Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 1-ї
Міжнародної науково-практичної конференції
«Теоретичні
і
прикладні
аспекти
комп'ютерних
наук
та
інформаційних
технологій» (Theoretical and Applied Computer
Science and Information Technologies, TACSIT2015)
15-16 травня 2015 року.
Програма конференції передбачає роботу
таких секцій:
Секція 1 «Загальні питання комп'ютерних
наук та інформаційних технологій»
Секція 2
«Виявлення знань і бізнесаналітика»
Секція 3 «Теоретичні та прикладні аспекти
розробки
систем
підтримки
прийняття
рішень»
Секція
4
«Безпека
та
надійність
комп’ютерних систем»
Секція 5 «Біо- та медична інформатика.
Інформаційні технології в медицині»
Секція 6
«Інформаційні технології в
промисловості, транспорті, енергетиці та
екології»

Робочі мови конференції:
англійська, російська, українська

Заява
на участь у 1-й Міжнародній науково-практичній
конференції
«ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
2. Посада, вчений ступінь, звання
3. Організація (повністю і абревіатура)
4. Поштова адреса
5. Телефон, факс (з кодом міста), Е-mail
6. Назва секції
7. Назва доповіді
8. Необхідність надання документів для
оплати організаційного внеску
(зазначити необхідне):
 договір,
 рахунок,
 акт виконаних робіт












Планую:
Виступити з доповіддю (10-20 хв.)
Виступити з інформацією (до 5 хв.)
Прийняти заочну участь
Взяти участь як слухач
Отримати збірник тез
Друк тез
Друк статті
Відвідати виставку
Взяти участь у виставці зі стендом
Виступити з рекламною презентацією
Додаткова інформація

______________________________________
_______
_____________________
дата

підпис

Тези доповідей будуть опубліковані до
початку конференції та розміщені на сайті.
Тези доповіді приймаються в електронному
вигляді обсягом 1-4 сторінки в редакторі
WinWord. Формат паперу А4, поля: ліве - 25 мм,
праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, шрифт:
Times New Roman 14 пт, міжрядковий інтервал:
множник 1,1; вирівнювання - по ширині.
Приклад оформлення доповідей:
http://tacsit.turion.info/call-for-papers/index.html
Послідовність подання матеріалів у тезах:
назва доповіді (шрифт звичайний прописний, 14
пт, по центру); через 1 рядок по центру - ініціали
та прізвище авторів; на наступному рядку - назва
організації, місто, країна; через 1 рядок - анотація,
через 1 рядок - ключові слова. Через 1 рядок текст доповіді.
Тези подаються через електронну систему

EasyChair for TACSIT'2015
або надсилаються на електронну адресу:

tacsit@turion.info

Статті
учасників
конференції,
що
відповідають
вимогам
і
рекомендовані
програмним комітетом, будуть розміщені в
друкованих
виданнях
університету
та
спеціалізованих індексованих журналах.

М І Н І С ТЕ Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И
УКРАЇНИ

В рамках проведення конференції
планується організація виставки

«Комп'ютерні технології
сталого розвитку та
безпеки»

Телефони оргкомітету для довідок:
+38 (06452) 289 97
Білобородова Тетяна Олександрівна
Нестеров Максим Володимирович
E-mail: tacsit@turion.info

СХІДНОУКР АЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕР СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИР А ДАЛЯ
ТЕХ НОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕР СИТЕТ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ «ІМПУЛЬС»

за участю промислових партнерів та
наукових організацій.
Вхід на виставку вільний.
Ключові дати
17 лютого - перше інформаційне
повідомлення про
конференцію;
15 квітня - закінчення прийому заявок і
тез доповідей
25 квітня - повідомлення про включення
доповідей в програму
5 червня - запрошення для публікації в
індексованих виданнях
Час проведення конференції
15-16 травня 2015 р., м.Сєвєродонецьк, ТІ СНУ
15 травня 800-1000 – реєстрація учасників
15 травня 1000-1200 – пленарне засідання
15 травня 1300-1700 – робота по секціям
16 травня 900-1700 – робота по секціям

Публікація в електронному збірнику праць
конференції - безкоштовна.
Вартість друкованої версії збірника і порядок
оплати оргвнеску буде вказаний в наступних
повідомленнях.

Додаткова інформація доступна на сайтах
конференції та технологічного інституту:
http:/tacsit.turion.info,
http://www.sti.lg.ua/

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Адреса:
93400, Україна,
г. Сєвєродонецьк,
вул. Донецька, 41

І Мі ж на р о дн а на у ко во п р а кт и ч н а ко нф е р е н ці я

Тео рети чн і і
п ри кла дн і а сп ек ти
к омп 'ю терних на ук та
ін формац ій них
тех но ло гій
15–16 травня 2015
Сєвєродонецьк

