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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у

І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»,
яка проходитиме на базі кафедри «Комп’ютерні науки»
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
з 07.12.2020 по 25.12.2020р.
Сайт конференції
До участі в конференції запрошуються співробітники закладів вищої освіти,
науково-дослідних установ, здобувачі наукових ступенів, докторанти, аспіранти,
магістранти, студенти та фахівці з різних областей техніки, що мають

міждисциплінарні інтереси в області інформаційних технологій, комп'ютерних наук,
розробки програмного забезпечення, прикладної науки і цифрового бізнесу.
Напрями роботи конференції:
Секція 1. Математичне і комп'ютерне моделювання складних процесів
Секція 2. Управління, обробка та захист інформації
Секція 3. Автоматизація та управління технологічними процесами
Секція 4. Нові інформаційні технології в освіті та управлінні освітнім
процесом
Секція 5. Проєктування інформаційних систем
Секція 6. Інтелектуальні інформаційні системи та системи штучного інтелекту.
Робототехніка
Для участі у конференції необхідно надіслати заявку учасника та тези доповіді
на електронну адресу cs.conference@tsatu.edu.ua
Надіслані матеріали розміщуються на сайті конференції, їх обговорення
проводиться на форумі конференції.
За рішенням оргкомітету конференції та редакційної колегії матеріали
конференції (доповіді) будуть опубліковані у вигляді збірника Матеріалів
конференції (pdf–макет буде доступний на сайті конференції протягом одного
місяця від дати її завершення).
Наявність відгуків авторів або співавторів на матеріали інших учасників
конференції є бажаною.
За зміст поданих матеріалів, точність наведених даних та відповідність
принципам академічної доброчесності відповідальність несуть автори.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали, відхиляти такі, що
не відповідають вимогам чи тематиці конференції та розподіляти їх по секціях.
Кожному
автору
буде
надіслано
електронний
сертифікат
учасника
конференції.
Організаційний внесок 100 грн.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Початок роботи конференції – 07 грудня 2020 року.
Кінцевий термін подання матеріалів конференції – 25 грудня 2020 року.
Обговорення матеріалів та підведення підсумків конференції проводиться на
форумі конференції.
Вимоги до матеріалів та більш докладну інформацію для учасників подано на
сайті конференції.
Контактна особа:
Лубко Дмитро Вікторович,
секретар оргкомітету конференції тел. (097) 54-00-633
Е-mail: cs.conference@tsatu.edu.ua

