Міжнародна студентська Наукова
Конференція з Прикладної Математики та
Комп'ютерних Наук
СНКПМКН – 2017
Правила подання заявок та тез
У заявці потрібно вказати таку інформацію:
• Відомості про доповідача (прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, країна, назва навчального
закладу, факультет);
• Домашня адреса, телефон, e-mail;
• Адреса, телефон, e-mail навчального закладу;
• До якого тематичного напрямку належить робота;
• Технічне та програмне забезпечення, потрібне для доповіді.
Тези (українською або англійською мовою) повинні бути надіслані у такому вигляді:
• Електронний варіант надісланий електронною поштою;
• Для набору тексту використовувати редактор Microsoft Word, для набору формул - Microsoft Equation
Editor;
• Загальні характеристики оформлення:
✓ формат — А5 (148мм х 210мм);
✓ поля зверху та ліворуч — 20мм, знизу та праворуч — 15мм;
✓ інтервал - одиничний;
✓ абзац - 0,75см;
✓ гарнітура - Times New Roman;
• Розміщення матеріалів:
✓ назва доповіді ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ (10pt, BOLD, Center);
✓ прізвище, ім'я, по-батькові авторів, країна (10pt, Center);
✓ назва навчального закладу, факультет (10pt, Center);
✓ E-mail;
НАЗВА ДОПОВІДІ
Прізвище, ім'я, по-батькові доповідача, країна
Назва навчального закладу, факультет
e-mail

✓ основний текст доповіді (10pt);
✓ рисунки (стиль Illustration) і обов'язкові підписи (стиль Caption Normal +Font: 10 pt) під ними центрувати.;
✓ таблиці подавати із заголовками (стиль TableHeader);
✓ рисунки та таблиці нумерувати, якщо їх є декілька;
✓ список літератури без слова „література" в алфавітному порядку (9pt, нумерований список,
прізвища авторів - Italic);
✓ Для набору формул слід застосовувати Equation Editor (і тільки його) з такими параметрам
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* Обсяг - до 2-х сторінок;
* Рукопис повинен бути добре відредагованим та готовим до друку;
* Оргкомітет залишає за собою право редагувати тези та скорочувати їх у разі перевищення обсягу.
Термін подачі тез до 21 квітня 2017 року(на вказаний e-mail), реєстрація на виступ за посиланням
До початку конференції буде сформовано збірник тез.
Робочі мови конференції - українська та англійська.
Оргкомітет не бере на себе витрат, пов'язаних з проживанням учасників.

Internet:
ami.lnu.edu.ua/sscamcs
facebook.com/lnu.fami
vk.com/prykladna_lviv
e-mail:
sscamcs@gmail.com

