ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Прізвище
Ім’я

(Україна)

Берестньова О.Г.

(Росія)

Білецький В.М.

(Польща)

Домашня адреса (з індексом)
Контактні телефони

Головко В.А.

(Білорусь)

E-mail

Гульнур Жангісіна

(Казахстан)

Дивак М.П.

(Україна)

Ігнатов В.О.

(Україна)

Король І.Ю.

(Україна)

Корченко О.Г.

(Україна)

Кубицький В.І.

(Росія)

Луговой А.В.

(Україна)

Меліков А.З. огли,

(Азербайджан)

Мельник А.О.

(Україна)

Мохор В.В.

(Україна)

Палагін О.В.

(Україна)

Тарасенко В.П.

(Україна)

Харченко В.С.

(Україна)

Чайковська О.А.

(Україна)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

По батькові
Назва установи/учбового закладу

Башков Є.О.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Науковий ступінь
Вчене звання
Посада

Співавтори

Секція, в рамках якої бажаєте
представити доповідь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІБ, наук. ступінь, вчене звання,
посада, назва установи
 Комп’ютерні системи
 Мережні технології
 Безпека інформаційнотелекомунікаційних систем
 Інформаційні технології
проектування

Назва доповіді

Мета участі у конференції

Форма участі

 Представлення доповіді без
отримання матеріалів конференції
 Представлення доповіді з
отриманням програми конференції
 Представлення доповіді з
отриманням програми та тез
доповідей конференції
 Очна
 Заочна

Заявки та матеріали учасників надсилаються електронною
поштою на адресу секретаріату csnt@nau.edu.ua

VII МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
ТА МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ

17-19 квітня 2014 р.

Адреса Національного авіаційного університету
(секретаріат) 03680, Київ, проспект Космонавта Комарова, 1,
НАУ, корп. 5, каб. 118
Телефони секретаріату конференції: 044-406-70-18;
050-380-05-04 Лукашенко Вікторія Вікторівна
095-089-36-76 Журавель Наталія Вікторівна
E-mail: csnt@nau.edu.ua
Сайт: http://csnt.nau.edu.ua

КИЇВ

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Мета конференції – аналіз і узагальнення нових теоретичних і
прикладних результатів в області комп'ютерних систем і
безпеки мережних технологій, пошук пріоритетних напрямів
наукових досліджень, розвиток наукової співпраці між учбовими
закладами, науковими установами, підприємствами України та
зарубіжжя, залучення молодих талановитих учених до наукових
досліджень в сфері ІТ-технологій.

СЕКЦІЇ
Секція 1. Комп’ютерні системи

Секція 2. Мережні технології
Секція 3. Безпека інформаційнотелекомунікаційних систем
Секція 4. Інформаційні технології проектування
Робочі мови: українська, російська, англійська
ВАЖЛИВІ ДАТИ
15 березня 2014 – кінцевий термін прийняття заявок та
електронної версії тез;
20 березня 2014 – термін отримання інформаційного
повідомлення про прийняття тез доповіді;
25 березня 2014 – кінцевий термін оплати оргвнеску;
31 березня 2014 – кінцевий термін отримання твердої
копії тез.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Одержувач: Національний авіаційний університет.
Код ЄДРПОУ 01132330.
Банк одержувача коштів: ГУДКСУ у м. Києві, рахунок
31254272211579
Код банка 820019
Призначення платежу: “Прізвище І.Б., за участь у
VIІ Міжнародній науково-технічній конференції
«Комп’ютерні системи та мережні технології»,
на субрахунок 711/114”.

ТРАНСПОРТ
Від залізничного вокзалу: маршрутним таксі №401 або
№1 до зупинки "Національний авіаційний університет";
від аеропорту «Київ»: тролейбусом №22 до зупинки
"Індустріальний міст", далі – трамваєм №1 або № 3 до
зупинки "Національний авіаційний університет".

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Телефони:
(044) 406-70-18, факс: (044) 497-72-57
(050) 380-05-04 – Лукашенко Вікторія Вікторівна
(095) 089-36-76 – Журавель Наталія Вікторівна
Е-mail: csnt@nau.edu.ua

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі
VIІ Міжнародної науково-технічної конференції

«Комп’ютерні системи та мережні технології»
Перелік документів, що надаються
для участі у конференції

Голова оргкомітету

Юдін О.К.,

д.т.н., професор
Заступники голови

Жуков І.А.,

д.т.н., професор

 Заявка на участь у конференції (формат файлу Word);
 тези доповіді (формат файлу Word);
 квитанція про сплату (у відсканованому вигляді).

Печурін М.К.,

д.т.н., професор

Вимоги до тез: Формат аркуша: А5 (148×210 мм). Поля: ліве,
верхнє, нижнє – 20мм; праве – 15мм. Міжрядковий інтервал –
одинарний. Текстова частина (Times New Roman Cyr, font 9),
відступ першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по ширині, без
переносу слів. Формули вводити за допомогою Редактора формул.

Гамаюн В.П.,

д.т.н., професор

Гузій М.М.,

к.т.н., доцент

Члени оргкомітету

(див. інформацію на сайті http://csnt.nau.edu.ua)

Зразок оформлення тез доповідей

Єфимець В.М., к.т.н., доцент
Корнієнко Б.Я., к.т.н., доцент
Мінаєв Ю.М.,

УДК 004.272.3
А.В. Ковальчук, аспірант
Національний авіаційний університет, Київ
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ GRID-СИСТЕМ
Використання високопродуктивних та доступних за вартістю …

д.т.н., професор
Секретарі оргкомітету

Журавель Н.В.
Лукашенко В.В., к.т.н., доцент

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор,
але організатори залишають за собою право редагування.

Учасникам Конференції, доповіді яких будуть визнані кращими,
буде запропоновано опублікувати статтю за матеріалами доповіді
у збірнику наукових праць «Проблеми інформатизації та
управління».
Докладніша інформація на сайті http://csnt.nau.edu.ua

Оргвнески за участь у конференціїї
без отримання
матеріалів
конференції

з отриманням
програми
конференції

з отриманням
програми та збірника
тез доповідей

Громадяни
України

Інші

Громадяни
України

Інші

Громадяни
України

Інші

Науковці

80

$30

100

$40

150

$50

Аспіранти

50

$15

60

$20

80

$25

Студенти

30

$5

40

$10

50

$15

У вартість оргвнеску входить: участь у роботі Конференції,
організаційні витрати на проведення Конференції, видання
збірника тез та інших матеріалів Конференції.

ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ УЧАСНИКІВ
Проживання та харчування здійснюється за власний рахунок
учасників.

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Заплановано

екскурсію

небом «Пирогово».
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відкритим

