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Київський нац�ональний ун�верситет
технолог�й та дизайну запрошує здобувач�в
вищої осв�ти та молодих учених взяти
участь у ІІ Всеукраїнськ�й конференц�ї
«Інноватика в осв�т�, науц� та б�знес�:
виклики та можливост�», яка в�дбудеться  

18 листопада 2021 р.

Ш А Н О В Н І
К О Л Е Г И !

Тематичн� напрями роботи конференц�ї:

1. Інноватика в осв�т�.
2. Інноватика в б�знес�.
3. Інноватика в науц�.

Умови участі: 
До 17 листопада 2021 р. просимо пов�домити про
Вашу згоду взяти участь у конференц�ї, над�слати
статтю, оформлену в�дпов�дно вимогам (Додаток 1)

разом з коп�єю квитанц�ї про оплату на адресу
оргком�тету електронною поштою. 

Для участ� у конкурс� стартап-проєкт�в над�слати
в�део-рол�к до 10 листопада 2021 р.  (Додаток 2).

оргком�тету



Статт�, п�дготовлен� одн�єю з мов конференц�ї (українська,

англ�йська), повинн� м�стити викладення мети та завдання
досл�дження, методики їх проведення, значущ�сть
отриманих результат�в.

Структура статті має містити наступні розділи:

Вступ. 
а) постановка проблеми в загальному вигляд�;
б) короткий анал�з останн�х досл�джень � публ�кац�й;

в) вид�лення невир�шених частин загальної проблеми.

Постановка завдання (формулювання мети досл�дження).

Результати досліджень (виклад основного матер�алу).

Висновки.
Список використаних джерел (не менше 8 джерел).

До друку приймаються статт� обсягом 5-10 повних стор�нок
формату А4, набран� в редактор� Word верс�ї не нижче 97. 

Шрифт Times New Roman 13 пт. 

М�жрядковий �нтервал 1,0. 

Абзац – 1,25. 

Поля верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, внутр�шнє – 2 см, зовн�шнє
– 2 см. Стор�нки не нумеруються.

Формули необх�дно набрати у редактор� Microsoft Equation.

Рисунки (чорно-б�л� у градац�ях с�рого кольору, книжкова
ор�єнтац�я).

Стаття має м�стити анотац�ю на 2-х мовах та ключов� слова
(укр., англ.).

Назва файлу має бути п�дписана в�дпов�дно до пр�звища та
�н�ц�ал�в учасника конференц�ї (наприклад,

Іванов_І_І_Стаття).

Готов� статт� надсилаються на електронну пошту
оргком�тету  aptt@knutd.edu.ua не п�зн�ше 17 листопада
2021 року.

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТЕЙ
ДОДАТОК  1
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Стартап-проєкт (надал� – стартап) подається у вигляді відео-роліку.

Файл з в�део-рол�ком необх�дно надати у такому формат�, який дасть
змогу його подальшого завантаження та коректного в�дображення на
канал� Youtube для голосування (так� розширення �мен� файлу як .MP4,

.AVI, .MOV та �нш� допустим� формати для Youtube).

Тривал�сть в�део-рол�ку не повинна перевищувати 5 хв.
Мова презентац�ї стартапу у в�део-рол�ку – українська.

 

 Стартап за своєю структурою має м�стити наступн� елементи:

 1. Назва стартапу.

 2. Представлення команди розробників стартапу.

 3. Концепція стартапу (головна �дея, проблема, яку вир�шує стартап). 

 4. Опис розробки (продукту/послуги/технолог�ї). 
 5. Орієнтовний бюджет стартапу (�нвестиц�ї, ц�нова пол�тика,

ф�нансов� результати, ефективн�сть). 

 6. Цільова аудиторія стартапу. 

 

Презентац�я стартап�в може бути зд�йснена як одноос�бно здобувачем
вищої осв�ти або молодим ученим, так � командою розробник�в.

К�льк�сть член�в авторського колективу не може перевищувати 5 ос�б. 

Необх�дно також зазначити наукового кер�вника розробника (-�в)

стартапу.

Конкурсне оц�нювання стартап�в зд�йснюється шляхом відкритого
голосування, яке проводитиметься з 9.00 15.11.2021 р. до 9.00
17.11.2021 р. за в�дпов�дним посиланням на сайт� ун�верситету до
початку голосування. 

Готов� стартапи (у вигляд� в�део-рол�ку) надсилаються на електронну
пошту  оргком�тету aptt@knutd.edu.ua не п�зн�ше 10 листопада 2021
року. 
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