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Шановні викладачі та студенти! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ-2015).

Конференція проводиться 24-26 березня 2015 року Криворізьким національним університетом (КНУ), кафедрою
комп’ютерних систем та мереж (КСМ). Надається можливість прийняти участь у WEB конференції.

На конференції передбачається розглянути питання за такими напрямами:

1. Діагностика комп'ютерних систем та мереж (секція 1).

2. Високопродуктивні комп'ютерні системи, паралельні та розподілені обчислення (секція 2).

3. Проектування комп'ютерних систем та мереж (секція 3).

4. Системне та прикладне програмування в комп'ютерних системах та мережах (секція 4).

5. Комп'ютерні системи та мережі штучного інтелекту (секція 5).

6. Промислові мережі (секція 6).

7. Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах (секція 7).
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ЗАЯВКА
на участь у конференції

ПІБ (студента та керівника)

Науковий ступінь (керівника)

Вчене та спеціальне звання (керівника)

Службова адреса

Телефон

E-mail

Домашня адреса

Участь у Web-конференції _____________ (Так/Ні) Особиста участь _________________ (Так/Ні)

Телефон

Інформація про доповідь (автори та назва), секція, на якій бажано зробити доповідь (1,2,...), анотація доповіді (2-3 речення у
довільній формі)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Публікація тез доповідей планується перед початком роботи конференції.

Для своєчасної публікації збірника із матеріалами конференції просимо Вас до 6.02.2015 р. надіслати заявки учасників, а
до 27.02.2015 надіслати тези доповіді в електронному вигляді (на будь-якому електронному носії інформації або на e-mail, який
вказано нижче). Стосовно участі у WEB конференції, безпосередньо за тиждень до початку конференції організатори
надішлють учасникам інструкції для налаштування відповідного програмного забезпечення.

Адреса оргкомітету: вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027. Оргкомітет “КІСМ-2015”.

Телефон: +38 (056) 4091720

Факс: +38 (0564) 745198

E-mail: ktu_ksm@mail.ru

Вчений секретар: Кузнєцов Д.І

Технічний секретар: Кумченко Ю.О.

Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції:

1. Тези доповіді подають у вигляді файлу, їх обсяг повинен складати одну або дві повні сторінки тексту формату А4.

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.

3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,0.

4. Робочі мови: українська, російська та англійська.

5. Назва доповіді – ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ симетрично тексту.

6. Над назвою, праворуч – ініціали та прізвище автора(ів) та наукового керівника, науковий ступінь і вчене звання, посада,
місце роботи.

7. Через 1 інтервал – текст тез з відступом 0,9 см.

8. За необхідністю друкується список використаних джерел, оформлений згідно з вимогами державного стандарту.

9. Приклад оформлення тез можна скачати на сайті кафедри (http://www.ksm.ktu.edu.ua).


