вінниця, Україна)
Грабко В.В., проф. (Вінниця, Україна)
Єгоров В.Б., д.т.н. (Одеса, Україна)
Жученко А.І., проф. (Київ, Україна)

Купріянов А.Б., доц. (Мінськ, Білорусія)
Ладанюк А.П., проф. (Київ, Україна)
Лисенко В.Ф., проф. (Київ, Україна)
Любчик Л.М., проф. (Харків, Україна)
Палов І., проф. (Русе, Болгарія)
Плотніков В.М., проф. (Одеса, Україна)
Стовкова В.Д., доц. (Тракия, Болгарія)
Суслов В., доц. (Кошалін, Польща)
Трішин Ф.А., доц. (Одеса, Україна)
УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції необхідно подати до організаційного комітету електронні
версії таких документів:
• Заявку на участь (зразок додається, заявка оформляється на всіх авторів тез, подається в
електронному вигляді на кожного учасника), або реєстрація в Google-формі;
• Текст тез (згідно з вимогами, що додаються, обсяг тез - до трьох сторінок формату А4).
• Скан (або фото) квитанції або платіжного доручення про сплату оргвнеску.
Заявка на участь та тези доповідей повинні бути оформлені на одної з робочих мов
конференції і вислані на адресу оргкомітету в електронному варіанті не пізніше 13
жовтня 2021 року. Форма участі в конференції - дистанційна (онлайн) з використанням
програми ZOOM.
Всі матеріали направляються на електронну пошту itia21529@gmail.com
Контакти для довідок
Телефон: (048) 712–40–00
e-mail: itia21529@gmail.com
Організаційний внесок становить: 100 грн.
Банківські реквізити для сплати організаційного внеску:
Отримувач:
Громадська організація «Клуб молодих вчених ОНАХТ»
Код ЄДРПОУ 36289108
Банк АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
IBAN UA673204780000000026005148151
Призначення платежу: ПІБ, оргвнесок за участь у конференції «Інформаційні технології і
автоматизація – 2021»
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Автори несуть відповідальність за відповідність вимогам чинного законодавства по
публікації матеріалів у відкритій пресі;
Текст готується в програмі Microsoft Word на аркушах формату А4 з книжковою
орієнтацією і з застосуванням одинарного інтервалу між рядками, шрифт Times New
Roman, розмір шрифту - 12 pt, вирівнювання тексту на ширину рядка. Всі поля сторінки 2 см. Абзац - 0,9 см. Обсяг не більше 3 сторінок;
Порядок розміщення матеріалу:

 УДК - зліва без абзацу у верхньому рядку; назва - у наступному рядку великими
літерами з вирівнюванням по центру; прізвища та ініціали авторів - у наступному рядку
через коми з вирівнюванням по правому краю (без наукових ступенів, звань і посад), Email в дужках (для зв'язку), у наступному рядку повна назва підприємства (-тв), в якому
виконувалася робота, країна;
 реферат у вигляді скороченого змісту - через рядок (курсив) від 2 до 15 рядків;
 текст тез - через рядок - з обов'язковою постановкою проблеми, переліком вирішених
завдань, викладом суті дослідження і сформульованих висновків, які повинні відповідати
поставленої задачі;
 Список використаної літератури - через рядок. Перелік літературних джерел
наводиться по IEEE style;
Таблиці друкуються в тексті без розвороту і повинні бути забезпечені заголовками.
Посилання на таблиці даються в скороченому вигляді (табл.);
Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті. Формули вирівнюються
по центру і в їх рядку не повинно бути відступу;
Рисунки вставляються в текст і повинні бути з відповідними підписами,
Доповіді, оформлені без дотримання вимог, будуть включені в програму конференції,
але не будуть опубліковані.
За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник тез
доповідей, місце розміщення - депозитарій ОНАХТ.
Приклад оформлення тез:
УДК 004.588
ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ОСВІТІ
Бойцова М. П., Болтач С. В.(mashaboicova@gmail.com, boltach.svetlana@gmail.com)
Одеська національна академія харчових технологій (Україна)
В тезах розглядається само поняття геймифікації, його принцип та обов’язкові
ознаки використання. Актуальність використання геймифікації в освіті як комплексного
підходу сучасності. Також приводяться відомі приклади впровадження. Для них
описується область навчання та механізм самої гри. Висновок відповідає на питання
актуальності використання в освіті та окреслює найбільшу проблему підходу.
Гейміфікація (ігровізація, геймізація, англ. gamification) – використання ігрових
практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до
розв'язання проблем……
…………………………………………………
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