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ЗЗААППРРООШШЕЕННННЯЯ  

 

 

Черкаси, Україна 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

БЕЗКОШТОВНО! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

III міжнародної науково-практичної 

конференції «Інформаційні моделюючі 

технології, системи та комплекси» (ІМТСК-

2021). 

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 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обмін досвідом та обговорення проблем і 

перспектив розвитку у межах зазначених 

напрямів досліджень. 
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ВАЖЛИВІ ДАТИ 

до 05.05.21 – подання матеріалів доповідей 

та заявок на участь (подовжено до 17.05.21) 

до 25.05.21 – підтвердження включення в 

програму конференції 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, англійська 

ЗАПЛАНОВАНО 

Під час конференції буде надана можливість 

дистанційної участі в засіданнях секцій. 

Після закінчення конференції – on-line 

опублікування збірника конференції на 

офіційному сайті www.fotius.cdu.edu.ua 

РЕЄСТРАЦІЯ 

Всім співдоповідачам бажаючим прийняти 

участь у роботі конференції обов’язково 

необхідно заповнити реєстраційну картку 

учасника: https://goo.su/3CMU. 

Перший зі співавторів має прикріпити 

матеріали до реєстраційної форми. 

Додатково тези доповідей необхідно 

надіслати на електронну адресу оргкомітету. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 

Обсяг: 2-3 сторінки формату А4 (210 х 297 

мм) (повністю заповнені). 

 

Параметри сторінки: орієнтація – книжна, 

поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве 

– 1,5см; шрифт: Times New Roman, кегль – 14, 

абзацний відступ – 1 см, міжрядковий 

інтервал – 1,0, вирівнювання – по ширині. 

 

В лівому верхньому куті вказується УДК. 

 

Назва доповіді (великими напівжирними 

літерами) вказується в центрі. 

У наступному рядку прізвище та ініціали 

авторів (курсивними літерами). 

Далі – назва закладу (курсивними літерами). 

 

Після вільного рядка починається текст 

доповіді. 

 

Формули: використовується вбудований в 

MS Word редактор формул або Microsoft 

Equation 3.0 з установкою таких розмірів: Full 

(Звичайний) - 14 пт; Subscript Superscript 

(Великий індекс) - 10 пт; Subscript Superscript 

(Малий індекс) - 9 пт; Symbol (Великий 

символ) - 20 пт; Sub-symbol (Малий символ) - 

14 пунктів. 

 

Поле рисунків не повинно займати більше 

половини сторінки. 

 

Назва файлу з тезами доповіді повинна бути 

у форматі: Прізвиша авторів_ІМТСК-

2021_секція. 

 

Література оформлюється згідно ДСТУ 

8302:2015 та розміщується відразу ж після 

тексту доповіді. 

 

Загальна кількість співавторів – не більше 3. 

 

Загальна кількість тез у спіавторстві – не 

більше 2. 

 

Програмний комітет залишає за собою право 

відбору матеріалів. Матеріали оформлені з 

порушенням вказаних вимог, не 

розглядаються. 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАТОРІВ ТА 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса: 

бул. Шевченка 79, м. Черкаси, 18031 

Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Факультет обчислювальної техніки, 

інтелектуальних та управляючих систем 

Контактні телефони: 

+38 (0472) 33 07 59 (служ) 

+38 (066) 767 4649 (моб) 

+38 (096) 797 4209 (моб) 

+38 (097) 298 8942 (моб) 

E-mail: 

imtsk.fotius.chnu@gmail.com 

http://www.fotius.cdu.edu.ua/
https://goo.su/3CMU
mailto:imtsk.fotius.chnu@gmail.com

