МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«КОМПʼЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ»
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGIES
AND MANAGEMENT SYSTEMS
YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE
«CSYSC-2019»
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі в роботі міжнародної науково-технічної
конференції «Компʼютерні науки, інформаційні технології та
системи управління» (CSYSC-2019) здобувачів вищої освіти та
молодих науковців, яка відбудеться 27 – 29 листопада 2019 року
на базі кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем
Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника (Івано-Франківськ, Україна).
До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти,
молоді науковці, інженери, спеціалісти, експерти, бізнесмени та
фахівці,
яким
на
момент
проведення
конференції
(27 листопада 2019) не виповнилось 35 років (хоча б один із
авторів матеріалів повинен відповідати віковому критерію).
Метою проведення конференції є обмін науковими ідеями та
досвідом в галузях прикладного застосування компʼютерних
наук, інформаційних технологій, систем керування та
управління.
Співорганізаторами конференції є вищі навчальні заклади та
фірми,
що
спеціалізуються
в
розробці
програмного
забезпечення.
«CSYSC-2019» надає унікальну можливість для встановлення
наукового партнерства, обміну науковими ідеями та активного
фахового спілкування молодих вчених.
Час і місце проведення
27 – 29 листопада 2019 року
кафедра комп’ютерних наук
та інформційних систем
факультет математики та інформатики
Прикарпатський національний університет
ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Основні дати
до 15.11.2019 – Подання матеріалів доповідей
та заявок на участь.
до 22.11.2019 – Підтвердження включення в програму
конференції, розсилання програми конференції
та запрошення.
Робочі мови конференції
українська, англійська та польська
(без синхронного перекладу)

Голова конференції
Цепенда І.Є. доктор політичних наук, професор, ректор ПНУ
Програмний комітет конференції
Білощицький А.О. д.т.н., професор, Україна
Бісікало О.В. д.т.н., професор, Україна
Борисенко О.А. д.т.н., професор, Україна
Вейріх М. д.т.н., професор, Німеччина
Голуб С.В. д.т.н., професор, Україна
Гунченко Ю.О. д.т.н., професор, Україна
Дивак М.П. д.т.н., професор, Україна
Загороднюк А.В. д.ф.-м.н., професор, Україна
Заміховський Л.М. д.т.н., професор, Україна
Заторський Р.А. д.ф.-м.н., професор, Україна
Казакова Н.Ф. д.т.н., професор, Україна
Квєтний Р.Н. д.т.н., професор, Україна
Когут І.Т. д.т.н., професор, Україна
Малахов Є.В. д.т.н., професор, Україна
Маслянка П. д.т.н., професор, Польща
Мірзоахмедов Ф. д.т.н., професор, Таджикістан
Никифорчин О.Р. д.ф.-м.н., професор, Україна
Пархуць Л.Т. д.т.н., професор, Україна
Петришин І.С. д.т.н., професор, Україна
Пилипів В.М. д.ф.-м.н., професор, Україна
Романюк О.Н. д.т.н., професор, Україна
Святний В.А. д.т.н., професор, Україна
Синєглазов В.М. д.т.н., професор, Україна
Собчук Г. д.т.н., професор, Польща
Сохацький Ф.М. д.ф.-м.н., професор, Україна
Шишманов К.Т. д.т.н., професор, Болгарія
Організаційний комітет конференції
Співголови організаційного комітету
Петришин Л.Б. д.т.н., професор, Польща, Україна
Лебковський П. д.т.н., професор, Польща
Лужецький В.А. д.т.н., професор, Україна
Безкоровайний В.В. д.т.н., професор, Україна
Відповідальний секретар оргкомітету
Ізмайлов Артем Вікторович, асистент
+38 095-513-62-14
Робоча група організаційного комітету
Кобзєв В.Г. к.т.н., доцент
Іляш Ю.Ю. к.т.н., доцент
Горєлов В.О. к.т.н., доцент
Ровінський В.А. к.т.н., доцент
Семаньків М.В. к.т.н., доцент
Превисокова Н.В. к.т.н., доцент
Технічна група організаційного комітету
Максимець В.З. інж.-прогр.
Петришин М.Л. к.т.н.
тел.: +38 (0342) 59-60-86
csysc.2k17@gmail.com

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Науково-технологічний університет AGH
імені Станіслава Сташіца в Кракові, Польща
Представництво "Польська Академія Наук" в Києві
Вінницький національний технічний університет
Харківський національний
університет радіоелектроніки
Національний авіаційний університет
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Економічна академія "Д.А.Ценов", Болгарія
Лудзький університет, Польща
Штуттгардський університет, Німеччина
Інститут інженерів з електротехніки
та електроніки (IEEE), Українська секція
Громадська організація
"Івано-Франківський ІТ кластер"

ЗАПРОШЕННЯ
Міжнародна науково-технічна конференція
здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«КОМПʼЮТЕРНІ НАУКИ,
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ»
COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION TECHNOLOGIES
AND MANAGEMENT SYSTEMS
YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE
CSYSC-2019
http://csysc.pnu.edu.ua/
27 – 29 листопада 2019 року
Івано-Франківськ, Україна

Основні напрямки роботи
Секція 1. Комп'ютерні науки
Секція 2. Інформаційні технології
Секція 3. Системи управління
Секція 4. Ігрове програмне забезпечення
Учасникам, які планують взяти дистанційну
участь в конференції, буде надано можливість
представити свої матеріали он-лайн (у формі
вебінару,
відео-конференції,
інтернеттелефонії, тощо). Детальна інформація щодо
представлення доповіді он-лайн розміщена на
сайті http://csysc.pnu.edu.ua/.
Учасники
конференції
також
зможуть
презентувати свої матеріали на постерах
(плакатах формату А1). Вміст та дизайн
постера є довільним, проте він повинен
представляти основні положення авторських
матеріалів: імена авторів, назву доповіді,
матеріал наукових досліджень, формули,
діаграми, ілюстрації, тощо. Верхня частина
постера повинна містити афіліацію (назву та
емблему,
інформацію
про
інституцію),
контактні дані тощо.
Наполегливо просимо не використовувати
одноколірних, градієнтних та інших фонів, а
також інших декоративних елементів, які
збільшують вартість друку.
Оргкомітет конференції роздрукує Ваші
постери та підготує їх до презентації.
Для доповідачів рекомендовано підготувати
презентацію у форматі MS Power Point або
PDF.

Вимоги до оформлення матеріалів
При оформленні матеріалів доповідей обсягом
2 повних сторінки необхідно застосувати шаблон
MS Office 2003
https://www.ieee.org/content/dam/ieeeorg/ieee/web/org/conferences/Conference-templateA4.doc
Якщо автори подають матеріали не англійською
мовою, з метою індексування матеріалів в
наукометричних базах, необхідно здублювати
наступні відомості: «Paper Title», «Authors Name/s»,
«Affiliation»,
«dept. name of organization»,
«City, Country», «e-mail», «address», англійською
мовою.
Також необхідно подати розширений «Abstract» та
«Keywords» англійською мовою.
Стрічку «Література» обов’язково здублювати
англійською «References». Посилання подаються
мовою оригіналу згідно вимог ІЕЕЕ.
Застережено автоцитування.
Якщо матеріали подано англійською мовою,
необхідно
вказані
відомості
здублювати
українською мовою.
Разом із статтею необхідно подати відгук наукового
керівника.
Матеріали підлягають рецензуванню.
Заявка на участь у конференції
Реєстрація,
надсилання
та
рецензування
матеріалів здійснюється засобами Microsoft's
Conference Management Toolkit (CMT):
https://cmt3.research.microsoft.com/CSYSC2019
Система надає автору повну інформацію щодо
перебігу рецензування, уможливлює завантаження
тез і перевірку статусу матеріалів.
Для користування засобами Microsoft's CMT
необхідно здійснити вхід до облікового запису, при
його відсутності здійснити реєстрацію. При подачі
матеріалів, у системі повинні бути зареєстровані всі
співавтори матеріалів.

Процес реєстрації та подання матеріалів включає
5 етапів:
 налаштування облікового запису;
 заповнення форми для подачі тез;
 відправка тез;
 відправка редагованих тез;
 відправка фінальної версії тез.
Відредаговану електронну версію тез у форматах
*.doc та *.pdf необхідно внести до системи
Microsoft's CMT та надіслати до орг. комітету на
електронну пошту csysc.2k17@gmail.com
до
22 листопада 2019 року.
Матеріали доповідей, що пройшли рецензування,
будуть опубліковані у форматі PDF у електронному
збірнику матеріалів конференції із наданим ISВN,
який знаходитиметься у вільному доступі на сайтах
конференції
http://csysc.pnu.edu.ua/,
бібліотеки
Прикарпатського національного університету імені
В. Стефаника та Національної бібліотеки України
імені В. Вернадського.
Проживання
Проживання під час перебування на конференції в
Івано-Франківську власним коштом учасників.
Іногороднім та закордонним учасникам будуть
запропоновані місця у відомчому готелі за
адресою:
вул. Лесі Українки, 4 (центр міста),
про що необхідно повідомити орг. комітет завчасно
з метою резервування місць.

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Т
А МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«CSYSC-2019»
ТА ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ
Є БЕЗКОШТОВНИМИ!!!

