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Для участі в конференції запрошуємо фахівців з управління
проектами, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів
Метою конференції є обмін досягненнями у наукових дослідженнях, у
використанні проектної методології на практиці, встановлення творчих
зв’язків між кафедрами та ВНЗ України та світу
Напрямки роботи конференції

1. Науково-прикладне забезпечення проектної діяльності
2. Управління програмами і портфелями ІТ-проектів
3. Управління програмами і портфелями проектів в енергетиці,
будівництві та освіті
4. Управління програмами і портфелями проектів в маркетингу і
логістиці
5. Управління програмами безпеки: державної, інформаційної,
економічної та ін.
6. Інформаційні технології підтримки проектної діяльності

Робочі мови конференції

Українська, польська, англійська, російська
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Вимоги до оформлення тез
 Мова видання тез: українська, польська, англійська, російська
 Тези не повинні перевищувати 3 повні сторінки формату А4.
 Текст тез: шрифт Times New Roman 14, 1,5 інтервал, нумерація сторінок відсутня.
Поля по 20 мм з усіх боків.
 Тези повинні містити наступні елементи: назва тез; науковий ступінь; прізвище,
ім'я, по батькові автора (авторів); установа, в якому працює або вчиться автор;
держава; місто; e-mail; анотація; ключові слова (до 5 слів); Основний текст; література.
(Дивись Приклад оформлення)
 Бібліографічний опис літературних джерел складається за стандартом
"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1: 2006). Кількість джерел —
не менш 5.
 Після списку літератури необхідно надати наступну інформацію англійською
мовою: Прізвище, Ім'я авторів; Назва тез; Анотацію; Ключові слова

Приклад оформлення
TITLE OF THE REPORT (font uppercase bold, size 14)
Academic Degree Full Name1, Academic Degree Full Name2 (size 13)
1
Enterprise Name; 2 Enterprise Name (size 13)
1
Country, city (size 13); 2Country, city (size 13)
1
E-mail address (size 13)
Give the annotation up to 4-5 lines (font size 13, italics). Annotation should not be limited to the information
contained in the title of the report. It is necessary to show the obtained basic theoretical and experimental results, to
give the point to the possibility of practical application, etc. (At the end of thesis, p. 2, give the list of the authors
names in English, title of the report, annotation and keywords, carefully paying attention to the quality of the
translation.)
Keywords: (3-5 words after the colon).

Abstracts of the report - 3 full pages (including the unit in English) — are typed in this
template instead of the text given here (for the installation of the main text, formulas and titles of the
images: font Times New Roman, size 13, paragraph indent 1 сm, line spacing 1,15, automatic
hyphenation).
In the introductory part one should reflect on problem in a general way, show the topic
relevance, briefly point out the disadvantages of the known methods of solving the issue with
reference to the sources and carefully articulate the aim of the work.
The main part should contain the sufficient for the understanding description of the study
(show what has been done).
Conclusions must point to the concrete results (show that you have received).
The text of the report should be edited, all unknown symbols and abbreviations - explained.
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The use of such programs as MathType is allowed only in cases when Microsoft Word is
powerless, for example, if special signs on letter designations are present, radicands, limits of
integration, summation, etc.
All elements of the images should be grouped, line thickness - not less than 0,5 pt. Pay
attention to the quality of the images in terms of definition playback when replicating. Image
scanning should be performed with 300 ppi. resolution. When preparing graphic materials, please,
keep in mind that the abstracts will be printed in black and white.
The list of sources is formed in the order of their appearance in the text and drawn up by the
below sample.
The file name should correspond to the name of the first author of the report abstract.
REFERENCES (size 13)
1. Full name of the author. Title of the article // Edition title.- Year.- Number.- Page.
2. Full name of the author. Title of the book.— Publication place (city): Publisher title, year.
3. Full name of the author. Title of the report // Title of the conference materials.— Venue
(country, city).— Year.— Page.
4. Patent number, country. Name / Full name.- Year.- Bull. Number ..
___________
(size 14, in English only )
Full name 1, Full name 2, ...
Title of the report
Text of the annotation.
Keywords:

Заявка на участь в конференції
Прізвище
ім'я
По батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Посада, місце роботи, навчання
Студенти вказують, на якому освітньо-кваліфікаційний рівень вони зараз навчаються (бакалавр, магістр), спеціальність, кафедру,
спеціальність
Кафедра, факультет, ВНЗ
Назва доповіді
Форма участі
дата приїзду
дата від'їзду
контактний телефон
Електронна адреса__________________________________

Для публікації у збірнику тез доповідей необхідно надати
1. Електронний варіант тез (по електронній пошті). Назва файлу повинна
містити прізвище автора (авторів) доповіді, наприклад: Ivanov_Petrov.docx
(doc).
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2. В «темі» електронного листа необхідно вказати: форму участі, прізвища
авторів (автора), наприклад: очна, Іванов, Петров
3. Для студентів: Позитивний відгук керівника в електронному вигляді.
4. Відомості про авторів на окремому аркуші в електронному вигляді.
5. Рукопис тез необхідно ретельно відредагувати. За зміст тексту тез
відповідальність несуть їх автори.
6. Рисунки повинні бути представлені як об'єкт. Рисунки формату Word не
допускаються, тези з такими рисунками НЕ приймаються. Усі рисунки
будуть надруковані в чорно-білому форматі, тому необхідно забезпечити їх
яскравість та контрастність.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, які не відповідають умовам
наукової публікації, ТЕМАТИЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ, і ті, що представлені пізніше
зазначених термінів — без вказівки причин, не вступаючи до полеміки.
Автори — учасники конференції отримують один екземпляр збірки тез доповідей.
Умови участі

Організаційний внесок включає в себе: участь у роботі конференції, друкована
збірка, індексація тез: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6080
Студенти — 150 грн.
Аспіранти, викладачі та інші учасники — 300 грн.
Іноземні учасники конференції — 30 $.
Відправка збірника тез поштою — 40 грн.
Транспортні витрати, проживання, харчування та екскурсії учасники
конференції покривають самостійно.
Контактна інформація
067-94-00-451 Тесленко Павло Олександрович
e-mail: pm_odessa@ukr.net

Важливі дати
Подача заявок і тез

до 30.11. 2018

Подача заявок на розміщення студентів у гуртожитку до 30.11. 2018

6

