Roman, звичайний символ – 12 пт, великий індекс
– 9 пт, дрібний індекс – 7 пт.
Список літератури – шрифт Times New Roman, 12
пт,
одинарний
міжрядковий
інтервал,
вирівнювання по ширині, відступ першого рядка
абзацу 0,8 см. Список літератури оформлюється за
ДСТУ, повинен містити не більше 5 найменувань
та розміщуватись відразу після тексту доповіді.
Відступ після списку літератури – 6 пт

ДЛЯ ДОВІДОК
Контактні особи:
Салапатов Володимир Іванович
Тел.: (+38) 0472 33 07 59
Бондаренко Валерія Валеріївна
Моб.: (+38) 096 628 68 43
E-mail: imtsk.fotius.chnu@gmail.com
imtsk@i.ua (додатковий)

(основний)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ДОПОВІДЕЙ
• Тези доповіді можуть бути підготовлені
українською або англійською мовами.
• Текст тез подається у формі документу MS
Word (*.DOC, *.DOCX) об’ємом 2-4 повних
сторінки формату А4. Назва тез доповіді
повинна бути у форматі: ПІП авторів_ІМТСК2019.
• Орієнтація сторінки – книжна.
• Поля сторінки: (верхнє, нижнє) – 2 см, ліве – 3,
праве – 1,5 см.
• Порядок розміщення матеріалів:
Назва доповіді – шрифт Times New Roman, 14 пт,
напівжирний, одинарний міжрядковий інтервал,
вирівнювання по центру, без переносів. Відступ
після – 6 пт.
Автори доповіді – прізвище, ініціали, організація,
e-mail – шрифт Times New Roman, 14 пт,
одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання
по центру, відступи справа і зліва – 1 см. Відступ
після – 6 пт.
Текст тез доповіді – шрифт Times New Roman, 12
пт,
одинарний
міжрядковий
інтервал,
вирівнювання по ширині, відступ першого рядка
абзацу 1,27 см, автоматичні переноси в рядках.
Формули – для набору формул використовувати
вбудований редактор формул, шрифт Times New

• Якщо матеріали доповіді підготовлені не
англійською мовою, то для їх індексування в
науковометричних базах необхідно надати
наступні відомості англійською мовою: Paper
Title, Authors Name/s, Annotation, Name of
Organization, City, Country, e-mail.
• Також необхідно подати розширений Abstract
обсягом 300 знаків та Keywords англійською
мовою.
• Літературу
здублювати
англійською
в
References.
• Посилання подавати мовою оригіналу.
• Якщо матеріали подано англійською мовою,
необхідно вказані вище відомості здублювати
українською мовою.
• Подані матеріали підлягають обов'язковому
рецензуванню.
• Організаційний комітет застерігає відповідність
вмісту матеріалів публікації вимогам постанови
ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1
"Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених у перелік ВАК України".
• Після позитивної рецензії та підтвердження
включення доповіді в програму конференції
необхідно здійснити оплату у визначений
термін до 25.05.2019.
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Інформаційні
моделюючі
технології,
системи
та
комплекси
ІМТСК-2019
I міжнародна
науково-практична
конференція
Третє інформаційне повідомлення

29-31 травня 2019 року
Черкаси, Україна

ЗАПРОШЕННЯ
Запрошуємо науковців, аспірантів, студентів ВНЗ та всіх
зацікавлених взяти участь у роботі I міжнародної науковопрактичної конференції «Інформаційні моделюючі
технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2019).

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
Секція 1. Моделюючі системи і технології
Секція 2. Системне та прикладне програмне
забезпечення
Секція 3. Захист інформації та телекомунікаційні
системи
Секція 4. Інтелектуальні системи, технології та
робототехнічні комплекси
Секція 5. Моніторингові технології, системи та
комплекси в сучасному інформаційному суспільстві
Секція 6. Інформаційні технології в освіті

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
29-31 травня 2019 року
Факультет обчислювальної техніки
інтелектуальних та управляючих систем
Черкаський національний університет ім. Б.
Хмельницького

ОСНОВНІ ДАТИ
до 15.04.19 – розсилання другого інформаційного
повідомлення
до 30.04.19 – подання матеріалів доповідей та заявок на
участь
Подовжено термін подання матеріалів доповідей та
заявок на участь до 15.05.19
до 20.05.19 – рецензування та підтвердження
включення в програму конференції
до 25.05.19 – оплата організаційних внесків
до 27.05.19 – розсилка програми конференції та
запрошення

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, англійська

ГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАПЛАНОВАНО

Черевко О.В., д.е.н., професор, ректор ЧНУ ім.
Б.Хмельницького

До початку конференції – видання збірника матеріалів
із наданням ISBN.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Під час конференції – можливість дистанційної участі в
засіданнях секцій засобами Skype.

Квасніков В.П., д.т.н., професор (Україна, Київ),
Осауленко І.А., д.т.н., доцент (Україна, Черкаси),
Ляшенко Ю.О., д.ф.-м.н., професор (Україна, Черкаси),
Литвинов В.В. д.т.н., професор (Україна, Київ),
Кулаков Ю.О., д.т.н., професор (Україна, Київ),
Ляхов О.Л., д.т.н., професор (Україна, Полтава),
Рудницький В.М., д.т.н., проф. (Україна, Черкаси),
Тесля Ю.М., професор (Україна, Київ),
Теленик С.Ф., професор (Україна, Київ),
Шостак І.В., професор (Україна, Харків).
Васильєв В.В., чл.-кор. НАНУ (Україна, Київ),
Власенко В.О. д.т.н., професор (Польща, Ополе),
Радєв Х.К. д.т.н., професор (Болгарія, Софія),
Хлєбус Е. д.т.н., професор (Польща, Вроцлав),
Острофскі К., д.т.н., професор (Польща, Краків),
Мічиньскі Я., д.т.н., професор (Польща, Краків),
Хойніцкі Ю., д.т.н., професор (Польща, Варшава),
Ковела С., д.т.н., професор (Англія, Лондон),
Yahya S.H. Khraisat Ph.D. (Jordan, Irden),
Ігор Емрі, д.т.н., професор (Словенія).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови організаційного комітету:
Осауленко І.А., д.т.н., доцент,
Салапатов В.І., к.т.н., доцент,
Жирякова І.А., к.т.н. доцент,
Робоча група організаційного комітету:
Бушин І.М., к.ф.-м.н., доцент,
Чемерис М.М., к.т.н., доцент,
Немченко В.В., к.т.н., ст. викладач,
Онищенко Б.О., к.ф.-м.н., доцент,
Супруненко О.О., к.т.н., доцент,
Гук В.І., к.т.н., доцент,
Ярмілко А.В., к.т.н., ст. викладач,
Авраменко В.С., к.ф.-м.н., доцент,
Бесєдіна С.В., к.т.н., доцент,
Технічна група організаційного комітету:
Любченко К.М., ст. викладач,
Бондаренко В.В., викладач.

Після закінчення конференції – on-line опублікування
збірника.
Матеріали
доповідей,
рекомендовані
рішеннями секційних засідань будуть видані у
науковому журналі «Інформаційні технології та
інтелектуальні системи».

РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація учасників конференції здійснюється за
посиланням:
https://drive.google.com/open?id=11PbmaXV2tjNyvIvR
Pi8Bip1HG4QvV2IZr6qzGnQtLqQ
Реєстраційну форму необхідно заповнити всім
співдоповідачам.
Додатково тези доповідей необхідно надіслати на
електронну
адресу
Оргкомітету:
imtsk.fotius.chnu@gmail.com
(основний)
або
imtsk@i.ua (додатковий)

ФІНАНСОВІ УМОВИ
Характер
участі

Студенти

Аспіранти

Інші
учасники

За кожну доповідь після позитивної рецензії
Від учасників з
100 грн.
150 грн.
250 грн.
України
Від закордонних
10 дол. США
учасників

* Розмір організаційного внеску визначається за
старшим науковим званням серед співдоповідачів.
Для отримання друкованого примірника матеріалів
доповідей всіма співдоповідачами необхідно додатково
перерахувати 150 грн. або 5 дол. США на вказаний
рахунок.

ОПЛАТА ЗГІДНО ФІНАНСОВИХ УМОВ
Реквізити рахунку для оплати оргвнеску буде
вказано після позитивної рецензії та прийняття
матеріалів до друку.

